
GKM.602.8.2017   
(projekt) 

 
UMOWA Nr …../2017

 
Zawarta  w  dniu  ……………….  w  Hajnówce pomiędzy Gminą Miejską Hajnówka               
z  siedzibą  w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka  reprezentowaną przez: 
    Jerzego Sirak    - Burmistrza Miasta Hajnówka
  
NIP  603-00-06-341  REGON  ...........................
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
…………………………….................................................................................................…. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
o następującej treści: 
 
 

§1 
 
1.  Zgodnie z art. 4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
( Dz.  U.  z  2015  r.   ,poz.   2164),   Zamawiający zleca  a Wykonawca zobowiązuje się
wykonać dzieło tj. sporządzić i dostarczyć na własny koszt dla Zamawiającego opracowaną
dokumentację pod nazwą:  
Program  Ochrony  Środowiska  dla  Miasta  Hajnówka  na  lata  2017–2022
z uwzględnieniem lat 2023–2026 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko ustaleń
tego  programu  (w  przypadku  jej  wymagalności)  oraz  Raport  z  wykonania  Programu
Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2012-2016 z perspektywą do 2019r,
za lata 2014- 2016.   
2.  Wszelkie  koszty  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  umowy  obciążają
Wykonawcę. 
3.  Integralną  częścią  niniejszej  umowy  jest  oferta  złożona  przez  Wykonawcę  oraz  opis 
przedmiotu i warunków zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§2 
 
1.Termin obowiązywania niniejszej umowy ustala się do dnia 30.11.2017r..
2.Termin wykonania projektu programu określonego w §1 ustala się na 6 tygodni od dnia
podpisania umowy.
3.Termin przedstawienia projektu Program Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata
2017–2022 z uwzględnieniem lat 2023–2026 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko
ustaleń  tego  programu  na  posiedzeniu  Komisja  Rady Miasta  Hajnówka  ustala  się  na  dni
20,21,22 .11.2017r.
3. Termin przedłożenie dokumentów pod obrady Rady Miasta Hajnówka ustala się do dnia
29.11.2017r.
4.  Ostatecznym  terminem  wykonania  przedmiotu  umowy  będzie  dzień,  w  którym  Rada 
Miasta Hajnówka  uchwali Program Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017–
2022 z uwzględnieniem lat 2023–2026 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko ustaleń
tego programu oraz przyjmie Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
Hajnówka na lata 2012-2016 z perspektywą do 2019r, za lata 2014- 2016.  
5. Osobą  upoważnioną  do  odbioru  dzieła wymienionego  w  §  1  ust.  1  oraz  podpisania 
protokołu   będzie   –   Kierownik  referatu  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Hajnówka.



§3 
 
1.  Wykonawca  wykona  przedmiot  umowy  w  zakresie  i  terminach  określonych  
w  niniejszej  umowie  oraz  opisie  przedmiotu  i  warunków  zamówienia,  stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami prawnymi, stosownymi    
wytycznymi, oraz uwzględni uwarunkowania programów opracowanych dla Gminy Miejskiej
Hajnówka.
2.  Wykonawca uzyska wymagane przepisami prawa wszelkie uzgodnienia i opinie. 
 

§4 
 
1.  Wykonawca wskazuje Pana/Panią …………….…… do reprezentowania Zamawiającego 
przed  organami  administracji  publicznej  i  innymi  instytucjami  w  zakresie  niezbędnym
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
2. Za czynności oraz zaniechania osoby wymienionej w ust.1, pełną odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca. 
3.  Zamawiający  zobowiązuje  się  udzielić  pełnomocnictwa  dla  osoby  określonej  w  ust.1
i w zakresie wskazanym w ust.1, bez prawa do zaciągania zobowiązań finansowych. 
 

§5 
 
1.  Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy, 
o którym mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z przyjętą ofertą stanowiącą załącznik nr.2 do niniejszej 
umowy,  w  wysokości  ……..................………..  zł  (netto)  plus  podatek  VAT  w  kwocie 
……………………….…..................…  zł,  tj.  brutto  …………………………..………..  zł 
(słownie:………………………………………             …………………………...……….….).
2.  Kwota  określona  w  ust.  1,  zawiera  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu
umowy  oraz  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  oszacowania  wszelkich  kosztów  związanych
z realizacją przedmiotu  umowy,  a także oddziaływania innych czynników mających lub 
mogących mieć wpływ na koszty. 
3.  Należność,  o  której  mowa  w  ust.1  zostanie  przelana  po  wykonaniu  umowy  na  konto
bankowe  Wykonawcy  nr  ……………………………………………………………….,
w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury. Płatnikiem jest Gmina Miejska Hajnówka, ul.
Aleksego  Zina  1,  17-200  Hajnówka  NIP  603-00-06-341,  Nabywcą  zaś  Urząd  Miasta
Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP 543-00-10-446.
4.  Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół z odbioru końcowego, o którym mowa 
w § 2 ust. 5 umowy. 
5.  Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 przenosi na Zamawiającego 
całość majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych  do dzieła wykonanego w ramach 
przedmiotowej  umowy,  na  wszystkich  polach  eksploatacji,  w  szczególności  prawo  do 
zwielokrotniania dzieła w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek 
formie włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie 
tymi   kopiami,   publicznego  rozpowszechniania,   rozpowszechniania   w  sieci   Internet
i  w sieciach zamkniętych.   
 

