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Załącznik nr 5  

do zapytania ofertowego z dnia 18.07.2019 r. 

dotyczącego sporządzenia  Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia 

 

PROJEKT UMOWY 
 

W dniu ....................... 2019 r. w Jeleniej Górze, pomiędzy: 

 

Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 

Jelenia Góra, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,              

IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000041979, REGON 230827744,                              

NIP 611-22-56-908, kapitał zakładowy: 7.870.000,00 zł – wpłacony w całości, zwaną w dalszej 

części Umowy Zamawiającym,  

reprezentowaną  przez: 

Roman Kulczycki – Prezes Zarządu, 

Urszula Bąkowska – Morawska – Wiceprezes Zarządu 
a 

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

z siedzibą w……………. ......................... , przy ul…………………………………………………. 

NIP  .................... , REGON .............................. , wpisaną …………………………….prowadzoną  

przez ...................  pod numerem KRS .............. , zwanym w dalszej 

części Umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………….  
………………………………………………………………… 
 

łącznie nazwanymi w dalszej części Umowy „Stronami", 
 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego zamówienia w trybie zapytania ofertowego (z dnia 

24.06.2019 r.), zamówienia, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca, przyjmuje do wykonania sporządzenie Karty 

Informacyjnej Przedsięwzięcia z opcją sporządzenia Raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko dla „PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCEGO NA CELU 

OCHRONĘ ZŁOŻA WÓD LECZNICZYCH, POPRZEZ POSZERZENIE OBSZARU 

GÓRNICZEGO „CIEPLICE”, Z POWIERZCHNI 10,7 km² DO POWIERZCHNI                   

55,9 km², UTWORZONEGO DLA CIEPLICKIEGO ZŁOŻA WÓD LECZNICZYCH". 

2. Zakres Umowy obejmuje: 

1) Sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (zwanej dalej KIP) dla 

„PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCEGO NA CELU OCHRONĘ ZŁOŻA WÓD 

LECZNICZYCH, POPRZEZ POSZERZENIE OBSZARU GÓRNICZEGO „CIEPLICE”,             

Z POWIERZCHNI 10,7 km² DO POWIERZCHNI  55,9 km², UTWORZONEGO DLA 

CIEPLICKIEGO ZŁOŻA WÓD  LECZNICZYCH”, zwanego  dalej „Przedsięwzięciem” ; 

2) Sporządzenie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przypadku 

wydania przez odpowiedni organ administracji postanowienia o obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, zwanego 

dalej „Raportem”; 

3) Udzielanie wyjaśnień, wnoszenie poprawek, uzupełnień, aneksów lub zmian do 

dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, których konieczność wykonania wyniknie 

w trakcie prowadzenia przez organ administracji postępowania o wydanie decyzji                       

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. Przedsięwzięcia; 
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4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej i uzyskanie ostatecznej decyzji                    

o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację Przedsięwzięcia. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy i wymagania Zamawiającego zawiera Szczegółowy 

Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty w treści Zapytania Ofertowego, zwany dalej OPZ, który 

jest integralną częścią Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością,                

w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i stosowanymi wytycznymi dotyczącymi kwestii 

środowiskowych w realizacji przedsięwzięć tego typu, co Przedsięwzięcie objęte niniejszą 

umową.   

5. KIP i (opcjonalnie) Raport będzie elementem wydania stosownych decyzji administracyjnych 

związanych z „PRZEDSIĘWZIĘCIEM MAJĄCYM NA CELU OCHRONĘ ZŁOŻA WÓD 

LECZNICZYCH, POPRZEZ POSZERZENIE OBSZARU GÓRNICZEGO „CIEPLICE”,          

Z POWIERZCHNI 10,7 km² DO POWIERZCHNI  55,9 km², UTWORZONEGO DLA 

CIEPLICKIEGO ZŁOŻA WÓD  LECZNICZYCH”. 

6. Przez wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę należy rozumieć również przeniesienie 

na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszystkich dokumentów 

opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy, zarówno w wersji zwartej,                 

jak i w pojedynczych egzemplarzach oraz ich wersji elektronicznych. Wykonawca udziela 

również Zamawiającemu lub upoważnionym przez Zamawiającego podmiotom i osobom, 

nieodwołalnego zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych, o których mowa                  

w § 7 Umowy. 

