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UMOWA …….. 

o udzieleniu zamówienia publicznego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. 

zm.) na zadanie Opracowanie dokumentacji technicznej w obszarze Natura 2000 Dolina 

Pliszki PLH080011 w ramach realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. 

Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód 

 

zawarta w dniu ……………………. roku w Gorzowie Wlkp. pomiędzy:  

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim  

ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP: 599-307-14-84, REGON: 080296700, 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, w imieniu, którego działają: 

1. Jan Rydzanicz – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie 

Wielkopolskim, 

a:  

…………………………………………………………………. 

NIP: ……………………REGON:………………………….., 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, w imieniu, którego działa: 
 

………………………………………………………………… 

§ 1 

1. Strony oświadczają, że nie są im znane żadne okoliczności mogące czynić niniejsza umowę 

nieważną lub bezskuteczną.  

2. Osoba działająca w imieniu Wykonawcy, oświadcza, że jest należycie umocowana do 

zawarcia niniejszej umowy, oraz że do skuteczności niniejszej umowy nie jest wymagana 

zgoda żadnego innego organu Wykonawcy. 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy, zwanej dalej „dziełem”, jest Opracowanie dokumentacji 

technicznej w obszarze Natura 2000 Dolina Pliszki PLH080011 w ramach realizacji 

projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów 

nieleśnych zależnych od wód. 

2. Dzieło należy wykonać w zakresie i w sposób zgodny ze szczegółowym Opisem 

Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku do umowy oraz zgodnie z ofertą 

Wykonawcy z dnia ………………………… r. złożoną w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, o którym mowa wyżej. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło i przedstawić je do odbioru Zamawiającemu 

do dnia ………………………. r.  

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) niezwłocznego przystąpienia do realizacji umowy; 

2) przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji i opracowań wytworzonych w ramach 

realizacji umowy w formie i terminach określonych w umowie; 

3) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich trudnościach przy 

wykonywaniu umowy, w tym informowania o stanie realizacji umowy; 

4) ścisłego współpracowania z Zamawiającym w realizacji przedmiotu umowy,  

w tym do stosowania się do wytycznych i wskazówek udzielanych przez Zamawiającego 

oraz udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień i uzasadnień dotyczących treści 

dzieła na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym; 

5) wykonania przedmiotu umowy z należyta starannością; 

6) sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz  

w razie konieczności do stawienia się na terenie wykonywanych robót na każde wezwanie 

Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) niezwłocznego udzielenia wszelkich informacji i przekazania materiałów niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy;  

2) wypłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości i na warunkach 

określonych w § 6. 

3. Zamawiający ma prawo kontrolować postęp w wykonywaniu dzieła oraz jego jakość na 

każdym etapie realizacji. 

4. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do bieżącego kontaktu z Wykonawcą jest 

Małgorzata Lewandowska  – Koordynator regionalny, tel. 887101283, e-mail 

malgorzata.lewandowska.gorzowwlkp@rdos.gov.pl 

5. Do kontaktu z Zamawiającym i udzielania mu informacji oraz wyjaśnień ze strony 

Wykonawca został wyznaczony ……………………… tel. ……………………………….  

e-mail ………………………………… 

mailto:malgorzata.lewandowska.gorzowwlkp@rdos.gov.pl
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6. Zamawiający dopuszcza formę porozumiewania się droga elektroniczną. 

§ 4 

1. W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, polegał na 

doświadczeniu i wiedzy, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, 

zobowiązany jest do wykonania zamówienia z udziałem tych podmiotów (osób). 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotów (osób), o których mowa w ust. 1, pod 

warunkiem, że udowodni (przedkładając Zamawiającemu odpowiednie dokumenty, 

analogiczne do wymaganych w ogłoszeniu o zamówieniu), że podmioty (osoby) te 

posiadają doświadczenie nie mniejsze niż określone w warunkach udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Skuteczność zmiany wymaga 

zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca za działania i zaniechania podwykonawców ponosi odpowiedzialność jak za 

swoje działania lub zaniechania. 

4. Naruszenie warunku określonego w pkt 1 uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od stwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w ust. 2. 

§ 5 

1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do odbioru dzieło będące rezultatem wykonania 

umowy. Zamawiający dopuszcza przekazanie dzieła w formie elektronicznej  

z zastrzeżeniem, że przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru dzieła, o którym 

mowa w ust. 7 złoży ostateczną wersję opracowania w formie papierowej. 

2. Czynność odbioru dzieła Zamawiający zobowiązuje się wykonać w terminie 7 dni 

kalendarzowych, licząc od dnia przekazania dzieła zgodnie z terminem określonym w § 2 

ust. 3 umowy.  

