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UMOWA  NR   …… 
 
zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 

………………. r. pomiędzy Powiatem Łowickim zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM", 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego, w imieniu którego działają: 

1) Krzysztof Figat – Starosta Łowicki 

2) Dariusz Kosmatka -  Wicestarosta Łowicki 

a  

………………..  z siedzibą w …………. (kod pocztowy……..), przy ulicy………….., 

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez ……………………., pod nr KRS………..,  

o kapitale zakładowym w wysokości ……….. zł, wpłaconym w wysokości ………. zł., 

lub ………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……… wpisanym 

do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ……………..  

z siedzibą w …………. (kod pocztowy……..), przy ulicy…………..,  NIP……….., 

REGON lub  

(imię i nazwisko)…………………(adres)………………………..……….………….., 

PESEL………………………….,  

NIP……………………………..,  

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowanym przez: 

……………………………… 

 

§ 1 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania projekt techniczny 

oznakowania szlaku kajakowego na rzece Bzurze na odcinku Powiatu Łowickiego 

(na wysokości wsi Przezwiska do wsi Patoki), o długości około 40 km obejmujący: 

1) Inwentaryzację istniejącej infrastruktury na planowanym przebiegu szlaku  

tzw. infrastruktura szlaku (Parkingi, bindugi, miejsca wodowania/dobijania, 

pola biwakowe, pomosty, itp.), 

2) Inwentaryzację infrastruktury towarzyszącej wraz z jej specyfiką (noclegi – 

-  gospodarstwa agroturystyczne z podaniem adresu, kontaktu telefonicznego  

i e-mail, standardu oraz ilości miejsc noclegowych; gastronomia, 

wypożyczalnie kajaków, atrakcje turystyczne, itp.), 
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3) waloryzację krajoznawczą w terenie (wg grup zgodnie z zasadami 

inwentaryzacji krajoznawczej), 

4) opis walorów krajoznawczych szlaku, 

5) monitoring przebiegu szlaku (ustalenie ilości i rodzaju oznaczeń 

informacyjnych, ostrzegawczych, kilometrażu rzeki, infrastruktury szlaku, itd.), 

6) wskazanie miejsc urządzeń informacyjnych i infrastruktury szlaku,  

7) szczegółowy opis przebiegu szlaku, 

8) wykonanie mapy przebiegu szlaku w skali 1:25000, 

9) zaprojektowanie tablic informacyjnych (plan sytuacyjny szlaku), 

10)  przygotowanie dokumentacji GPS obejmującej przebieg szlaku oraz dróg 

dojazdu do miejsc wodowania/dobijania, 

11)  Przedstawienie projektu technicznego odpowiednim władzom samorządowym 

i instytucjom sprawującym nadzór nad terenami ujętymi w projekcie. 

Konsultacje dotyczące przebiegu szlaku oraz sposobu oznakowania 

12)  Projekt techniczny oznakowania szlaku kajakowego należy wykonać w wersji 

drukowanej 4 egz. oraz w wersji elektronicznej (PDF) 4 egz. 

Miejsca montażu urządzeń informacyjnych i infrastruktury szlaku powinny być 

lokalizowane na gruntach lub obiektach budowlanych, których 

właścicielem/zarządcą jest skarb państwa, gmina lub Zamawiający. Wykonawca 

projektu musi uzyskać zgodę właściciela/zarządcy na montaż urządzeń 

informacyjnych i infrastruktury szlaku na okres nie krótszy niż do 31.12.2019 roku. 

 

§ 2 

1. Ryczałtową cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają na: 

cenę brutto/wraz z podatkiem VAT/ w wysokości: ………………………………………... 

słownie: ……………………………………………………………………………………….. 

w tym podatek VAT w wysokości ………… tj. ……………………………………………. 

słownie: ………………………………………………………………………………………... 

cenę netto w wysokości: ……………………………………………………………………. 

słownie: ……………………………………………………………………………………….. 

2. Podana w ust. 1 niniejszego paragrafu cena jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym i zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki. 

4. Koszty materiałów do wykonania projektu technicznego oznakowania szlaku 
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kajakowego na rzece Bzurze pokryje Wykonawca. 

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie  

do 29 listopada 2013 r. 

 

§ 4 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie,  

o którym mowa w § 3 w siedzibie Zamawiającego – protokołem przekazania projektu 

technicznego. 

2. Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę 

projektu technicznego oświadczy, czy przyjmuje przedmiot umowy, czy też wnosi do 

niego uwagi. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do uwag 

Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty ich zgłoszenia i poprawienia projektu 

technicznego, jeśli zastrzeżenia Zamawiającego były uzasadnione. 

4. Dokumentem przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu niniejszej umowy 

będzie protokół ostateczny przyjęcia projektu technicznego sporządzony  

w 2 egzemplarzach i podpisany  przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy fachowo, rzetelnie  

i kompletnie w zgodności z obowiązującym prawem oraz instrukcją znakowania 

szlaków turystycznych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 

6. Do ostatecznego protokołu odbioru projektu technicznego Wykonawca 

załącza pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie  

z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia nieodpłatnie wszelkich 

koniecznych zmian i uzupełnień, jeżeli wynikają one z wad sporządzonej  

przez Wykonawcę dokumentacji technicznej. 

 

§ 5 

1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie 

przedmiotu zamówienia jest protokół ostateczny przyjęcia dokumentacji technicznej 

podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
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2. Płatność będzie dokonana na rachunek bankowy wskazany  

przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od przekazania faktury Zamawiającemu.  

3. Za datę płatności strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego przez jego Bank. 

 

§ 6 

1. Wraz z odbiorem przedmiotu umowy Zamawiający przejmuje autorskie 

prawa majątkowe do dokumentacji technicznej wykonanej w ramach Umowy.  