§ 2. 

Obowiązki stron Umowy 

2. Obowiązki Zamawiającego: 

1) Zamawiający udostępni na żądanie Wykonawcy niezbędne materiały i informacje potrzebne 

do wykonania usługi. 

2) Zamawiający jest zobowiązany współpracować z Wykonawcą tak dalece, jak tylko jest to 

możliwe, aby dostarczyć informacje, jakich ten może w uzasadniony sposób zażądać w celu 

wykonania niniejszej Umowy. 

3) Zamawiający jest zobowiązany do bieżącego informowania Wykonawcy o okolicznościach 

związanych z przedmiotem Umowy i mogących mieć wpływ na przebieg jego realizacji. 

4) Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia dokumentacji powiązanej z przedmiotem 

zamówienia, o której mowa w OPZ. 

3. Obowiązki Wykonawcy: 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i wysokiej jakości wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z warunkami Umowy, OPZ, Ofertą, przepisami prawnymi, unormowaniami 

obowiązującymi w Polsce, jak również zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego. 

2) Wykonawca zaangażuje do wykonania przedmiotu umowy osoby posiadające odpowiednie 

doświadczenie w merytorycznym sporządzaniu KIP oraz (opcjonalnie) Raportów                          

o oddziaływaniu Przedsięwzięcia na środowisko. 

3) Wykonawca złoży, w imieniu Uzdrowiska Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej 

Górze, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

Przedsięwzięcia. 

4) Wykonawca na wezwanie odpowiedniego organu dokona niezbędnych poprawek lub 

uzupełnień przedmiotu umowy wynikających z zaleceń organu uprawnionego do wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, poczynionych po dokonaniu odbioru 

częściowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust.4 pkt.1. 

5) Wszelkie, niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy uzgodnienia i analizy 

będą dokonane na koszt Wykonawcy i nie mogą powodować zwiększenia należnego mu, na 

podstawie niniejszej umowy, wynagrodzenia. Wykonawca poniesie wszystkie koszty 

związane ze sporządzeniem KIP i (opcjonalnie) Raportu, uzyskaniem wszelkich 

ewentualnych niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, materiałów pomocniczych, map, opinii, 
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ekspertyz, badań oraz organizacją prac niezbędnych dla zrealizowania zadań objętych 

umową. 

6) Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które 

uwzględnił w swojej ostatecznej ofercie i dokonał wyceny kosztów wszelkich prac                    

i uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7) Wykonawca jest zobowiązany do traktowania wszelkich dokumentów i informacji 

otrzymanych w związku z realizacją niniejszej Umowy, jako prywatne i poufne oraz jest 

zobowiązany, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla celów realizacji 

niniejszej Umowy, do nie publikowania i nie ujawniania jakichkolwiek szczegółów 

niniejszej Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie. 

8) Jeżeli Wykonawca jest konsorcjum dwóch lub więcej podmiotów, wszystkie te podmioty są 

solidarnie zobowiązane do wypełniania warunków niniejszej Umowy. Każda zmiana składu 

konsorcjum bez uprzedniej zgody Zamawiającego będzie uważana za naruszenie warunków 

niniejszej Umowy. 

9) Wykonawca i jego personel jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej przez 

okres trwania niniejszej Umowy i po jej zakończeniu. 

10) Wszelkie dokumenty nabyte, zestawione lub opracowane przez Wykonawcę są wyłączną 

własnością Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu                   

te wszystkie dokumenty po zakończeniu realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca może 

zatrzymać kopie tych dokumentów, ale nie będzie z nich korzystał w celach nie związanych 

z realizacją niniejszej Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie. 

11) Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi lub siłami własnymi                            

i podwykonawców z tym, że pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonanych 

usług ponosi Wykonawca. 

§ 3. 

Terminy wykonania 

1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: 

1) Opracowanie KIP w terminie do 90 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 

2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. 

Przedsięwzięcia, w terminie do 2 dni roboczych, od daty akceptacji KIP przez 

Zamawiającego.  

3) Opracowanie Raportu w terminie 4 tygodni, liczonych od daty otrzymania postanowienia 

określającego zakres raportu, z zastrzeżeniem ust.2. 

4) Udzielanie wyjaśnień, nanoszenie poprawek, uzupełnienia, aneksy lub zmiany do 

dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, których konieczność wykonania wyniknie 

w trakcie prowadzenia przez organ administracji postępowania o wydanie decyzji                      

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia w terminie 7 dni, 

liczonych od daty otrzymania informacji o konieczności ich wykonania, z zastrzeżeniem 

ust.2. 

2. Terminy, o których mowa w ust.1 pkt.3 i (opcjonalnie) 4, mogą ulec zmianie w przypadku 

konieczności przeprowadzenia badań i obserwacji środowiska przyrodniczego niemożliwych do 

przeprowadzenia we wskazanych w terminach oraz w przypadku konieczności uzyskania 

dodatkowych decyzji, uzgodnień i opinii. Nowy termin zostanie ustalony w odniesieniu do 

czasu, jaki okaże się niezbędny na przeprowadzenie powyższych działań. 

 

§ 4. 

Odbiory 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy do odbioru w siedzibie 

Zamawiającego, w terminach określonych w § 3 ust. 1 pkt. 1 i (opcjonalnie) 3, w formie 

papierowej w ilości 3 egzemplarzy, (nie dotyczy egzemplarzy złożonych z wnioskiem                     

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia lub 

na etapie prowadzenia procedury związanej z wydaniem ww. decyzji) i w formie elektronicznej, 

umożliwiającej późniejszą edycję w 1 egzemplarzu. 
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2. Wykonawca, przekazując Zamawiającemu przedmiot umowy, jest zobowiązany dołączyć 

oświadczenia o jego kompletności, braku wad prawnych i fizycznych (technicznych), jak 

również zgodności z zasadami aktualnej wiedzy w zakresie opracowywania „Raportów                          

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko" oraz „Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia", 

a także obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi. 

3. Pokwitowanie przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie stanowi potwierdzenia 

odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, które nastąpi na podstawie protokołu odbioru,                   

o którym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu. 

4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie sporządzonych przez Zamawiającego: 

1) protokołu odbioru częściowego, sporządzonego odrębnie dla KIP oraz (opcjonalnie) 

Raportu; 

2) protokołu odbioru końcowego, sporządzonego odrębnie dla KIP oraz (opcjonalnie) Raportu. 

5. Po przekazaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę w sposób określony w ust. 1,                        

w terminach określonych w § 3 ust. 1 pkt. 1 i 3 niniejszej umowy, Zamawiający dokona oceny 

przedłożonych opracowań w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych i w przypadku 

zgłoszenia zastrzeżeń co do przekazanego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się 

dokonać odpowiednich uzupełnień i poprawek, w odpowiednim terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, uzależnionym od stopnia złożoności i czasochłonności dokonania niezbędnych 

poprawek. W przypadku braku uwag Zamawiający sporządzi protokół odbioru częściowego. 

6. Przepis ust. 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio po ponownym dostarczeniu 

poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy jej przyjęcia, uzależnienia przyjęcia od 

dokonania określonych zmian lub żądania usunięcia wad. 

7. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 

niniejszego paragrafu, będzie stanowiło podstawę do wystawienia faktur częściowych, o których 

mowa w § 5 ust. 5 pkt. 1 i (opcjonalnie) 3, przy czym warunkiem przyjęcia faktury, w 

przypadku rozliczenia częściowego za opracowanie KIP, będzie załączenie do niej 

potwierdzenia przez właściwy organ administracji publicznej złożenia wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia. 

8. Zamawiający sporządzi protokół końcowy odbioru przedmiotu, o którym mowa w ust. 4 pkt.2 

niniejszego paragrafu, po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach w/w Przedsięwzięcia objętego niniejszą umową. Podpisanie przez 

Zamawiającego ww. protokołu będzie stanowiło podstawę do wystawienia faktury końcowej,                             

o której mowa w § 5 ust. 5 pkt. 2) i (opcjonalnie) pkt. 4) Umowy. 

9. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego – biuro Zarządu                        

ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra. 

10. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zmian w przedmiocie umowy w wyznaczonym 

terminie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. 

