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LF.082.1.16.2017 
 Załącznik nr 5 do ogłoszenia 

 
 (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) 

 
zawartej w Krakowie w …………………………….2017 r., pomiędzy: 
 
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 
30-107 Kraków, NIP 676-23-87-006, REGON 120803536, reprezentowaną przez: 
Rafała Rosteckiego – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a 
…………………………………, z siedzibą w …………………, ul. …………………….., wpisaną/ym do 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………… NIP ………………, REGON …………………, reprezentowaną/ym przez: 

1) ……………..... – ………………………………, 
 
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”. 
 
Umowę zawiera się w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, na podstawie przepisów dotyczacych usług 

społecznych- art. 138o ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., 

poz. 2164 z późn. zm.)  zwanej dalej ustawą, na :,, Organizację i obsługę dwudniowej ogólnopolskiej konferencji 

podsumowującej dotychczasowe efekty realizacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie 

(RDOŚ w Krakowie) projektu LIFE12 NAT/PL/000053 pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach 

Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej ” 

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000053 „Ochrona siedlisk kserotermicznych 

w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”. 

Zamówienie jest finansowane ze środków Instrumentu Finansowego „LIFE+” przez Unię Europejską i 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi polegającej na przygotowaniu i organizacji dwudniowej 
konferencji ogólnopolskiej ( zwanej dalej ,, Konferencją”)  podsumowującej dotychczasowe efekty 
realizacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie projektu LIFE12 NAT/PL/000053 
wraz z zapewnieniem jej aranżacji, obsługi w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym (m.in. 
organizacja recepcji, szatni, obsługa fotograficzna, przewóz uczestników ) oraz zapewnieniem usług 
restauracyjnych i cateringowych, hotelowych. 

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym 
Załącznik nr 1 do umowy, zwany w dalszej części umowy „OPZ” oraz Ofertą Wykonawcy  złozoną w 
postepowaniu, z dnia………………………..  (zwana dalej Ofertą ) 

3. Planowany termin Konferencji: w przedziale od 24 maja 2017 r., a 9 czerwca 2017 r. Ostateczny termin 
konferencji zostanie podany Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Obwieszczenie_tekst_jednolity_ustawy_Pzp.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Obwieszczenie_tekst_jednolity_ustawy_Pzp.pdf
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§2 
1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym 

etapie realizacji umowy oraz do zachowania najwyższej staranności i działania, zgodnie z obowiązującym 
stanem prawnym. 

2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na 
temat stanu realizacji umowy. 

3. Jeżeli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do 
oceny, że jakakolwiek część umowy nie zostanie wykonana w zakresie określonym w OPZ lub w terminie 
określonym w § 1 ust. 3 niezwłocznie pisemnie (pismo oraz korespondencja mailowa) powiadomi 
Zamawiającego o możliwości opóźnienia i przyczynie. 

4. Zamawiający zobowiązuje się  udostępnić Wykonawcy wszelkie informacje i dokumenty będące  w jego 
posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

§ 3 
1. Wykonawca zapewni niezbędny, wykwalifikowany personel oraz narzędzia dla właściwego i terminowego 

wykonania umowy. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem zamówienia 

określonego w umowie. 
3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz zobowiązany 

jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu. 
§ 4  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie działań realizowanych w ramach niniejszej umowy 
podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie oraz firmom podwykonawców określonym w Ofercie. 

2. Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie oraz rozszerzyć 
podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w Ofercie, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 
nieważności. 

3. Wszelkie zapisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wszystkich 
podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie 
ryzyka. 

4. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-2, Zamawiający może odstąpić od umowy ze 
skutkiem natychmiastowym na podstawie § 9 ust. 2, niezależnie od prawa odmowy wypłaty wynagrodzenia 
za usługi świadczone przez podwykonawców w innym zakresie niż wskazany w Ofercie lub przez inne firmy 
podwykonawców niż wskazane w Ofercie. 

§ 5  
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie w kwocie nie większej  niż 

……………….(słownie:……………………) złotych brutto, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę Ofertą. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw 

majątkowych do powstałych utworów w związku z realizacją umowy. 
3. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za usługi faktycznie zrealizowane i zaakceptowane przez 

Zamawiającego jako należycie wykonane.  
4. Wynagrodzenie zapłacone będzie po wykonaniu przedmiotu umowy i zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

bez uwag i zastrzeżeń jego wykonania. Zaakceptowane bez uwag i zastrzeżeń wykonanie umowy 
potwierdzone zostanie podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru, o którym mowa w § 7  
i stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę,  
w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

6. Faktura powinna odpowiadać wymaganiom formalnym wynikającym z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawnych określających warunki, jakim muszą odpowiadać dowody księgowe. 

