
Załącznik nr 10 

UMOWA  

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

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska  w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8,                         

66-400 Gorzów Wielkopolski 

NIP 599-307-14-84,  REGON 080296700, 

reprezentowaną przez: 

Jana Rydzanicza - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie 

Wielkopolskim,  

Marię Kuśnierz – Głównego Księgowego, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a: 

………………………………………………………………………………. 

NIP ………………………………, REGON ……………………………… 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą” . 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej               

na wykonaniu dokumentacji dotyczącej liczebności i rozmieszczenia populacji ślimaka 

winniczka (Helix pomatia) na terenie wszystkich gmin województwa lubuskiego, w oparciu  

o badania terenowe przeprowadzone w roku 2016 oraz wiedzy eksperckiej. 

2. Dokumentacja powinna zawierać:  

1) informacje na temat rozmieszczenia i liczebności lokalnych populacji ślimaka 

            winniczka (Helix pomatia) na terenie gmin województwa lubuskiego; 

2) określenie podstawowych parametrów struktury poszczególnych populacji (wielkość, 

waga, wiek osobników, śmiertelność); 

3) dane na temat śmiertelności w lokalnych populacjach na podstawie ilości pustych 

muszli; 



4) określenie łącznej biomasy ślimaka winniczka na terenie województwa lubuskiego. 

Wskazanie gmin najbogatszych i najuboższych pod względem występowania ślimaka 

winniczka; 

5) określenie wpływu pozyskania ślimaka winniczka w 2016 r. na jego rozmieszczenie  

i populację, na podstawie badań porównawczych przeprowadzonych przed terminem 

zbioru, tj. do 20.04.2016 r. oraz po terminie zezwalającym na zbiór tj. po 31 maja;  

6) określenie ilości biomasy ślimaka winniczka możliwej do pozyskania z terenu 

województwa lubuskiego w latach 2017 – 2020, która nie spowoduje zagrożenia 

zaniku populacji lokalnych, z wyszczególnieniem możliwych do pozyskania ilości  

w poszczególnych latach i poszczególnych gminach;    

7) przedstawienie wyników opracowania na mapach w skali 1:50 000 oraz  w postaci 

warstw wektorowych w formacie plików Shp  w układzie współrzędnych PUWG 1992 

na nośniku CD. 
 

3. Dokumentację  należy sporządzić z następującymi zastrzeżeniami: 

1)  stosować czcionkę Times New Roman 12 pkt., interlinię 1,5 wiersza, marginesy 2,5 

cm oraz lewy margines na oprawę 0,5 cm; 

2) zestawienia tabelaryczne umieszczać w tekście, a nie na jego końcu; 

3) mapy tematyczne w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992” 

wydrukować w kolorze, w skali 1:50 000, w formacie nie mniejszym niż A3, 

rozdzielczość wydruku nie mniejsza niż 300dpi;  

4) zdjęcia wydrukować w kolorze, na papierze fotograficznym błyszczącym  

o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2; 

5) dokumentację opatrzyć logotypami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

w Gorzowie Wielkopolskim. 

6) wydruki należy dostarczyć w 3 egzemplarzach oprawionych w twardą oprawę  

w sposób uniemożliwiający wydostawanie się kartek, 

 

4. Dokumentację należy zapisać i przekazać również na nośniku cyfrowym – płycie CD lub 

DVD w ilości 3 sztuk (1 egzemplarz dokumentacji na 1 płycie) z następującymi 

zastrzeżeniami: 

1) dokumenty tekstowe i tabele należy zapisać w formatach „.doc” i „pdf”; 

2) pliki służące do wydruku map tematycznych, należy zapisać w formacie „jpg”, 

rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi; 

3) fotografie należy zapisać w formacie „jpg”, z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 

dpi. 

§ 2 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za organizację wykonania usługi oraz 

bezpieczeństwo osób biorących udział w realizacji zadań określonych w  § 1. 

 

 



§ 3 

Zamawiający udostępni dane zawierające informacje dotyczące ilości ślimaka winniczka,            

na które zostały wydane zezwolenia w latach 2012-15, oraz na które zostaną wydane 

zezwolenia w  2016  roku. 

§ 4 

Na pozyskanie ślimaka winniczka Helix pomatia w celu przeprowadzenia badań i wykonanie 

czynności określonych zakresem niniejszej umowy Wykonawca musi uzyskać zgodę 

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz zgodę 

zarządców i właścicieli na wstęp do nieruchomości będących ich własnością lub będących              

w ich zarządzie. 

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadania będące przedmiotem umowy określone w § 1 

w terminie do ………… 2016 roku. 

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) do opracowań - utworów, 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. 2006, Nr 90, poz. 631 ze zmianami), przysługują mu 

nieograniczone prawa autorskie; 

2) opracowania nie zawierają niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich 

oraz nie są obciążone prawami osób trzecich. 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust 1, z chwilą odbioru opracowań- 

utworów 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. 

§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości: netto ……..………………………………….zł (słownie: 

……………………………………………………………  złotych), stawka VAT – ..........% , 

kwota brutto ………………… zł (słownie: ………………………………………. złotych). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym za przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw 

autorskich, zgodnie z postanowieniami § 6 umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po wykonaniu zamówienia i jego 

odbiorze na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych, w terminie 21 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT, przelewem na 

konto wskazane przez Wykonawcę. 

4. Podstawą do wystawienia faktur VAT jest protokół zdawczo – odbiorczy wykonanych prac 

podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, którego oryginał Wykonawca dołączy do 

faktury VAT . 

5. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu i kontaktów 

są: 

      1) ………………………………… 

      2) ………………………………… 

Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu i kontaktów są: 

1) ………………………………. 

2) ……………………………… 

6. Protokół zdawczo - odbiorczy podlega zatwierdzeniu przez Regionalnego Konserwatora 

Przyrody w Gorzowie Wielkopolskim. 

§ 8 

1. W razie niewykonania zamówienia w terminie lub jego nienależytego wykonania 

Zamawiający może: 



1) odstąpić od umowy i jednocześnie żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% 

łącznej  kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy; 

2) udzielić dodatkowego terminu do wykonania umowy i jednocześnie żądać zapłaty kary 

umownej w wysokości 0,3% łącznej kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 

1  umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku wykonania zamówienia w części Zamawiający może zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie proporcjonalnie do wykonanej części zamówienia, zgodnie z  § 7 ust. 1 

umowy oraz naliczyć karę umowną zgodnie z ust. 1, pkt. 1 proporcjonalnie do niewykonanej 

części zamówienia. 

3. Kary, o których mowa w ust. 1 będą pomniejszały wynagrodzenie o którym mowa w § 7 

ust. 1 niniejszej umowy. 

§ 9 

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 11 

Do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy strony ustalają sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12 

Umowa   została  sporządzona  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  których  jeden 

otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 


