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Załącznik Nr 11a do SIWZ
Znak sprawy: ZP.26.11.2019

UMOWA NR ………….
zawarta w dniu ..................................... w ………………………………….. pomiędzy:
Biebrzańskim Parkiem Narodowym, Osowiec Twierdza 8, 19-110 Goniądz, reprezentowanym przez
........................................................................................................... – Dyrektora, zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
..................................................................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
....................................................................................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie, w ramach zamówienia „Przygotowanie planu ochrony
Biebrzańskiego Parku Narodowego” – ZP-… /2019, usługi przygotowania operatu ochrony
ekosystemów leśnych Biebrzańskiego Parku Narodowe, w tym m.in.:
a)

przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów leśnych parku wraz z aktualizacją zasięgów lasów na
gruncie w celu weryfikacji ewidencji gruntów BbPN,

b) przeprowadzenie monitoringu stanu ochrony leśnych siedlisk przyrodniczych, będących
przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy, na wskazanych stanowiskach
w granicach BbPN wraz z aktualizacją stanu ich ochrony w parku,

c)

założenie kołowych powierzchni próbnych (KPP) do monitoringu stanu lasu i przeprowadzenie
pomiarów,

d) wprowadzenie zgromadzonych danych o stanie zasobów leśnych parku do baz danych systemu
GIS BbPN,
e) aktualizacja diagnozy stanu zasobów leśnych parku,
f)

przygotowanie operatu ochrony ekosystemów leśnych BbPN (elaboratu).

2. Przedmiot umowy opisany jest szczegółowo w SIWZ i w załącznikach do niej i do niniejszej umowy.
3. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy zgodnie z opisem części
II zamówienia, zawartym załączniku nr 1 do SIWZ i harmonogramem realizacji zamówienia, zawartym
w załączniku nr 7 do SIWZ, uszczegółowionym po podpisaniu umowy z Wykonawcą.
4. Wykonawca zobowiązuje się również do:
a)

regularnego i niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu informacji dotyczących zakończonych
kolejnych etapów prac nad planem ochrony,

b)

uwzględniania uwag Zamawiającego do przekazanej dokumentacji i przedstawienia poprawionej
dokumentacji Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania,

c)

udziału w warsztatach i spotkaniach informacyjnych dla interesariuszy planu oraz w konsultacjach
społecznych przygotowanego projektu planu ochrony,

d)

uwzględniania w przygotowywanej dokumentacji ustaleń ze spotkań organizowanych w ramach
konsultacji społecznych,

e)

niezwłocznego i nieodpłatnego ustosunkowywania się do uwag i wniosków zgłaszanych w trakcie
oficjalnej procedury konsultacji i opiniowania projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia
planu ochrony oraz innych uwag i wniosków, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

f)

ścisłej współpracy ze wskazanymi przez Zamawiającego pracownikami parku oraz zatrudnionym
przez Zamawiającego recenzentem operatu, udzielającym również wsparcia merytorycznego
Wykonawcy i Zamawiającemu w procesie przygotowywania planu,

g)

przestrzegania wymagań dotyczących oznakowania logotypami wszelkiej dokumentacji
(korespondencji, w tym maili, ogłoszeń, dokumentów, w tym roboczych) wytworzonej w ramach
realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi zasadami promocji i oznakowania programów
polityki spójności 2014-2020 i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

6. Wykonawca przedstawi cały skład zespołu, który zamierza zaangażować do realizacji zamówienia
w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
§2
1.

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy oraz warunkami wykonania zamówienia zawartymi
w załącznikach nr 1 i 7 do SIWZ.
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2.

Wszelkie projekty, dokumenty, harmonogramy, informacje, prezentacje, itp. wytworzone przez
Wykonawcę w toku realizacji Umowy wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego.

3.

Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek udzielanych przez
Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu Umowy na każde
żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.

Zamawiający ma prawo kontrolować postępy wykonywania Umowy oraz jakość wykonanych prac na
każdym etapie jej realizacji, w tym również poprzez żądanie pisemnych sprawozdań z dotychczas
wykonanych prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5.

Do kontaktu z Zamawiającym i udzielania informacji oraz wyjaśnień, Wykonawca wyznacza swoich
przedstawicieli:
……………………………………….., tel. ………………… ;
……………………………………….., tel. ………………… .