W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody 

Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy  

oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:  

a) użytkować dokumentację techniczną na własny użytek, w tym w szczególności 

przekazać opracowanie  lub dowolną jego część, także jego kopie:  

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień 

publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych i wszelkich innych prac związanych z oznakowaniem szlaku 

kajakowego, 

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

b) wykorzystywać dokumentację techniczną lub jej dowolną część do prezentacji, 

c) wprowadzać dokumentację techniczną lub jej części do pamięci komputera na 

dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk 

komputerowych jednostek podległych, 

d) zwielokrotniać dokumentację techniczną lub jej części dowolną techniką, 

e) kopiować, utrwalać, zwielokrotniać, udostępniać, rozpowszechniać 

dokumentację techniczną w postaci materialnych nośników utworu,  

w szczególności techniką drukarską,  reprograficzną czy zapisu 

magnetycznego, 

f) kopiować, utrwalać, zwielokrotniać, udostępniać, rozpowszechniać 

dokumentację techniczną w postaci cyfrowego zapisu utworu, zarówno 

poprzez umieszczanie utworu jako produktu multimedialnego na nośnikach 

materialnych (w szczególności na dyskietce, CDR,  DVD czy poprzez 

wprowadzanie do pamięci komputera) jak również poprzez udostępnianie 

utworu jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych  
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(w szczególności poprzez umieszczenie utworu na serwerze, w sieci Internet, 

w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących 

udział w przekazie internetowym), 

g) rozpowszechniać dokumentację techniczną zarówno w formie materialnych 

nośników jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, 

odtwarzanie,  publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie 

dzieła publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

h) wprowadzać do obrotu oryginał albo egzemplarze, na których dokumentację 

techniczną utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem 

oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników 

utworu jak i jego cyfrowej postaci. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia do wykorzystywania 

dokumentację techniczną w częściach lub całości oraz łączenia z innymi utworami 

(prawa zależne). 

3. Prawo wyłączne zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 

przysługuje wyłącznie Zamawiającemu. 

 

§7 

Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie części opracowań stanowiących 

przedmiot zamówienia z innym Wykonawcą i nie musi uzyskać na to zgody 

Zamawiającego, lecz w takim przypadku jest on odpowiedzialny za jego działania jak 

za własne. 

 

§ 8 

1. Wykonawca udziela …..-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot 

umowy. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeśli 

dokumentacja techniczna posiada wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność 

ze względu na cel oznaczony w umowie. 

 

§ 9 

1. Zamawiający, w przypadku otrzymania wadliwie opracowanego przedmiotu 
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umowy, egzekwując uprawnienia z tytułu gwarancji względem Wykonawcy, może 

żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy  

bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  

2. W przypadku wystąpienia w przedmiocie umowy wad, Zamawiający prześle 

Wykonawcy reklamację. Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na nią  

w ciągu 5 dni. 

3. Brak odpowiedzi w umówionym terminie oznacza zgodę Wykonawcy  

na reklamację. 

4. Strony uzgadniają 8-dniowy termin na usunięcie zgłoszonych wad. 

 

§ 10 

   1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

strony są zobowiązane do zapłaty kary umownej ustalonej zgodnie z ust. 2. 

   2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:  

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy  

z winy Zamawiającego w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia 

ryczałtowego za przedmiot umowy;  

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy, niezależnie  

od ewentualnych kar naliczanych jak w ppkt b) i c);  

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% ustalonego 

wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, 

licząc od umownego terminu jego oddania, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji w wysokości 0,1% umownego wynagrodzenia ryczałtowego  

za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego 

przez Zamawiającego na usunięcie wad, niezależnie od kar określonych  

w ppkt a).  

3. Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne: 

a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,    

b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w  każdym  

z tych dni. 
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4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych  

z faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

5. Stronom przysługuje prawo naliczania kar umownych do pełnej wysokości 

wynagrodzenia wynikającego z umowy. 

6. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

karę umowną do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych określonych  

w Kodeksie Cywilnym.  

 

§ 11 

1. Strony postanawiają, że oprócz wypadków określonych przepisami prawa 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

sytuacjach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub gdy została wszczęta 

likwidacja Wykonawcy, 

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac  

lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego  

na piśmie, 

e) zamówienie jest realizowane niezgodnie z umową, 

f) Wykonawca opóźnia się z wydaniem przedmiotu umowy w stosunku  

do  terminu wskazanego w §2 o co najmniej 30 dni, 

g) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej 

niż 30 dni. 

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. a - g powinno 

nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości  

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§12 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza zmiany 

umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie i na 
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warunkach określonych poniżej: 

1. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez 

organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, 

samorządowej, jak również organów i podmiotów, których działalność wymaga 

wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie 

wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności: 

a) opóźnienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub 

regulaminów, 

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę 

o ile ich powstanie ww. okoliczności nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób 

zależne od Wykonawcy, zmianie może ulec termin wykonania przedmiotu umowy 

odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o których mowa powyżej. 

Ograniczeniu też może ulec odpowiednio zakres rzeczowy zamówienia i cena. 

2. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

monitoring szlaku kajakowego (spływ kajakiem), fakt ten musi być 

potwierdzony przez Zamawiającego w formie pisemnej, zmianie może ulec 

termin wykonywania dokumentacji technicznej, o czas nie krótszy niż okres 

przerwy w wykonywaniu monitoringu szlaku kajakowego. 

 

§13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 14 

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga pisemnej 

zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową rozstrzygane 

będą przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego 
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§16 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  

dla każdej ze stron.  

           

 

                       ZAMAWIAJĄCY                      WYKONAWCA 

                                                                                              

      

 

 

 

 

 

 


