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Załącznik nr 2   

do zapytania ofertowego 

 

Umowa nr ……………… 

projekt 

Zawarta w dniu   ………………….. r. w Lubaczowie pomiędzy: 

Powiatem Lubaczowskim z siedzibą władz w Lubaczowie, przy ul. Jasna 1,  

37-600 Lubaczów, tel. 016 632 87 00, fax. 016 632 87 09, NIP 793-15-03-563, Regon 650903279 

reprezentowanym przez: 

1. Józefa Michalika – Starosta Lubaczowski, 

2. Wiesława Huk  – Wicestarosta Lubaczowski,   

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Lubaczowskiego  -  Zdzisława Kasperskiego  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

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

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wykonania usługi 

polegającej na wykonaniu opracowania: 

a) Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019-2022  

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2026 

b) Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska. 

2. Prace objęte przedmiotową umową winny być wykonane zgodnie z przepisami  i standardami 

zawartymi w:  

a) ustawie z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na 

środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), 

b) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 519) 

c) ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.Dz.U.  

z 2016r. poz. 383 z późn.zm.). 

d) wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 

środowiska, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2 września 2015r., 

e) założeniach innych programów i planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, 

powiatowym i gminnym, zarówno uchwalonych jak i tych, które zostaną uchwalone  

w trakcie opracowania Programu, 

f) warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym R.611.1.2018 z dnia 18.04.2018r. 

3. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia dokona w każdym czasie poprawki  

i uzupełnienia w tekście sporządzonych opracowań o których mowa w pkt 1, jeżeli taki wymóg 

zostanie nałożony w procedurze strategicznej oceny odziaływania na środowisko przez 
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Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Podkarpackiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, na podstawie przepisów prawa. 

4. Zamawiający może uzależnić odbiór opracowań od pozytywnej opinii Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego. 

5. Przekazanie opracowań, o których mowa w pkt 1, rozumie się jako równoczesne przekazanie 

Zamawiającemu majątkowych praw autorskich do nich oraz upoważnienie Zamawiającego do 

nieograniczonego korzystania z opracowań w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu, w tym 

do udostępnienia opracowań jako informacji o środowisku. 

§ 2 

1. Termin wykonania i oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala 

się najpóźniej do dnia 02-10-2018 r. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego opracowaną 

dokumentację w ilości:  

a) 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej  dla Programu Ochrony 

Środowiska, 

b) 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej dla Prognozy oddziaływania 

na środowisko. 

3. Odbiór prac nastąpi w siedzibie Zamawiającego w formie protokołu zdawczo-odbiorczego 

podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że prace wykona rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami 

 i przepisami oraz, że posiada odpowiednie kwalifikacje do realizacji zakresu określonego  

w § 1 niniejszej umowy. 

2. Podczas całego procesu opracowywania dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do 

współpracy z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego. 

§ 4 

1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za przedmiot niniejszej umowy strony ustalają w kwocie 

brutto ………….  (słownie: ……………………………………………), w tym 23 % VAT tj. 

….. zł (słownie: ……………..). 

2. Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół zdawczo -odbiorczy 

przedmiotu zamówienia.  

Dane do faktury: 

Nabywca - Powiat Lubaczowski 

ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów 

NIP: 793-15-03-563 

Odbiorca - Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 

ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów 
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3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni licząc od daty wpływu faktury do siedziby 

Zamawiającego. 

§ 5 

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formę odszkodowania za naprawienie szkody wynikłej  

z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań niepieniężnych wynikających  

z niniejszej umowy są kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach  

i wysokościach: 

     Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia 

ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, 

c) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  

w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego. 

§ 6 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w sposób 

zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zapisami zawartymi w dokumentacji postępowania 

o zapytanie ofertowe. 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 

wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne zadanie 

lub zaniechanie. 

3. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony 

opierać będą o przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany treści umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie 

za zgodą obu stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 9 

1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.    

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA  