3. Jeżeli podczas odbioru okaże się, że przedmiot odbioru ma wady lub uchybienia, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ramach wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 6 ust. 1 umowy zgodnie z zaleceniami i w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

4. Osobą upoważnioną do odbioru oraz do podpisania protokołu odbioru jest 

1) ze strony Zamawiającego: …………………………………………….   

2) ze strony Wykonawcy: ……………….……………………………….  
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5. Zamawiający dokona odbioru poprawionego dzieła w terminie 5 dni kalendarzowych od 

dnia jego przekazania przez Wykonawcę do odbioru. 

6. W przypadku odbioru poprawionego dzieła, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający 

sporządza: końcowy protokół odbioru stwierdzający, że wszelkie wady zostały usunięte  

i dzieło zostało wykonane zgodnie z umową lub końcowy protokół odbioru stwierdzający 

niewykonanie dzieła zgodnie z umową wraz z adnotacją o naliczeniu kar umownych 

określonych w § 9.  

7. Za datę odbioru końcowego uważa się datę podpisania przez strony końcowego protokołu 

odbioru stwierdzającego wykonanie dzieła zgodnie z umową. 

8. Protokół odbioru końcowego wymaga zatwierdzenia przez Regionalnego Konserwatora 

Przyrody. 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości  

………………………złotych brutto (słownie…………………………………..  złotych). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy ponoszone  

w związku z wykonaniem umowy.  

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawianej faktury/rachunku.  

4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku jest podpisanie przez strony 

końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

5. Fakturę/rachunek należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 13; 66-400 Gorzów Wlkp.  

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

 1) do opracowań, które powstały w wyniku wykonania umowy, w zakresie jakim stanowią 

utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tj. Dz. U. 2017, poz. 880 ze zmianami), przysługują mu nieograniczone 

prawa autorskie; 

2) opracowania nie zawierają niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz 

nie są obciążone prawami osób trzecich; 
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2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust 1, z chwilą odbioru dzieła 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego bezpłatnie autorskie prawa majątkowe do 

wszystkich utworów powstałych w wyniku realizacji umowy, bez ograniczenia czasowego 

i terytorialnego, na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów lub ich części – wytwarzanie 

określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym technika drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, optycznego oraz technika cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwory – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy; 

3)  w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt. 2) – 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

4)  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; 

5) w zakresie wprowadzania treści do własnych baz danych bądź w postaci oryginalnej, 

bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów); 

6) w zakresie wprowadzania utworu w całości lub części do sieci komputerowej w sposób 

umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika; 

7) w zakresie rozpowszechniania w sieci Internet. 

3. Wraz z przejściem majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 2, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

uprawnienie do wykonania autorskich praw zależnych do utworu. 

4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca wyraża zgodę na 

dokonanie 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. 

5. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu 

praw autorskich do przekazanych Zamawiającemu utworów, Wykonawca zobowiązuje się 

do pokrycia wszelkich ewentualnych roszczeń zgłoszonych przez uprawnione osoby 

trzecie. 
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§ 8 

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania końcowego 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 7 umowy. 

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad przedmiotu umowy, Zamawiający 

pisemnie powiadamia o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie do 

usunięcia wad w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia otrzymania informacji  

o wadzie bądź w terminie późniejszym, o ile Zamawiający wyraził na to zgodę.  

3. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy Zamawiający może usunąć 

wady we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, w każdym 

przypadku obciążając kosztami Wykonawcę, co nie uchybia roszczeniom Zamawiającego 

o naprawienie szkody powstałej na skutek pojawienia się wad.  

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w następujących 

przypadkach: 

 1) za zwłokę w wykonania umowy – 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 

za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 3; 

 2) za zwłokę w usunięciu wad, wprowadzeniu zmian i uzupełnień, w przypadku o którym 

mowa w § 5 ust. 3 – 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego; 

 3) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy zgłoszonych przez Zamawiającego  

w ramach rękojmi – 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki, licząc od dnia upływu terminu  ustalonego zgodnie z § 8 ust. 2; 

 4) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron lub rozwiązanie umowy  

z przyczyn choćby częściowo zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 15% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1. 

2. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3 Zamawiający 

zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kwoty z należności przysługującej 

Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.  

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary do pełnej wysokości poniesionej szkody na 

zasadach ogólnych. 
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§ 10 

1.  Zamawiający, poza przypadkiem określonym w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, może odstąpić od umowy: 

 1) gdy Wykonawca spóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem dzieła tak dalece, że nie 

jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym w § 2 ust. 3 umowy; 

 2) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z oddaniem dzieła tak dalece, że utraciło one dla 

Zamawiającego znaczenie; 

 3) gdy Wykonawca niezdoła usunąć wad i uchybień w dziele, w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 3 umowy; 

 4) w okolicznościach, o których mowa w § 4 ust. 4 umowy; 

 5) innego rażącego naruszenia przez Wykonawcę zapisów niniejszej umowy. 