11. Przyjęcie   przez   Zamawiającego   przedmiotu   umowy   nie   zwalnia   Wykonawcy   

od odpowiedzialności z tytułu nieujawnionych wad. 

 

§ 5. 

Wynagrodzenie, warunki płatności i rozliczeń 

1. Strony oświadczają, że wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalone 

zostało na kwoty: 

1) całkowita cena za realizację całości przedmiotu umowy wynosi netto .................. zł plus 

     obowiązujący podatek VAT w wysokości  .........................  , co daje całkowitą wartość 

     wynagrodzenia      w      wysokości      brutto       ................       zł      

(słownie:  .............................................................................................  złotych 00/100)                 

i stanowi sumę wynagrodzeń, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego ustępu, 

 2) całkowita cena ryczałtowa za opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wynosi 

netto ...................... zł plus obowiązujący podatek VAT w wysokości  ........................  , co 

daje całkowitą wartość wynagrodzenia w wysokości brutto  ..........................  zł (słownie: 

 ..................................................... złotych 00/100), 
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 3) całkowita cena ryczałtowa za opracowanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko wynosi netto ....................... zł plus obowiązujący podatek VAT w wysokości 

 ..................... , co daje całkowitą wartość wynagrodzenia w wysokości brutto ....................  

zł (słownie: ...................................................... złotych 00/100), 

2. Jeśli organy administracyjne nie nakażą wykonania Raportu oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, Zamawiający ograniczy wynagrodzenie do kwoty, o której 

mowa w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym i Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia w celu 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności w wyniku dodatkowych 

obowiązków powstałych w wyniku zaleceń Zamawiającego, postanowień, wniosków lub 

decyzji organów administracyjnych. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty poniesione przez 

Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy, a także wynagrodzenie z tytułu 

przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, o których 

mowa w § 7 Umowy oraz prawa własności wszystkich egzemplarzy dzieła i nośników, na 

których dzieło zostanie utrwalone. 

5. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie płatne w 

następujący sposób: 

1) 80 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, będzie płatna po 

podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego KIP, o którym mowa w § 4 

ust. 4 pkt 1; 

2) 20 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, będzie płatna po 

podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego KIP, o którym mowa w § 4 

ust. 8: 

3) 80 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, będzie płatna po 

podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego Raportu, o którym mowa 

w § 4 ust. 4 pkt 1; 

4) 20 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, będzie płatna po 

podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego Raportu, o którym mowa w 

§ 4 ust. 8; 

6. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę VAT dopiero po podpisaniu, przez osoby 

upoważnione do odbioru przedmiotu zamówienia, protokołu odbioru stwierdzającego 

wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, bez jakichkolwiek wad. W przypadku 

zobowiązania Wykonawcy w protokole odbioru do usunięcia wad, Wykonawca będzie 

uprawniony do dochodzenia należności z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do 

wystawienia faktury VAT dopiero po ich całkowitym usunięciu. 

7. Wykonawca wystawi fakturę VAT na nabywcę: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU, 

ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra, NIP: 611-22-56-908. 

8. W treści faktur, o których mowa w ust. 1, w tytule lub innym miejscu do tego przeznaczonym 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić nazwę Przedsięwzięcia. 

9. Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. 

10. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na 

fakturze VAT. 

11. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy Zamawiający poleci swojemu bankowi 

przekazać na konto Wykonawcy należną kwotę, w terminie określonym w ust. 9. 

12. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe 

za opóźnienie. 

§ 6. 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na prace będące 

przedmiotem niniejszej umowy oraz niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi 
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odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, zwanej dalej rękojmią, na zasadach określonych              

w kodeksie cywilnym. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 

2. Okres gwarancji i rękojmi dla Raportu i KIP biegnie odpowiednio (w przypadku konieczności 

jego wykonania) od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego 

Raportu lub od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego KIP                   

(w przypadku braku konieczności wykonania Raportu). 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady i uzupełnić braki przedmiotu 

umowy w taki sposób aby był on wolny od wad, w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

4. W przypadku stwierdzenia wady lub braków w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia 

o tym Wykonawcę na piśmie. W takim przypadku strony ustalą wspólnie termin usunięcia wady 

lub uzupełnienia braku, sporządzając na tę okoliczność stosowny protokół. Wykonawca 

zobowiązuje się usunąć wady lub uzupełnić braki dokumentacji w terminie wskazanym w tym 

protokole. 