§6 
 
1.  Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w razie: 
a)  niewykonania  przedmiotu  umowy  w  terminie  określonym  w  §  2  ust.  2  umowy  –
w wysokości  1%  wynagrodzenia  brutto  Wykonawcy,  o  którym  mowa  w  §  5  ust.  1 
niniejszej umowy, za każdy dzień pozostawania w zwłoce, 
b)  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie 



Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych 
przez  Zamawiającego  –  w  wysokości  10%  wynagrodzenia  brutto  Wykonawcy,
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 
c)   nieusunięcia  przez  Wykonawcę  zgłoszonych  wad  i  usterek  w  przedmiocie  umowy –
w  wysokości  1%  wynagrodzenia  brutto  Wykonawcy,  o  którym  mowa  w  § 5  ust.  1 
niniejszej  umowy,  za  każdy  dzień  pozostawania  w  zwłoce  w  stosunku  do  terminu 
oznaczonego w § 11 ust. 3 umowy.    
2.  Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 
3.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
umownych  nieobjętych  odszkodowaniem  w  formie  kar  umownych,  lub  też  w  razie 
powstania  szkody  przewyższającej  wysokość  zastrzeżonej  kary,  każda  ze  stron  może 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

§7 
 
Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy zwłoka w wykonaniu umowy przekroczy okres
7  dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust.  2 umowy. Odstąpienie takie będzie
uznane  jako dokonane z winy Wykonawcy. 

§8 
 
1.Zmiana  postanowień  zawartej  umowy  może  nastąpić  za  zgodą  obu  stron  wyrażoną  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności dokonania tych czynności i powinna zawierać 
uzasadnienie.  
2.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku:

a. zmiany uregulowań prawnych obowiązujących w chwili zwarcia umowy,
b. zmiany danych dotyczących wykonawcy,
c. przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, opinie itp.,
d. wystąpienia klęsk żywiołowych ( powódź, pożar itp.).

3.  Zmian  postanowień  zawartej  umowy w przypadkach  określonych  w ust.   .2  nie  może
prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

§9 
 
1.  Wykonawca  nie  może  bez  uzyskania  zgody  Zamawiającego  dokonać  cesji  praw  
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. 
2.  Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
3.   Naruszenie zakazu,  o  którym mowa w ust.  1  uprawnia Zamawiającego do odstąpienie
od  umowy z winy Wykonawcy.  
 

§10 
 
Wykonawca  po  wykonaniu  i  przekazaniu  Zamawiającemu  opracowań  wykonanych  
w  ramach  przedmiotu  umowy  i  otrzymaniu  wynagrodzenia,  zrzeka  się  autorskich  praw 
majątkowych   w  zakresie   wykorzystania   opracowanej   koncepcji.  Pełnię   praw   do
opracowanego przedmiotu zamówienia otrzymuje Zamawiający. 
 



§11 
 
1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu: 4-letniej gwarancji na opracowaną dokumentację pod
nazwą Program Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017–2022
z uwzględnieniem lat 2023–2026 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko ustaleń
tego programu  oraz Raport  z  wykonania  Programu Ochrony  Środowiska dla  Miasta
Hajnówka na lata 2012-2016 z perspektywą do 2019r, za lata 2014- 2016.  
2.  Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu z odbioru końcowego 
prac, o który mowa w § 2 ust. 5 umowy.  
3.  W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad 
i nieprawidłowości ujawnionych w tym okresie w przedmiocie umowy, w terminie 7 dni lub 
w innym terminie uzgodnionym przez strony. 
 

§12 
 
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  odpowiednie  
przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 

§13 
 
Właściwym  do  rozstrzygania  sporów  wynikłych  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  
jest  Sąd właściwy dla Zamawiającego.    
 

§14 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Zamawiającego    
i jeden dla Wykonawcy.  
 
 
 
 
 ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA


