
 

Wartość niniejszego zamówienia jest niższa od kwoty 130 000 złotych. Zgodnie z art. 2ust. 1 pkt 1, 

nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  

 

 UMOWA  NR ……………… 

 

zawarta w dniu ………….................2022 r.  

pomiędzy Powiatem Ostrołęckim, Pl. Gen. J. Bema 5, 07 - 410 Ostrołęka, NIP 758-23-59-776, 

REGON 550668835, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 

Stanisław Kubeł - Starosta Ostrołęcki  

Krzysztof Parzychowski - Wicestarosta 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Aldony Kuciej 

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” 

 

z jednej strony, a 

 

………………, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”  

 

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego. 

 

§ 1.     

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie „Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Ostrołęckiego na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2030” wraz  

z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana)”. 

2. Szczegółowy zakres prac określa Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), będąca integralną częścią 

umowy. 

 

§ 2.     

 

Przedmiot umowy ma być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności 

z : 

- art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1973) uwzględniając cele zawarte w strategiach , programach i dokumentach programowych,  

o których mowa w art. 14 ww. ustawy, a także zgodnie z dokumentem programowym uchwałą  

nr 67 Rady Ministra z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej państwa 

2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej” (M.P. z 2019 r. poz. 794). 

Dokument powinien być wykonany w oparciu o wytyczne Ministra Środowiska  

do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. 

Opracowana dokumentacja powinna być zgodna w treści z wojewódzkim programem ochrony 

środowiska. 

- „Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 

środowiska” Ministerstwa Środowiska z dnia 2 września 2015 r. wraz ze zaktualizowanymi 

załącznikami do ww. wytycznych, wydanymi przez Ministerstwo Klimatu w styczniu 2020 r., 

- aktualną Polityką Ekologiczną Państwa, 

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973), 



 

- ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2373) zwaną dalej „ustawą u.o.o.ś.”; 

- innymi ustawami oraz przepisami wykonawczymi dotyczącymi zagadnień ochrony środowiska  

i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. 

 

§ 3. 

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 02 listopada 2022 r. 

 

§ 4. 

 

1. Zamawiający dokona odbioru kompletnego dokumentu, w przypadku stwierdzenia prawidłowego 

wykonania projektu, podpisując protokół zdawczo – odbiorczy sporządzony przez Wykonawcę.  

W przypadku wykonania przez Wnioskodawcę przedmiotu umowy w sposób wadliwy 

Zamawiający odmówi odbioru prac do czasu usunięcia wad. 

2. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu dokumentacji w wersji elektronicznej 

może wnieść zastrzeżenia i zobowiązać Wykonawcę do naniesienia poprawek. Wykonawca 

wprowadzi wymagane zmiany w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go przez Zamawiającego  

o uwagach. 

3. Przy odbiorze końcowym Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że prace wykonane zostały 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i że zostały zamawiającymi wydane w stanie kompletnym  

z punktu widzenia przedmiotu niniejszej umowy. 

 

§ 5. 

 

1. Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi …….. zł brutto  

(słownie: …………………………….…). 

2. Wykonawca wystawia fakturę VAT za dostawę w terminie 5 dni od dnia wykonania zamówienia. 

Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru  podpisany bez zastrzeżeń.  

3. Zamawiający dokona zapłaty na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie  

14 dni od daty jej doręczenia, na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT. 

4. Faktura o której mowa w ust. 2 winna być wystawiona na: 

Nabywca: Powiat Ostrołęcki NIP 758-23-59-776 

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce 

 pl. gen. J. Bema 5 07-410 Ostrołęka 

 

§ 6. 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 

Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

krajowymi i unijnymi. W przypadku zmiany prawa w trakcie wykonywania przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany w ramach umowy, uzupełnić opracowania o niezbędne 

czynności merytoryczne i formalne mające na celu dostosowanie opracowań do przepisów 

obowiązujących w dniu zakończenia wykonywania zamówienia. 

 

 

 



 

§ 7. 

 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, nieprzekazywania osobom trzecim oraz 

niewykorzystywania dla własnych celów lub w interesie osób trzecich wszelkich danych  

i informacji (nieujawnionych do publicznej wiadomości), otrzymanych lub pozyskanych  

w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy. 

2. Jeżeli w ramach wykonywania przedmiotu Umowy będą przetwarzane dane osobowe, Strony 

zobowiązują się, że dane osobowe, do których dostęp uzyskały w związku z niniejszą Umową, 

będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy oraz nie będą 

udostępniane osobom trzecim. 

3. Obowiązek zachowania w tajemnicy danych i informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie 

obowiązuje także po wygaśnięciu Umowy. 

 

§ 8. 

 

1. Strony ustalają kary umowne, za nienależyte wykonanie umowy. Zamawiający uprawniony będzie 

do naliczania następujących kar umownych:  

1) 20 % wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi 

od umowy z przyczyn leżących po jego stronie oraz, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z 

powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

2) 0,5 % wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu 

przedmiotu zamówienia, 

3) Za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego (brutto).  

 Za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego prze Zamawiającego na usunięcie 

wad, 

4) Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kare umowną w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego brutto. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy  

za realizację niniejszej umowy.  

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych – na zasadach ogólnych prawa 

cywilnego.  

7) Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie wyłącza jego prawa do naliczania  

 i dochodzenia zapłaty od Wykonawcy zastrzeżonych w niniejszej umowie kar. 

8) Strony zgodnie oświadczają, iż Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność z tytułu   

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spowodowanych także innymi 

okolicznościami niż zawinione zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy z wyłączeniem 

okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej oraz okoliczności za którą wyłączną 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

 

§ 9. 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwracancji na wykonany przedmiot umowy. 

2. Po wskazanym okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest względem Zamawiającego  

za wady opracowania zmniejszającego jej użyteczność z uwagi na potrzeby realizowanego 

przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca odpowiedzialny jest w szczególności za rozwiązania opracowania niezgodne  

 z aktualnym stanem prawnym zarówno polskim jak i unijnym. 



 

4. Zamawiający o wadach w opracowaniu niezwłocznie pismem zawiadomi Wykonawcę. 

5. Jeżeli okaże się, iż opracowanie zawiera błędy, Wykonawca zobowiązany jest w możliwie 

najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak  niż 7 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia  

do naniesienia stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

6. W przypadku nie załatwienia reklamacji w terminie ustalonym w ust. 4, Zamawiający będzie miał 

prawo dokonania usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikających  

z gwarancji. 

7. Wykonawca zobowiązuję się do usunięcia wszelkich, zawinionych przez niego wad opracowania. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad opracowania powstałych 

z jego winy. 

§ 10. 

 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa majątkowe, które  

nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do wszelkich opracowań  

i wyników prac, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, dostarczonych Zamawiającemu przez 

Wykonawcę oraz że nie udzielił żadnych licencji na korzystanie z opracowań stanowiących 

przedmiot umowy. 

2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie, jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez 

Zamawiającego z przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt  

i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należyta ochronę Zamawiającego przed 

takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić 

Zamawiającego, czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie zamawiającego 

do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się 

także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jaki Zamawiający poniesie lub jakie 

będzie zobowiązany  ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, 

jakie osoba trzecia zgłosi  w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej 

umowy. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu 

wykonanego w ramach niniejszej umowy, w szczególności do wszelkich opracowanych przez 

Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego,  

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy, czyli  

z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy,  

o którym mowa w § 4 ust. 1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, 

stosowania, przekazywania i przechowywania  przedmiotu umowy niezbędne jest jego 

zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot umowy ma spełniać, 

2) tworzenie nowych wersji i adaptacji 

3) utrwalenie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci, 

4) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej, 

5) rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci, 

6) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych, 

7 ) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie, 

8) wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej 

lub w postaci fragmentów, opracowań, 



 

9) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem oryginału albo poszczególnych egzemplarzy 

opracowania, 

10) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Interncie 

11) wystawianie, 

12) wyświetlanie. 

4. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, z chwilą podpisania 

przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy, o którym mowa  

w § 4 ust. 1, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu 

umowy, powstałego w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w niniejszej umowie. 

5. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, następuję 

nieodpłatnie, bez ograniczenia, co do terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy. 

6. Wykonawca wyraża nieodwołaną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian  

i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać  

z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy. 

7. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośnika 

egzemplarzy utworu, bez odrębnego wynagrodzenia. 

 

§ 11. 

 

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że dostarczone opracowanie będące przedmiotem 

zamówienia nie jest objęte prawami osób trzecich.  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,  

w tym Kodeksu Cywilnego.  

3. Wykonawca nie może przenieść na inne osoby praw lub obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy.  

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 12. 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  

1) administratorem danych osobowych Wykonawców jest Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, 

adres: pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: kancelaria@powiatostrolecki.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 

przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę 

powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora  

(np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą 

świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 



 

2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia 

wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy; 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 

osobowe. 

 

§ 13. 

 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje 

Wykonawca. 

 

 

Integralną część niniejszej umowy stanowią:   

a) Zapytanie ofertowe z dn. ……….. r. wraz z opisem przedmiotu zamówienia. 

b) Oferta wykonawcy z dnia …………… r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Zamawiający:                                            Wykonawca:         

 