6.

W przypadku zmian, w trakcie trwania umowy, przepisów prawa, zasad i wytycznych dotyczących
zawartości, trybu i zakresu sporządzania planu ochrony dla parków narodowych, operat ochrony
ekosystemów leśnych będący przedmiotem niniejszej umowy, jako jeden z operatów szczegółowych
przygotowywanego planu ochrony BbPN, należy sporządzić zgodnie z nowymi przepisami, zasadami
i wytycznymi.

7.

Za dodatkowe prace wynikające ze zmian wymienionych w ust. 6 Wykonawcy nie przysługuje
dodatkowe wynagrodzenie.
§3

1.

Strony dopuszczają możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części usługi, będącej
przedmiotem umowy, Podwykonawcom.

3. Wykaz podwykonawców stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca chciałby zlecić Podwykonawcy pracę
niewymienioną w załączniku nr 2 do umowy, jest zobowiązany powiadomić o tym Zamawiającego
i uzyskać jego akceptację.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne działania
lub zaniechania.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany albo rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawców.
7. Każdorazowa zmiana podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub wykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca lub wykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
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§4
1.

Całość przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać do
30 września 2022 r.

2.

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu dokumentację wyszczególnioną w załączniku nr 1
do SIWZ po zakończeniu kolejnych etapów, w terminach zgodnych z harmonogramem realizacji
zamówienia, uszczegółowionym po podpisaniu umowy.

3.

Wykonawca jest zobowiązany do składania sprawozdań z realizacji prac raz na kwartał, w terminie
do pierwszego dnia ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego.
§5

1.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę …….. zł brutto
(słownie złotych: ………………………………………………….).

2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu
zamówienia, w tym wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich.

3.

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z etapami prac wskazanymi w harmonogramie realizacji
zamówienia, który będzie uszczegółowiony po podpisaniu umowy.

4.

Wynagrodzenie będzie wypłacane po zakończeniu i odbiorze kolejnych etapów prac, zgodnie
z kwotami, określonymi w wyżej wymienionym szczegółowym harmonogramie.

5.

Podstawę odbioru każdego etapu stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez obie Strony bez
zastrzeżeń.

6.

Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
a)

datę odbioru danego etapu przedmiotu zamówienia,

b)

opis odbieranego przedmiotu zamówienia,

c)

oświadczenie wszystkich członków Komisji Odbioru o braku albo o istnieniu wad w realizacji
przedmiotu zamówienia.

7.

Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do podpisania protokołu odbioru jest Dyrektor
Biebrzańskiego Parku Narodowego.

8.

Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu jest …………………….. .

9.

Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie uregulowana przelewem na konto wskazane
przez Wykonawcę, w terminie do 28 dni od daty otrzymania faktury.

10. Fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wystawić na:
………………………………………………………………………………………………
11. Datą zapłaty jest data przyjęcia przelewu przez bank Zamawiającego.
12. Wykonawca nie może zbywać, na rzecz osób trzecich, wierzytelności powstałych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.
§6
1.

Dokumentacja będąca przedmiotem odbioru danego etapu prac musi być kompletna.
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2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania Wykonawcy uwag i zastrzeżeń do złożonej
dokumentacji w terminie 12 dni, licząc od dnia otrzymania dokumentacji.

3. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń, Wykonawca w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest do poprawienia dokumentacji będącej
przedmiotem odbioru zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz zobowiązuje się ponownie
przekazać dokumentację Zamawiającemu.
4. W przypadku braku uwag i zastrzeżeń nastąpi odbiór danego etapu prac potwierdzony podpisanym
przez strony protokołem odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 6.
§7
1.

Strony zgodnie ustalają, że autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, powstałych wskutek
wykonania Umowy, a także autorskie prawa majątkowe do utworów stanowiących samodzielne
części innych utworów - stworzonych przez Wykonawcę w wyniku wykonywania obowiązków
określonych w Umowie – nabywa Zamawiający bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, w polach
eksploatacyjnych w szczególności obejmujących:
a)

utrwalanie utworu w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny sposób;

b)

zwielokrotnienie (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym,
a w szczególności na dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do
zapisu cyfrowego;

c)

wypożyczanie, najem, dzierżawę utworu lub wymianę nośników, na których utwór utrwalono,
wykorzystanie na stronach internetowych i w utworach multimedialnych;

d)

wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

e)

wprowadzanie utworu do obrotu (także w sieci Internet), w tym wielokrotne rozpowszechnianie
utworu (w całości i we fragmentach) poprzez jego emisję telewizyjną w programach krajowych
i zagranicznych stacji telewizyjnych, także satelitarnych;

f)

publiczne rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet);

g)

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie
utworu, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

h)

tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w utworze,
modyfikowanie utworu, tworzenie w oparciu o utwór innych utworów;

i)

nadawanie utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację
naziemną lub za pośrednictwem satelity;

j)
2.

wprowadzanie utworu do pamięci komputera.

Zamawiający może dowolnie wyznaczyć termin rozpowszechniania utworów. Nie rozpowszechnianie
utworów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie powoduje powrotu praw, o których
mowa w ust. 1 oraz własności przedmiotu, na którym utwory utrwalono.
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3.

Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 obejmuje nabycie prawa do wykonywania praw zależnych
przez Zamawiającego, zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz nabycie prawa
własności nośników, na których utrwalono utwór.

4.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia
autorskich praw majątkowych do całości utworów, praw zależnych, z tytułu ich eksploatacji na polach
eksploatacji wymienionych w ust. 1 oraz pozostałych uprawnień opisanych w niniejszym paragrafie.

5.

Zamawiający, jako nabywca praw autorskich ma prawo do przeniesienia praw i obowiązków
wynikających z przekazanych mu przez Wykonawcę praw na osoby trzecie. Dotyczy to tak całości, jak
i części składowych utworów.

6.

Wykonawca oświadcza, że:
a)

do opracowania, które powstało w wyniku wykonania niniejszej Umowy, w zakresie w jakim
stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, przysługują mu nieograniczone prawa autorskie;

b)

opracowanie nie zawiera niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie jest
obciążone prawami osób trzecich.
§8

1.

Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu
w formie pisemnej, gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

2.

Okres gwarancji i rękojmi ustala się na 36 miesięcy, liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu
umowy.

3.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, do nieodpłatnego dokonania wszelkich zmian i poprawek w przedmiocie niniejszej
umowy, wniesionych przez Zamawiającego, a wynikających z uwag Ministerstwa Środowiska
zgłoszonych w trakcie zatwierdzania projektu planu ochrony BbPN.

4.

Wykonawca zobowiązuje się usuwać na swój koszt wady powstałe z winy Wykonawcy, stwierdzone
w przedmiocie niniejszej umowy w okresie gwarancji i rękojmi, w terminach organizacyjnie
uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

5.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmian lub nie usunie wad w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 lub
usunięcia wad na koszt Wykonawcy przez zlecenie usunięcia wad lub dokonania zmian stronie
trzeciej.

6.

Wszystkie reklamacje oraz zgłoszenia dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 będą zgłaszane
przez Zamawiającego na piśmie.
§9

1.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5%
łącznej ceny ofertowej (brutto) tj. ……………………………………………………………………..................................
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(słownie:………………………………………………………………………………………………….…………………………….……...)
w formie…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.

Ustala się, że 70% wniesionego należytego zabezpieczenia umowy przeznacza się jako gwarancję
zgodnego z umową wykonania zamówienia, zaś 30% przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi.

3.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione (zwrócone) w następujących
terminach:
a)

Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie zamówienia tj. kwota
…………………………… zł (70%) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.

b)

Pozostała część tj. kwota …………………………….. zł (30%) nie później niż 15 dni po upływie okresu
rękojmi za wady.

4.

Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakończenia usługi określony w § 4 Wykonawca
zobowiązany jest dostosować terminy obowiązywania wniesionego zabezpieczenia do zmienionego
terminu zakończenia realizacji umowy, z uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości
wniesionego zabezpieczenia.
§ 10

1.

Zamawiający może odstąpić od umowy w całości albo w części, w szczególności, jeżeli zaistnieje
przynajmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
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 – w terminie
30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających
odstąpienie od umowy z tej przyczyny. W przypadku takim, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

b)

w przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu określonej części przedmiotu umowy
w stosunku do terminów przewidzianych w § 4 ust. 3 i 4 umowy lub harmonogramie stanowiącym
załącznik nr 7 do umowy, uszczegółowionym po podpisaniu umowy, z wyjątkiem sytuacji
określonej w § 11 ust. 3 lit. b – w terminie 60 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny,

c)

w przypadku gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny
z umową i nie zmienia sposobu jego wykonania mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego
– w terminie 60 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny,

d)

w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z postanowień
niniejszej umowy - w terminie 60 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny,
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e)

w przypadku likwidacji firmy Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia - w terminie 60 dni od dnia,
kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od
umowy z tej przyczyny.

2.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 11

1.

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach
i wysokościach:
a)

w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Wykonawcę z przyczyn, za które
odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający albo odstąpienia od umowy w całości albo w części
przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości
30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

b)

za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w § 4 ust.
3 i 4 lub Harmonogramie realizacji zamówienia stanowiącym załącznik nr 7a do umowy –
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień
opóźnienia,

c)

za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi,
licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

d)

za opóźnienie w dokonaniu zmian i poprawek, o których mowa w § 8 ust. 3, licząc od dnia
wyznaczonego na dokonanie zmian lub poprawek - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

2.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający
niezależnie od kar umownych może dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości szkody.

3.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

4.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia
określonego w § 5 ust. 1 umowy.
§ 12

1.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą
dopuszczalne w granicach określonych treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.).

2.

Strony dopuszczają możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadku
gdy:
a)

konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji,
która przyznała środki na dofinansowanie zamówienia;
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b)

nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.

3.

Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie
zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:
a)

zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, mającymi wpływ na termin realizacji umowy;

b)

wynikających z działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, której
nie można było przewidzieć ani jej zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem
należytej staranności, w szczególności zagrażającej bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub
grożącej powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. W przedmiotowej sytuacji termin
realizacji Umowy może zostać wydłużony o czas trwania siły wyższej. Za siłę wyższą,
warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski
żywiołowe, a także zamieszki, strajki generalne, ataki terrorystyczne, działania wojenne.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający przyjmuje definicję powodzi z ustawy Prawo wodne;

c)

występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających rzetelne przeprowadzenie
inwentaryzacji

lub

monitoringu

zasobów

leśnych

parku,

w

szczególności

rzetelne

udokumentowanie składu gatunkowego zbiorowisk roślinnych. Za warunki atmosferyczne
uniemożliwiające rzetelne przeprowadzenie ww. prac terenowych rozumie się występowanie
w obszarze zamówienia przez okres co najmniej 3 miesięcy w sezonie prac inwentaryzacyjnych
lub monitoringowych stanu lasu, obfitych i długotrwałych (trwających 5-9 godzin w ciągu dnia)
opadów. W przypadku wystąpienia opisanych powyżej warunków w drugim sezonie prac
terenowych Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas
trwania ww. warunków;
d)

zamknięcia obszaru parku lub jego części, przez uprawnione organy państwowe z powodu
występowania chorób zwierzęcych (np. wścieklizny, ASF) lub na cele obronne (np. szkolenie
obronne lub manewry wojskowe w obszarze planowanej inwentaryzacji lub monitoringu)
w okresie planowanych w zamówieniu prac inwentaryzacyjnych lub monitoringowych;

e)

wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia „Przygotowanie planu ochrony”, przez instytucje
przyznające środki finansowe na jego realizację, przewidzianego w umowach o dofinansowanie.
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu realizacji umowy z Wykonawcą
przedmiotowego zamówienia o okres nie dłuższy niż czas trwania umowy o dofinansowanie ww.
przedsięwzięcia;

f)
4.

wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny.

Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku:
a)

zmiany wysokości stawki podatku VAT;
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b)

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c)

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania Umowy przez wykonawcę.

5.

Warunkiem dokonania zmiany w treści umowy w zakresie wskazanym w ust. 4 jest złożenie przez
Wykonawcę wniosku o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia. Wykonawca
składając wniosek, zobowiązany jest wskazać i udokumentować bezpośredni wpływ zmiany
przepisów w zakresie wskazanym w ust. 4 na wzrost kosztów wykonawcy, wynikających
z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej
do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia
minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób
zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. Może też wskazać wzrost kosztów wykonawcy
oraz drugiej strony umowy o pracę, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych
składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę, a biorących udział w realizacji
pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, przy założeniu
braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

6.