2. Jeżeli z powodu działania siły wyższej wykonanie dzieła stanie się niemożliwe 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 

3. Odstąpienie Zamawiającego od umowy powinno nastąpić w terminie do 14 dni od daty 

powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 poprzez pisemne 

oświadczenie złożone Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.  

§ 11 

1. Opisane niżej zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności z zachowaniem warunków dopuszczalności zmian umowy określonych 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

2. Istotna zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna gdy: 

 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację, zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy; 

 2) zaistnieją okoliczności uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, tj. wystąpienie 

siły wyższej, przez co należy rozumieć 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; 

 3) wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, przyrodnicze odbiegające znacząco od 

typowych, uniemożliwiających prowadzenie prac przez okres co najmniej 14 dni, 
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uniemożliwiające prawidłowe zrealizowanie (jakościowe, terminowe) przedmiotu umowy, 

pomimo zastosowania wszelkich dostępnych środków technicznych przez Wykonawcę; 

 4) działania osób trzecich uniemożliwiają wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy Wykonawcy; 

 5) wystąpią okoliczności powodujące niemożność terminowej realizacji przedmiotu 

umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

3. Zmiany w zakresie terminu wykonania z powodów określonych w ust. 2 będą dopuszczalne 

wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie przedmiotu umowy jest lub przewiduje 

się, że będzie, opóźnione na skutek tych działań. 

§ 12 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż dążyć będą do ugodowego rozwiązania wszystkich 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. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

 

             ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Opracowanie dokumentacji technicznej w obszarze Natura 2000 Dolina Pliszki 

PLH080011 w ramach realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona 

siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód. 

 

Przedmiot zamówienia polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz  

z pełnieniem nadzoru autorskiego nad projektem wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień  

i decyzji administracyjnych dla zastawki piętrzącej wodę na wysokość mniejszą niż 1 m na 

rowie ziemnym w obszarze Natura 2000 Dolina Pliszki PLH080011. Celem budowy zastawki 

na bruździe terenowej (rów nie jest zaewidencjonowany jako urządzenie wodne) nie jest 

powstanie zbiornika wodnego, ale ograniczenie odpływu wody z terenu pobliskiego 

torfowiska. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac: 

2.1 Sporządzenie koncepcji wstępnej realizacji (1 egz.) zadania, polegającej na: 

- określeniu parametrów technicznych obiektu, z jednoczesnym uwzględnieniem lokalizacji  

i ukształtowania terenu, 

- wskazaniu optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych w tym materiałowych 

wraz z określeniem możliwości uzyskania zakładanych parametrów obiektu planowanych do 

realizacji, 

- sporządzenie obliczeń hydrologicznych przed przystąpieniem do projektu – tylko  

w ogólnym zakresie, 

- określenie zabezpieczeń przed erozją wodną brzegów rowu ziemnego poniżej lokalizacji 

zastawki, 

2.2. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze 

zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  

w programie zamówienia na wykonanie robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).  

2.3. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

2.4. Wykonanie kosztorysów inwestorskich. 

2.5. Wykonanie kosztorysów ofertowych (ślepych). 

2.6. Wykonanie przedmiarów robót. 

2.7. Sporządzenie wniosku w imieniu Zamawiającego  o wydanie pozwolenia wodno-

prawnego oraz uzyskanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z ustawą z dnia  

z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, ze zmianami). 
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2.8. Sporządzenie operatu wodno-prawnego zgodnie z ustawą z dnia z ustawą z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, ze zmianami). 

2.9. Sporządzenie map do celów projektowych, dokumentacji hydrologicznej oraz mapy 

sytuacyjno-wysokościowej w zakresie wymaganym do uzyskania stosowych decyzji 

administracyjnych. 

2.10. Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu zgodnie z art. 20 ust. 1 

pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze 

zmianami) polegające na: 

a) czuwaniu w trakcie wykonywania robót budowlanych nad zgodnością ich realizacji  

z projektem. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających  

z postępu robót, jednak nie mniej niż jeden raz podczas wykonywania robót budowlanych.  

b) uzgodnieniu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych  

w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.11. Całość zamówienia Wykonawca realizuje z własnych materiałów, własnym staraniem  

i na własny koszt. 

2.12. Wykonawca będzie występował o wydanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń  

i decyzji na potrzeby przedmiotu zamówienia na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

przez Zamawiającego. 