5. Wszelkie koszty związane z usunięciem wady lub uzupełnieniem braków ponosi Wykonawca. 

Usuwanie wad i uzupełnianie braków nie stanowi dla Wykonawcy podstawy roszczeń                      

o zwiększenie wynagrodzenia. 

6. Upływ okresów gwarancji i rękojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady                

i braki, jeżeli Zamawiający zawiadomił o nich Wykonawcę przed upływem tych okresów. 

 

§ 7 

Autorskie prawa majątkowe dotyczące dokumentów 

powstałych przy realizacji Usługi 

1. Wykonawca oświadcza, że stworzy i wyda Zamawiającemu w ramach niniejszej Umowy 

dokumenty o charakterze indywidualnym, bez wad prawnych i fizycznych oraz, że będą mu 

przysługiwać do nich pełne, niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe w zakresie 

koniecznym do przeniesienia tych praw na rzecz Zamawiającego, które nie będą obciążone                   

w żaden sposób prawami majątkowymi osób trzecich, a w szczególności, że jeżeli będzie 

wykorzystywać jakiekolwiek materiały (zarówno przekazane mu przez Zamawiającego, jaki                  

i pozyskane we własnym zakresie), upewni się, że wykorzystanie tych materiałów nie narusza 

praw autorskich osób trzecich lub, w razie potrzeby nabędzie takie prawa lub uzyska do nich 

odpowiednie licencje. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec 

osób trzecich związanej ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia w ust. 1 oraz przyjmuje 

na siebie pełną i wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie praw autorskich lub 

praw pokrewnych osób trzecich, powstałe w wyniku wykonywania przez Wykonawcę 

Umowy. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu jakiegokolwiek roszczenia           

z tego tytułu przez osobę trzecią, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia 

tego roszczenia oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu,            

a także do zwrotu Zamawiającemu wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów. 

3. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu Umowy, przenosi na Zamawiającego: 

1) prawo własności nośników oraz całość autorskich praw majątkowych do wszystkich 

egzemplarzy dokumentów, o których mowa w §1 ust.2 Umowy, jak również każdej ich 

części z osobna, zarówno w wersji zwartej, jaki w pojedynczych elementach, w tym ich 

wersji elektronicznych, bez ograniczenia czasowego, na wszystkich znanych polach 

eksploatacji niezbędnych lub pomocnych do korzystania z dokumentacji zgodnie z jej 

przeznaczeniem, w tym na następujących polach eksploatacji: 

a) obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których dokumenty zostały utrwalone; 

b) wytwarzanie określoną techniką, w tym drukarską, egzemplarzy dokumentów; 

c) realizacja lub przekazanie do realizacji innym podmiotom dokumentów, o których mowa 

w § 1 ust. 2 Umowy, w pełnym zakresie; 

d) trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnienie dokumentów w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub 

standardu, w tym poprzez kserowanie, druk, nagranie na dowolnym nośniku w wersji 
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elektronicznej, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzenie do pamięci komputera oraz 

trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to 

sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; 

e) przekazanie dokumentów, o których mowa w § 1 ust.2 Umowy, innym podmiotom dla 

dokonania zmian i przeróbek, 

f) utrwalanie dokumentów (sporządzanie egzemplarza, który mógłby służyć do publikacji 

utworu); 

g) archiwizowanie materiałów na nośnikach elektronicznych i w wersji papierowej; 

h) wprowadzanie całości lub części dokumentów do obrotu, użyczenie lub najem 

oryginału lub egzemplarzy; 

i) wprowadzanie dokumentów do sieci INTERNET, utrwalanie na dyskach twardych 

komputerów i serwerów; j) wykorzystanie  dokumentów  oraz  ich  fragmentów                  

do wykonywania  nowych opracowań; 

k) sporządzanie wydruku komputerowego dokumentów; 

l) publiczne udostępnianie i rozpowszechnianie dokumentów w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez 

wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie 

lub standardzie, przesyłanie i publiczne udostępnianie i rozpowszechnianie w sieci 

lokalnej i przez INTERNET poprzez publikowanie na stronie www; 

m) nieodpłatne udostępnianie, wypożyczanie zwielokrotnionych egzemplarzy 

dokumentów; 

n) prawo do wykorzystania egzemplarzy dokumentów, do wykorzystania projektu do celów 

promocji, edukacyjnych lub szkoleniowych;  

o) prawo do rozporządzania dokumentami oraz prawo udostępniania ich do korzystania,               

w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych w lit. a-n 

polach eksploatacji;  

p)  prawo zezwalające na wykonywanie zależnych praw autorskich (w tym ich modyfikacji, 

opracowań, nowych wersji i adaptacji) w w/w zakresie, bez potrzeby wykonywania 

nadzoru autorskiego wraz z prawem decydowania o pierwszym udostępnieniu 

dokumentów oraz ich integralności. 

4. W razie zaistnienia potrzeby nabycia majątkowych praw autorskich na innych polach 

eksploatacji, niż wyraźnie wymienione w ust. 3 lit. a-o, Zamawiający zgłosi taką potrzebę 

Wykonawcy i Strony w terminie 14 dni (lub innym wspólnie ustalonym) zawrą umowę 

przekazującą autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego, 

na warunkach określonych niniejszą umową, bez dodatkowych odpłatności. 

5. Przeniesienie wszelkich praw z tytułu prawa własności i praw majątkowych następuje po 

przekazaniu dzieła Zamawiającemu, z chwilą zapłaty wynagrodzenia. 

6. Zamawiający ma prawo według własnego uznania i w granicach przewidzianych swoimi 

potrzebami użytkować i zmieniać opracowane dokumenty, jednakże z powyższego tytułu 

Zamawiający nie ma względem Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania dokumentami w całości, jak również  

w dających się wyodrębnić częściach oraz do dokonywania bez zgody Wykonawcy wszelkich 

jego opracowań, w szczególności modyfikacji, przeróbek, adaptacji, poprawek oraz 

aktualizacji. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających              

z ust. 3 i 7 na osoby trzecie. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy             

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

§ 8. 

Kary umowne 

1.   Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: 

1) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego              

w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 5 ust. 1 Umowy; 
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2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 

Umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1 Umowy, za 

każdy dzień opóźnienia liczony od terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 i 3, lecz nie 

więcej niż 10% wartości brutto, określonej w § 5 ust.1 Umowy. 

3) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych, zgodnie z zapisami § 6 ust 4 

umowy w trakcie odbioru lub w okresie  rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust 1 licząc od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad. 

2.  Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej w przypadku odstąpienia 

od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto, 

określonej w § 5 ust.1 Umowy. 3.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

na zasadach ogólnych, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 4. Wykonawca 

upoważnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z należnego mu z tytułu wykonania 

Umowy wynagrodzenia. 

§ 9. 

Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym: 

1) w razie wystąpienia istotnej 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; 

2) w przypadku nienależytego wywiązywania się z Umowy przez Wykonawcę,                             

a w szczególności w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku usunięcia 

nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu Umowy lub w przypadku uzasadnionej utraty 

zaufania przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 2-tygodniowego okresu 

wypowiedzenia. 

4. Rozwiązanie Umowy następuje z zachowaniem formy pisemnej oraz z podaniem przyczyny 

rozwiązania. 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego będzie: Pani Anna Leśniak – Kierownik 

Ruchu Zakładu Górniczego, Geolog Górniczy - tel. kom. 506 477 994, tel. 75 75 518 80 

wew. 387, mail: anna.lesniak@uzdrowisko-cieplice.pl. 

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy będzie:  .................................. …………….. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Umowy, strony zobowiązują się rozpatrywać w 

drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia, spory te będą 

rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają, dla swej ważności formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiającego, wierzytelności 

wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich. 

7. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy bez zgody Zamawiającego. 

8. Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając 

pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający propozycję zmian i jej uzasadnienie. 

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

Zamawiający: Wykonawca: 

mailto:anna.lesniak@uzdrowisko-cieplice.pl

