
(PROJEKT)

UMOWA Nr ….../2023

zawarta w dniu ……………………. 2023 r.  w Rzekuniu pomiędzy:

Gminą Rzekuń z siedzibą przy ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, NIP 758 214 17 29, w imieniu której

działa Zakład Obsługi Gminy,  ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, reprezentowany przez Danutę Orzołek

Dyrektora  Zakładu  Obsługi  Gminy  przy  kontrasygnacie   Bożeny  Kamińskiej -  Głównej  Księgowej

Zakładu Obsługi Gminy  zwanym w treści umowy Zamawiającym, 

a

………………………………..  NIP: ………………….………..,  REGON ……………………….,  zwaną  dalej  ZLECENIOBIORCĄ,

reprezentowaną/nym przez ……………………………………

zwane łącznie Stronami, o następującej treści:

§ 1.
Przedmiot Umowy oraz zakres opracowania

1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  są  usługi  świadczone  przez ZLECENIOBIORCĘ  w  zakresie:
„Opracowanie  dokumentacji  analizy  ryzyka  ujęć  wody  na  terenie  gminy  Rzekuń
(woj. mazowieckie)  w  celu  ustanowienia  stref  ochronnych  ujęć  wody  w  Rzekuniu
i Drwęczy”.

2. Zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie analiz ryzyka dla ujęć wody wymienionych w § 2,
którą  należy  przygotować  odrębnie  dla  każdego ujęcia  wraz  z  niezbędnymi  dokumentami
do pozytywnej  weryfikacji  dokumentów  do  Wojewody  Mazowieckiego  w  sprawie
ustanowienia  stref  ochronnych  obejmujących  teren  ochrony  pośredniej.  Przedmiot
zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w art. 133 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

§ 2.
Zakres zadań

Wymieniony w § 1 zakres zadań dotyczy ujęć wody w miejscowościach Rzekuń i Drwęcz.

§ 3.
Dokumenty dla realizacji przedmiotu umowy

Zleceniodawca  zobowiązuje się do:

1. Przedłożenia  i  przekazania Zleceniobiorcy w  terminie  do  15  dni  roboczych  licząc  od  dnia
podpisania umowy dokumentów i informacji będących obecnie w posiadaniu Zleceniodawcy,
a niezbędnych do realizacji zamówienia.

2. W  przypadku  wysyłania  dokumentów  drogą  elektroniczną  ZLECENIOBIORCA  wskazuje
do korespondencji  adres  mailowy: ………………………………… jako  jedyny  właściwy
do ich przesyłania.  Wysłanie dokumentów na adres mailowy inny niż  wskazany w umowie
oznacza automatycznie brak ich potwierdzenia.



§ 4.
  Obowiązki 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

1. Wykonania  analizy  z  należytą  starannością,  według  najlepszej  wiedzy  i  umiejętności
zawodowych oraz zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wykonania „analiz”
stanowiących przedmiot umowy.

2. Prowadzenia w imieniu  Zleceniodawcy na podstawie osobnego pełnomocnictwa, konsultacji
z Urzędem Wojewódzkim oraz PGW Wody Polskie celem akceptacji  złożonej dokumentacji
o ewentualne ustanowienie stref pośrednich ujęć wód.

3. Naniesienia  ewentualnych  poprawek  i  zmian  zgodnie  z  postulatami Zleceniodawcy lub
organów  nadzoru  nad  strefami  ochronnymi  ujęć  wody:  PGW  Wody  Polskie,  Urząd
Wojewódzki.

4. Zleceniobiorca  zobowiązuje się,  w  ramach  wynagrodzenia  określonego  w  §  6  umowy,
do niezwłocznego   usunięcia,   poprawienia   błędów   i   wyjaśnienia   uwag   w przypadku
stwierdzenia  braków,  błędów  lub  zgłoszenia  uwag  do  przedmiotu  umowy  przez
Zleceniodawcę jeżeli zostaną wykryte również po odbiorze dokumentacji.

5. Dochowania w tajemnicy wszystkich otrzymanych informacji o Zleceniodawcy.

§ 5.
Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się  do wykonania przedmiotu umowy,  o którym mowa w § 1
niniejszej umowy w terminie do 31.10.2023 r.

2. Zleceniodawca  w terminie 10 dni roboczych może przekazać Zleceniobiorcy uwagi do wersji
roboczej,  które  zostaną  niezwłocznie  naniesione.  Po  tym terminie  wersja  robocza  zostaje
uznana jako dokument zakończony, co nie zwalnia Zleceniobiorcy z obowiązku nanoszenia
dodatkowych uwag po tym terminie.  Terminem ostatecznym do którego uwagi  mogą być
zgłaszane i nanoszone jest data akceptacji dokumentów przez właściwego Wojewodę.