3. Położenie obiektu 

Województwo lubuskie, powiat sulęciński, gmina Torzym, Nadleśnictwo Torzym adres leśny:  

14-13-1-04-225m 

14-13-1-04-226l, 

14-13-1-04-255a 

W załączeniu dokumentacja zdjęciowa miejsca, na którym planowana jest budowa zastawki.  

Mapę z lokalizacją urządzenia wodnego wraz z jego dokumentacją fotograficzną określono  

w punktach 11 i 12.  

4. Realizacja zadania wynika z planu zadań ochronnych ustanowionego Zarządzeniem  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 stycznia 

2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina 

Pliszki PLH080011 oraz Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 października 2016 r. zmieniającego zarządzenie  

w sprawie  ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Pliszki 

PLH080011.  

Opracowana dokumentacja będzie stanowiła podstawę do przeprowadzenia postępowania  

w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przedmiotowej zastawki.  

5. Dokumentacja powinna być sporządzona w takim układzie merytorycznym i formalnym, 

aby możliwe było uzyskanie zgody na wykonanie robót budowlanych, wymagających takiego 

zgłoszenia.  

6. Dokumentacja nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfikacją 

przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń.  
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Dokumentacja powinna opisywać przedmiot zamówienia, w tym zastosowane materiały  

i urządzenia, za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich 

Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich 

Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się europejskie 

aprobaty techniczne oraz wspólne specyfikacje techniczne.  

W opracowanej dokumentacji będą wskazane wyroby budowlane (materiały i urządzenia)  

i rozwiązania techniczne posiadające dopuszczenie do stosowania w Polsce oraz posiadające 

wymagane normy, certyfikaty i stosowne aprobaty.  

a) Jeżeli wystąpi konieczność wykonania opracowań dodatkowych, które będą następstwem 

wad dokumentacji, błędów lub zaniedbań Wykonawcy, opracowania takie zostaną wykonane 

przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia. 

b) Do Wykonawcy zamówienia należeć będzie uzyskanie wszystkich niezbędnych danych do 

projektowania, opracowanie dokumentacji, wykonanie pomiarów geodezyjnych. 

7. Dokumentację wraz z kompletem załączników należy sporządzić w wersji papierowej  

w ilości 6 egzemplarzy. Ponadto Zamawiający winien otrzymać całość dokumentacji w wersji 

elektronicznej na płycie CD/DVD w ilości 2 szt. 

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieograniczone majątkowe prawa autorskie do 

całości przedmiotu zamówienia, w tym tekstu, grafiki. Wykonawca wyrazi zgodę na 

wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych. Wykonawca wyrazi zgodę 

na opracowywanie przez Zamawiającego utworów pochodnych, z wykorzystaniem  

w nich części lub całości Dokumentacji. Z tytułu powyższego, jak również z tytułu 

eksploatacji utworów pochodnych, Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe 

wynagrodzenie. 

9. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca przedstawi cenę brutto za wykonanie 

przedmiotowego zamówienia. Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty w tym 

administracyjne związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia. Z zastrzeżeniem 

jednak, iż koszty uzyskania decyzji administracyjnych i inne opłaty administracyjne będą 

wyszczególnione jako osobna pozycja na fakturze/rachunku Wykonawcy wystawionym 

Zamawiającemu po odbiorze robót a Wykonawca będzie w stanie uzasadnić ich wysokość. 

W cenie oferty należy również uwzględnić koszt sprawowania nadzoru autorskiego. 

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót 

wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego 

zamówienia, od dnia zawarcia odrębnej umowy na wykonanie robót budowlanych do czasu 

ich zakończenia i odbioru końcowego. 

10. Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami) wykonanie zastawki, w związku z wysokością 

piętrzenia <1 m, nie wymaga pozwolenia na budowę.  

11. Mapa sytuacyjna – załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.  

12. Zdjęcia poglądowe oraz  Koncepcja Zamawiającego dotycząca projektu zastawki – 

załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia. 
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Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia - mapa sytuacyjna 
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Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia - zdjęcia poglądowe   
Zdjęcia rowu ziemnego, na którym na być umiejscowiona zastawka piętrząca do wysokości mniejszej 
niż 1 m. 
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Koncepcja Zamawiającego dotycząca projektu zastawki. 

 



Zamawiający – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim   

Postępowanie o udzielenie zamówienia na Opracowanie dokumentacji technicznej dla działań w obszarze Natura 2000  

Diabelski Staw koło Radomicka PLH080056 

Znak sprawy:WPN-II.261.2.2017.ML1 

 

Strona: 16/16 

 

 

 


	C:\Users\mal.lewandowska\Desktop\POIS SZOW\Dokumentacja przetargowa\SZOW Zastawka DP\ZAł. nr 9 - Wzór umowy.docx