7. Zamawiający zastrzega, że wypłata wynagrodzenia uzależniona jest w całości od otrzymania przez 
Zamawiającego dotacji na konto bankowe Projektu LIFE12 NAT/PL/000053, w przypadku opóźnienia w 
otrzymaniu ww. dotacji z Unii Europejskiej termin wypłaty wynagrodzenia zostaje przesunięty na dzień 
następujący po dniu, w którym środki wpłyną na konto Projektu LIFE12 NAT/PL/000053”. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze numeru lub nazwy projektu: LIFE12 
NAT/PL/000053 pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie 
Miechowskiej. W przypadku braku wymienionego zapisu dokument zostanie zwrócony Wykonawcy do 
poprawy, a czas na zapłatę liczony będzie od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury. 

9. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury jest: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, 
Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków 

 
§ 6 

1. O ile w ramach umowy zostanie wytworzony utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z dniem podpisania protokołu odbioru, o którym  mowa w § 7, z zastrzeżeniem § 9 ust. 7 
umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
powstałych w wyniku realizacji umowy, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, na następujących 
polach eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów lub ich części – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, optycznego 
oraz techniką cyfrową, 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwory - wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, 

c. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w lit. b) - publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym, 

d. w zakresie zwielokrotniania poprzez druk, zapis na nośnikach elektronicznych  
i optycznych oraz w inny sposób, niezbędny dla wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy i udostępniania utworu w sieciach komputerowych, 

e. w zakresie wprowadzania treści do własnych baz danych bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci 
fragmentów, opracowań (abstraktów), 

f. w zakresie wprowadzania utworu w całości lub części do sieci komputerowej w sposób 
umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika, 

g) w zakresie rozpowszechniania w sieci Internet. 
2. Wraz z przejściem majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 2, w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 5 ust.1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do wykonywania autorskich 
praw zależnych do utworów. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji w przedłożonych utworach i w tym zakresie 
zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do tych utworów , w tym w 
szczególności z prawa do nadzoru nad korzystaniem z utworu oraz nienaruszalności jego treści  
i formy. 

 
§ 7 

Do potwierdzenia prawidłowego wykonania przedmiotu umowy niezbędne jest jego odebranie przez 
Zamawiającego, podpisanym przez Strony protokołem odbioru. 
 

§ 8 
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: 

g. niewykonania przedmiotu umowy – w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 5 ust. 1, 

h. za opóźnienie w realizacji prac, okreslonych w OPZ – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminów wskazanych 
w OPZ; 

i. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w 
wysokości 20 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 a w przypadku częściowego 
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odstąpienia od umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 
ust. 1; 

j. w przypadku naruszenia zapisów umowy § 4 tj. wykonania przedmiotu umowy przez osoby inne, 
niż określone w Ofercie lub na które Zamawiający nie wyraził zgody – każdorazowo w wysokości 2% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1; 

k. w przypadku ujawnienia przez Wykonawcę danych w tym danych osobowych, pozyskanych przy 
wykonywaniu umowy– w wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

l. innego niż powyżej każdorazowego nienależytego wykonania przedmiotu umowy względem 
obowiązków wynikających z umowy i OPZ z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
każdorazowo w wysokości 0,2 wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5  ust. 1. 

2. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnej kwoty jego wynagrodzenia. 
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość 

szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej. 
 

§ 9 
1. Jeżeli Wykonawca opóźni się z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że terminy wynikające z niniejszej 

umowy nie będą mogły być zrealizowane, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez 
wyznaczenia Wykonawcy terminu dodatkowego, w terminie do 7 dni od daty w której Zamawiajacy powziął 
wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie; 

2.  Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy naruszając w sposób istotny jej postanowienia, a w 
szczególności: narusza przepisy § 4, nie uwzględnia uwag zgłaszanych przez Zamawiającego, wykonuje 
umowę w sposób nienależyty,  nie zmienia sposobu realizacji umowy mimo wezwania go do zmiany sposobu 
realizacji lub usunięcia uchybień– Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia 
Wykonawcy terminu dodatkowego, w terminie do 7 dni od daty w której Zamawiajacy powziął wiadomość 
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

3. Jeżeli wobec Wykonawcy wszczęte zostało postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze – w 
terminie do 7 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających 
odstąpienie od umowy. 

4. Zamawiajacy może rozwiązać umowę w przypadkach określonych w art. 145 a ustawy oraz odstapić od 
umowy zgodnie z art. 145 ustawy. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z 
uzasadnieniem  i  zostanie przekazane Wykonawcy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy zostanie sporządzony protokół, który będzie zawierał opis wykonanych 
prac do dnia odstąpienia od umowy. 

