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PROJEKT 
             UMOWA NR   

                                   zawarta w Kozienicach w dniu ………r. 

pomiędzy: Powiatem Kozienickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego z 

siedzibą w Kozienicach 26-900 Kozienice ul. Kochanowskiego 28, REGON 670223155, NIP 

812 190 76 83, zwanym dalej Zamawiającym,  w imieniu którego działają: 

1. Janusz Stąpór – Przewodniczący Zarządu Powiatu Kozienickiego 

2. Józef Grzegorz Małaśnicki – Członek Zarządu Powiatu Kozienickiego. 

            przy kontrasygnacie Jadwigi Kręcisz – Skarbnika Powiatu Kozienickiego, 

a,: ………………………. 

reprezentowanym przez: 

           1. ………………….. 

           2. …………………. 

Zwanych dalej Wykonawcą 

                                                                           § 1 

Przedmiot umowy 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Prognozę oddziaływania na 

środowisko projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Powiatu Kozienickiego do 2020 r.” 

zwaną dalej Prognozą i przeprowadzenie procedury uzyskania pozytywnej opinii dokumentu. 

                                                                              § 2  

Termin realizacji 

 

Termin realizacji przedmiotu mowy ustala się od dnia podpisania umowy:  

1. do dnia 31. 08. 2012 r.- dla opracowania Prognozy, 

2. do dnia 08. 10. 2012 r.- dla współudziału w przeprowadzeniu konsultacji z udziałem 

społeczeństwa, 

3.  do dnia 16. 11. 2012 r.- dla przekazania przez Wykonawcę  Zamawiającemu  kompletnej 

dokumentacji wraz ze wszystkimi załącznikami. 

                                                                              § 3 

 Zakres prac 

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia, w następującej formie: 

 

1. wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentu w postaci         

      wydruku  w ilości 3 egzemplarzy oraz w wersji cyfrowej na nośniku CD (w formacie doc, 

      xls i pdf,  corel- CDR) w ilości 3 egzemplarzy, 
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2. Zestawienia opinii właściwych organów oraz uwag, wniosków i zastrzeżeń zgłoszonych w 

    związku z udziałem społeczeństwa w konsultacjach społecznych oraz sposobu ich  

    wykorzystania wraz z uzasadnieniem. 

                                                                              § 4   

 Odbiór 

 

      1. Za wykonanie przedmiotu umowy uważa się przekazanie kompletnej dokumentacji wraz ze    

          wszystkimi uzgodnieniami Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

      2. Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie 

         protokołu przekazania potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Przy przekazywaniu przedmiotu umowy Zamawiający nie ma obowiązku dokonania 

    sprawdzenia jakości wykonanej pracy. 

4. Zamawiający ma obowiązek dokonania odbioru przedmiotu umowy w ciągu siedmiu dni od 

    daty przekazania. W okresie tym Zamawiający może uznać jakość przyjmowanego 

    opracowania lub w uzasadnionych przypadkach złożyć oświadczenie o zauważonych wadach 

    lub usterkach. 

5. W razie stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu zamówienia, Zamawiający jest uprawniony 

   do żądania poprawienia lub ponownego wykonania opracowania w wyznaczonym terminie. 

                                                                        § 5 

                                                             Wartość umowy 

Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 i zakresie prac określonych w § 3 

niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy ze środków Powiatu 

Kozienickiego cenę umowną brutto w wysokości:…….(słownie……….). 

1. W ustalonej wartości wynagrodzenia umownego ujęte zostały wszystkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT. 

2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest podpisanie przez Zamawiającego 

protokołu odbioru przedmiotu zamówienia z kompletem uzyskanych pozytywnych 

uzgodnień umożliwiających uchwalenie Strategii przez Radę Powiatu Kozienickiego. 

3. Ustala się termin na zapłatę powyższej faktury na 30 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie płatne na rachunek Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………….. 

5. W razie nieterminowej zapłaty faktury Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy odsetki 

ustawowe za każdy dzień zwłoki. 
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                                                                           § 6 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania wszystkich materiałów potrzebnych 

do wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uzyskanie i kompletność wymaganych danych. 

      3.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią projektu dokumentu Strategii 

.  

                                                           § 7 

                                                 Prawa autorskie 

 

1. Z chwilą wystawienia faktury, o której mowa w § 5 ust. 2  następuje przeniesienie na 

Zamawiającego majątkowych praw autorskich do przedmiotu zamówienia bez konieczności 

składania dodatkowych oświadczeń woli przez strony. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na zasadzie wyłączności, na czas 

nieograniczony i obejmuje w szczególności prawa do wielokrotnego wykorzystania, 

udostępniania i umieszczania wszelką dostępną techniką przedmiotu umowy dla potrzeb 

Zamawiającego.  

                                                                              § 8  

Zamawiający niezwłocznie udostępni Wykonawcy niezbędne informacje do wykonania przedmiotu  

umowy oraz dostarczy Wykonawcy następujące dokumenty: 

1. Projekt dokumentu Strategii Rozwoju Powiatu Kozienickiego do 2020 r., załączniki nr 1 

zawierający wytyczne Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i nr 2 

zawierające wytyczne Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, 

2. Umieści na stronie www.kozienicepowiat.pl dokumenty wymienione § 8 w pkt.1 i 

Prognozę oddziaływania na środowisko projektu dokumentu „Strategia Rozwoju 

Powiatu Kozienickiego do 2020” w celu przeprowadzenia konsultacji z udziałem 

społeczeństwa oraz przekaże wnioski i uwagi z konsultacji społecznych przesłane drogą 

pocztową i elektroniczną  na adres Zamawiającego, a także złożone w siedzibie  

Zamawiającego.  

                                                                § 9  

                                                        Kary umowne 

 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne; 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 

10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

http://www.kozienicepowiat.pl/
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

4. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

                 § 10 

1. Strony postanawiają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności 

pieniężnych, przysługują im odsetki za opóźnienie w zapłacie według ogólnie 

obowiązujących zasad. 

2. Wierzyciel nie może bez pisemnej zgody dłużnika przenieść wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§ 11  

                                                            Postanowienia końcowe  

    

     1. W razie wystąpienia istotnej  zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający  może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy, której jakość nie odbiega od wymagań 

Zamawiającego. 

     2. W razie wystąpienia sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest    

      wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do 

      Zamawiającego. 

                                                                            § 12 

     1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu             

         Cywilnego. 

      2.  Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest Sąd Rejonowy w Kozienicach.  

                § 13 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 

formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

                § 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i  dla 

Zamawiającego. 

            ZAMAWIAJĄCY:                                                            WYKONAWCA: 

 