Zmiany w powyżej określonym zakresie mogą zostać dokonane w drodze negocjacji zakończonych
zawarciem aneksu do umowy, w terminie 30 dni od dnia złożenia odpowiedniego wniosku, pod
warunkiem udokumentowania przez wykonawcę w sposób wyczerpujący i precyzyjny wzrostu
ponoszonych kosztów realizacji pozostałej do wykonania części umowy i uznania złożonego wniosku
za zasadny przez zamawiającego. Łączna wartość zmian nie może być ≥ 10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie, w § 5 ust. 1 umowy.

7.

Warunkiem dokonania zmian wskazanych w ust. 2 i 3 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez
Stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub
okoliczności stanowiących podstawę żądania takiej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 8.

8.

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. c Wykonawca do wniosku, o którym mowa w ust. 7
zobowiązany jest załączyć dane pomiarowe ze stacji pogodowych zlokalizowanych w granicach parku
lub w odległości do 6 km od jego granic, potwierdzające wystąpienie warunków atmosferycznych
odpowiednio zdefiniowanych w ust. 3 lit. c.

9.

W przypadku dokonania zmian umowy w oparciu o ust. 3 lit. c Wykonawca zobowiązany będzie do
dostarczenia zmodyfikowanego harmonogramu realizacji zamówienia tj. przeniesienia na drugi sezon
prac terenowych, prac niewykonanych w pierwszym sezonie i należnych za te prace wynagrodzeń
oraz zatrudnienie w drugim sezonie większej liczby ekspertów.

10. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986):
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a)

zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

b)

zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
§ 13

1.

Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku działać bezstronnie i z należytą starannością.
Wykonawca nie ma prawa składania publicznych deklaracji związanych z przedmiotem Umowy bez
uprzedniej zgody Zamawiającego.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do działań zgodnie z interesem RP i powstrzymywać się od wszelkich
stosunków faktycznych i prawnych, które mogłyby wpłynąć na jego niezależność i bezstronność lub
osób przez niego zatrudnionych.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia w wypadku wykrycia
jakichkolwiek okoliczności świadczących o praktykach korupcyjnych na jakimkolwiek etapie realizacji
Umowy, do czasu usunięcia nieprawidłowości.

4.

Wykonawca nie może przekazywać do wiadomości publicznej ani ujawniać żadnych szczegółów
Umowy i projektu osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego w czasie jej
obowiązywania i po upływie tego okresu. Nie dotyczy to informacji, których ujawnienia wymagają
obowiązujące przepisy prawa lub w przypadku, gdy informacje te są dostępne publicznie w momencie
ich otrzymania, albo stały się dostępne publicznie.

5.

W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych Wykonawca przed ich
ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek pisemnie uzgodnić z Zamawiającym
czy podlegają one ochronie określonej w ust. 4.

6.

W przypadku rozwiązania Umowy lub zakończenia jej obowiązywania Wykonawca zobowiązuje się
do zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących informacji lub
danych przekazanych w związku z wykonywaniem Umowy.

7.

W wypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający może odstąpić od umowy
i żądać kary umownej w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
§ 14

1.

Wszelkie spory powstałe na tle stosowania umowy będą rozstrzygane polubownie. W przypadku
braku porozumienia, właściwym do rozpoznawania spraw spornych będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

2.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na prawach oryginału każdy,
po jednym dla każdej ze Stron.

5.

Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:
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a)

Załączniki nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia,

b)

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz części zamówienia powierzonych Podwykonawcom,

c)

Załącznik nr 7a do SIWZ - Harmonogram realizacji zamówienia.

Zamawiający

Wykonawca

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biebrzański Park Narodowy, reprezentowany przez
Dyrektora, z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz, kontakt tel. 85 7383000 lub e-mail:
sekretariat@biebrza.org.pl,
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt email: iod@biebrza.org.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą operatorzy pocztowi, przewoźnicy, bank, serwis
oprogramowania
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności
zgodnie z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. lub z ustawą z dnia 14 lipca 1963r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2
00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie
z RODO
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
zawarcia umowy.
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