7. W dniu odstąpienia od umowy na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe, w zakresie 
okreslonym w § 6, powstałych w trakcie realizacji umowy, chyba, że Zamawiający uzna, że wykonane przez 
Wykonawcę prace nie będą miały dla Zamawiającego znaczenia. 

8. W przypadku odstąpienia wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie 
na podstawie zakresu prac wykonanych przez niego do dnia odstąpienia od umowy i zaakceptowanych przez 
Zamawiającego jako mające dla niego znaczenie z punktu widzenia celu realizacji umowy.  

§10 

1. Wykonawca zobowiązany do przestrzegania zasad identyfikacji wizualnej wskazanej przez Zamawiającego 
w OPZ. 

2. Wykonawca nie może zamieszczać swojego logotypu na żadnych materiałach produkowanych na zlecenie 
Zamawiającego. 
 

 
§ 11 

1. Z dniem podpisania umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu i 
zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 umowy. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz zgodnie z wydanymi na jej 
podstawie przepisami wykonawczymi, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 
systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami, o których mowa w ust. 2, i zobowiązuje się do 
przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do 
stworzenia i stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych odpowiednich procedur i zabezpieczeń 
technicznych, informatycznych i organizacyjnych wymaganych przepisami, o których mowa w ust. 2. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. 
5. W przypadku ujawnienia lub utraty danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego 

pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, w szczególności wskazując okoliczności 
zdarzenia. 

6. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich na skutek 
niezgodnego z umową przetwarzania danych osobowych lub ich ujawnienia bądź utraty. 

7. Jeżeli Wykonawca realizując umowę zleci podwykonawcom prace związane z przetwarzaniem danych 
osobowych, odpowiednio powierzy im, za zgodą Zamawiającego, w drodze umowy zawartej na piśmie 
przetwarzanie tych danych na warunkach zgodnych z niniejszą umową. W przypadku zlecenia prac 
podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób 
trzecich na skutek przetwarzania przez podwykonawców danych osobowych niezgodnego z niniejszą 
umową lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

8. Zamawiający powierza Wykonawcy realizację obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 ust. 1 
ustawy, o której mowa w ust. 2 

 
§12 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności  
z zachowaniem warunków dopuszczalności zmiany umowy określonych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Istotna zmiana postanowień umowy w zakresie zmiany sposobu wykonania umowy, jest dopuszczalna gdy: 
a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na sposób 

realizacji wykonania przedmiotu umowy;  
b. zaistnieją okoliczności uniemożliwiające choćby częściowe wykonywanie umowy tj. wystąpienie siły 

wyższej rozumianej jako wydarzenie nieprzewidywalne o charakterze przypadkowym lub naturalnym 
(żywiołowym), nie do uniknięcia, pozostające poza racjonalną kontrolą Stron, następstwom którego 
Strony nie mogły zapobiec, uniemożliwiające którejkolwiek ze Stron realizację zobowiązań w ramach 
niniejszej umowy; 

c. konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, dokonywana jest w celu prawidłowego wykonania 
umowy, z róznych przyczyn. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 2 prowadzących do ograniczenia zakresu 
przedmiotu umowy, wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy może ulec zmniejszeniu o wartości 
niewykonanych prac. Wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie zmienione.  

4. W przypadku gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności, o których mowa w ust. 2 uzasadniające 
zmianę umowy, będzie on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku dotyczącego 
zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w 
terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o 
danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

6. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o 
akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku 
akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem. 

7. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

 danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywio%C5%82


LF.082.1.16.2017 

                                                                                           

 

 

6 

 danych teleadresowych,  

 danych rejestrowych, 

 zmiany redakcyjne umowy. 
8. Dopuszczalne sa zmiany umowy ,o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy.  

§13 
1. Wszelkie kontakty, rozliczenia płatności i pozostała korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcą będą dokonywane przez następujące osoby i wysyłane na następujące adresy: 
1) ze strony Wykonawcy: …………………… 
2) ze strony Zamawiającego:  

2. W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony. 
3. Osobą upoważnioną do podpisywania zawiadomień, oświadczeń i protokołu odbioru, jak również do 

sprawowania nadzoru nad realizacją umowy oraz odbioru jakościowego przedmiotu umowy ze strony 
Zamawiającego…………………………………………………………………………………. 

 
§14 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016r. poz. 380 ze 
zm.) ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż dążyć będą do ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów mogących 
wyniknąć z umowy. 

3. Spory, których nie można będzie zakończyć na drodze ugodowej, będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Wykonawcy, jednym dla 
Zamawiającego. 
 

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 
Nr 1 OPZ- opis przedmiotu zamówienia 

 

 
 
 

.............................................. 
ZAMAWIAJĄCY 

............................................... 
WYKONAWCA 

 

 
 
 
  

 
 
 