3. Zleceniodawca wyznacza do kontaktów i koordynacji prac ze Zleceniobiorcą  Pana Krystiana
Zalewskiego,  tel.  608  320  064  lub  w  przypadku  jego  nieobecności  Pana  Huberta
Parzycha  tel. 534 537 000.

4. Odbiór opracowań wymienionych w § 1 niniejszej umowy nastąpi na podstawie protokołu
końcowego odbioru prac.

§ 6.

Wartość umowy

Za wykonanie przedmiotu  umowy,  o  którym  mowa  w  § 1  niniejszej  umowy  zgodnie  z zakresem,
o  którym  mowa  w  §  2  niniejszej  umowy,  Zleceniobiorca  otrzyma  wynagrodzenie w wysokości:
…………….. zł + ………… VAT, słownie: ……………… złotych.

§ 7.

Forma i termin płatności

1. Zapłata nastąpi przelewem na konto wykonawcy w terminie 21 dni od daty wystawienia 
faktury na dane: 
Nabywca: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07- 411 Rzekuń, NIP 7582141729 
Odbiorca: Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1B, 07- 411 Rzekuń.



2. Warunkiem zapłaty jest dokonanie odbioru dokumentacji przez Zleceniodawcę. 
Zleceniodawca może odmówić zapłaty jeżeli dostarczona dokumentacja jest niekompletna lub
zawiera istotne wady.

§ 8.

1. Zamawiajacy  ma  prawo  od  umowy  odstaoić  w  terminie  roku  od  jej  zawarcia  jeżeli
Zleceniobiorca nie wykonał umowy w ustalonym terminie.

2. W  razie  opóźnienia w  wykonaniu przedmiotu  umowy Zleceniobiorca  zapłaci  Zleceniodawcy
karę umowną w  wysokości  0,5%  wartości łącznej  brutto  wynagrodzenia  określonego w § 6
umowy  za  każdy  dzień  zwłoki.  Tak  naliczona  kara  zostanie  potrącona  z  wynagrodzenia
Zleceniobiorcy.

3. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  przekroczenia  terminów  Zleceniobiorca
zobowiązany będzie do zapłąty kary umownej w wysokości  10 % wynagrodzenia brutto w
terminie 14 dni od pisemnego wezwania.

§ 9.
Ochrona praw autorskich

1. Przedmiot umowy stanowi własność ZLECENIOBIORCY z chwilą wydania dokumentacji.
2. ZLECENIOBIORCA odpowiada za naruszenie autorskich praw majątkowych i dóbr osobistych

osób trzecich, odnoszących się do przedmiotu umowy oraz oświadcza, że wszystkie wyniki
jego działań mogące stanowić przedmiot praw autorskich, wykonane w ramach umowy, będą
oryginalne,  bez  niedozwolonych  zapożyczeń  z  utworów  osób  trzecich,  a  także  nie  będą
naruszać autorskich praw majątkowych i dóbr osobistych osób trzecich.

3. ZLECENIOBIORCA, stosownie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  z 4 lutego
1994 r. oświadcza, że z momentem wydania ZLECENIODAWCY przedmiotu umowy, o którym
mowa w § 1 umowy, przenosi w ramach wynagrodzenia brutto określonego w § 6 umowy na
rzecz Zamawiającego całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych oraz prawo na
wykonanie  i  korzystanie  z  zależnych  praw  autorskich    oraz    praw  pokrewnych,  bez
ograniczeń   czasowych   i   terytorialnych,   z możliwością dokonania w nich wszelkich zmian,
opracowań  i  modyfikacji  na  zasadzie  wyłączności.  Prawo  ZLECENIODAWCY  obejmujące
działanie na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalenia  całości  lub  części  dowolną  techniką,  lub  systemami,  w  szczególności
wymienionymi  poniżej,  w  tym  również  przeniesienie  przedmiotu  umowy  z  jednego
rodzaju utrwalenia na inne;

2) zwielokrotniania  całości  lub  ich  części  technikami  informatycznymi,  magnetycznymi,
optycznymi,  optyczno-magnetycznymi,  poligraficznymi,  reprograficznymi,
fotograficznymi, na wszelkich nośnikach w nieograniczonej liczbie egzemplarzy;

3) wprowadzania  całości  lub  części  do  pamięci  komputerów  i  serwerów  sieci
komputerowych;

4) wielokrotnego  udostępniania  i  przekazywania  osobom trzecim,  modyfikowania  w
zakresie potrzebnym do wykorzystania;

5) rozpowszechniania w postaci pliku elektronicznego;
6) wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału utworu albo jego egzemplarzy;
7) publicznego rozpowszechniania utworu, jego wystawiania,  wyświetlania,  odtwarzania,

nadawania, reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,   w sieci
Internet, TV, prezentacji publicznych, wprowadzania do pamięci komputera i serwera.



4. Przeniesienie  całości  autorskich  praw  majątkowych  powoduje  również  przeniesienie
na ZLECENIODAWCĘ  własności  oryginałów  egzemplarzy  utworów  i  innych  dokumentów,
o których mowa w § 1 umowy.

5. Przeniesienie  całości  autorskich  praw  majątkowych  powoduje  również  przeniesienie
na ZLECENIODAWCĘ  własności  oryginałów  egzemplarzy  utworów  i  innych  dokumentów,
o których mowa w § 1 umowy.

6. ZLECENIODAWCA nabywa prawo do  przeniesienia  autorskich  praw  majątkowych  na  rzecz
osób trzecich.

7. Zapłata  wynagrodzenia,  określonego  w  §  6  umowy,  wyczerpuje  w  całości  roszczenia
ZLECENIOBIORCY  z  tytułu  przeniesienia  na  rzecz  ZLECENIODAWCY  autorskich  praw
majątkowych  do  przedmiotu  umowy.  Cena  nabycia  autorskich  praw  majątkowych  oraz
zależnych  praw  majątkowych  została  uwzględniona  w  wynagrodzeniu  określonym  w  §  6
umowy.

8. ZLECENIOBIORCA oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskały ani nie uzyskają autorskich praw
majątkowych do przedmiotu umowy.

§ 10.
Przeniesienie praw lub obowiązków na osobę trzecią

ZLECENIOBIORCA  nie  może  bez  uprzedniej,  pisemnej,  pod  rygorem  nieważności,  zgody
ZLECENIODAWCY przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z  Umowy na rzecz
osoby trzeciej.

§ 11.
Klauzule poufności

1. Każda ze stron jest zobowiązana w okresie trwania umowy i po jej wygaśnięciu do zachowania
w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Umowy,  Przedmiotu Umowy  oraz informacji
dotyczącej przedsiębiorstw stron, uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania Umowy,
w tym w szczególności informacji dotyczących produkcji, finansów, stosowanych technologii
i metod pracy, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

2. Strony  mają  prawo  do   udostępniania  informacji  nabytych   w  związku  z   zawarciem
i wykonywaniem  Umowy  podmiotom  będących  podmiotami  dominującymi  i  zależnymi
w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

3. Klauzula  poufności  obowiązuje  wszystkie  osoby  i  podmioty  związane  ze  stronami
przy wykonywaniu Umowy, niezależnie  od  stosunków  prawnych  łączących  strony  Umowy
z tymi osobami i podmiotami. Klauzula poufności obejmuje wszelkie informacje niezależnie
od sposobu ich zgromadzenia i przechowywania.

4. Po  zakończeniu  obowiązywania  Umowy  strony  są  zobowiązane  niezwłocznie  zwrócić
nawzajem albo zniszczyć wszelkie  dokumenty związane z  Umową,  które nie są niezbędne
dla dokumentowania  Umowy  dla  celów  księgowych  i  podatkowych  oraz
dla udokumentowania odpowiedzialności stron za jej wykonanie.

5. Zobowiązanie do przestrzegania klauzuli poufności nie dotyczy ujawnienia informacji sądom
oraz uprawnionym organom administracji państwowej.

§ 12.
Rozstrzygnięcie sporów

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają  przepisy  Kodeksu Cywilnego.
2. Spory mogące wynikać z realizacji  niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy

rzeczowo dla siedziby ZLECENIODAWCY.



§ 13.

Postanowienia końcowe

1. Z  zastrzeżeniem  wyjątków  przewidzianych  w  treści  Umowy  każda  zmiana  Umowy  oraz
załączników  do  Umowy  może  nastąpić  jedynie  za  zgodą  obu  stron  wyrażoną  w  formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Wygaśnięcie  Umowy  nie  będzie  naruszać  zobowiązań  Stron  w  zakresie  kar  umownych,
gwarancji,  przeniesienia  praw lub obowiązków na osobę trzecią,  poufności  i  rozstrzygania
sporów.

3. ZLECENIODAWCA  otrzyma  od  ZLECENIOBIORCY   przedmiot   niniejszej   umowy  w  wersji
elektronicznej na adres mailowy wskazany przez ZLECENIODAWCĘ, w wersji elektronicznej na
płycie oraz 1 (jeden) egzemplarz w wersji papierowej.

4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
5. Niniejszą  umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym

egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA 


	(PROJEKT)
	UMOWA Nr ….../2023
	§ 1.
	§ 2.
	§ 3.
	§ 4.
	§ 5.
	§ 6.
	§ 7.
	§ 9.
	§ 10.
	§ 11.
	§ 12.
	§ 13.
	ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA

