ZPI.272.1.2020

Załącznik nr 4 do SIWZ
-projektUMOWA nr ZPI.273…...2020 do postępowania nr ZPI.272.1.2020

zawarta w dniu .... ............................ 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu z Wykonawcą
wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego (ZPI.272.1.2020) na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów
stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w Gminie Łącko oraz we wsi
Mystków w Gminie Kamionka Wielka.
Umowa została zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowosądeckiego pomiędzy: Zamawiającym –
Powiatem Nowosądeckim, z siedzibą: ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu Nowosądeckiego, w osobach:
Marka Kwiatkowskiego
– Starosty Nowosądeckiego
Antoniego Koszyka
– Wicestarosty Nowosądeckiego
i
Wykonawcą – ....................................................,
z siedzibą : .................................................................................................................................
reprezentowanym przez : ..........................................................................................................................
PRZEDMIOT UMOWY
§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie upul dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot
gruntowych położonych we wszystkich obrębach ewidencyjnych w Gminie Łącko oraz w obrębie ewidencyjnym
Mystków - w Gminie Kamionka Wielka wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko projektów
planów dla których wymagane będzie przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
zwane dalej przedmiotem umowy.
TERMINY REALIZACJI UMOWY
§2
Strony ustalają, że całkowite wykonanie zlecenia (łącznie z wyłożeniem projektów upul w odpowiednich
urzędach, tj.: UG Łącko i UG Kamionka Wielka, okresem na składanie zastrzeżeń i wniosków w ramach udziału
społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów poddanych strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,
uzyskaniem wymaganych opinii oraz przekazaniem Zamawiającemu w/w. projektów) nastąpi w terminie
do dnia 6 listopada 2020 r.
OBOWIĄZKI STRON UMOWY
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przedstawioną ofertą, stanowiącą
załącznik nr 1 do umowy oraz z niniejszą umową, a następnie przekazać Zamawiającemu przedmiot
umowy na warunkach w niej określonych.
2. Zadania będące przedmiotem umowy wykonywane będą przez Wykonawcę w ścisłej współpracy
z pracownikami odpowiedniej komórki organizacyjnej Zamawiającego wskazanymi przez Zamawiającego.
3. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonania przedmiotu jest upoważniony:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Do reprezentowania Zamawiającego w sprawach dotyczących wykonania przedmiotu umowy są
upoważnieni:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Wykonawca odpowiada za warunki BHP i ochronę własnego mienia w zakresie prac realizowanych na
podstawie niniejszej umowy, a w szczególności zabezpieczy dane otrzymane w trakcie pracy przed
dostępem osób trzecich.
6. Wykonawca sporządzi dokumentację urządzeniową w oparciu o następujące przepisy:
a) Ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 6.);

b) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu
lasu (Dz. U. 2012 r., poz.1302);
c) Ustawę 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
(tj. Dz. U. z
2018 r., poz. 2081 ze zmianami) dalej zwaną uooś;
d) Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znak: ZU.6007.2.2016 z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie przeznaczenia środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych
planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy o lasach, które wraz z załącznikami
zamieszczone jest na stronie internetowej Lasów Państwowych;
e) Inne aktualnie obowiązujące przepisy.
7. Opracowaniem objęte zostaną grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako Ls, (bez ujmowania
gruntów oznaczonych jako Lz) w obrębach ewidencyjnych: Brzyna, Czarny Potok, Czerniec, Jazowsko,
Kadcza, Kicznia, Łazy Brzyńskie, Łącko, Maszkowice, Obidza, Szczereż, Wola Kosnowa, Wola Piskulina,
Zabrzeż, Zagorzyn, Zarzecze w Gminie Łącko i obręb Mystków w Gminie Kamionka Wielka –
z uwzględnieniem powierzchni objętej dotychczas obowiązującym upul opracowanym dla lasów
własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych we wsi Mystków, a także 19,19 ha gruntów
zalesionych.
8. Maksymalna powierzchnia lasów objętych opracowaniem wynosi 4032,46 ha.
9. Dokumentację urządzeniową należy wykonać w 4 egzemplarzach, w języku polskim, w wersji
papierowej (w tym po jednym egzemplarzu w twardej oprawie introligatorskiej) oraz w wersji
elektronicznej.
10. Forma elektroniczna wykonana zostanie na płytach CD dołączonych do każdego z 4 egzemplarzy
planu, a ponadto sporządzone zostaną płyty CD/DVD zawierające:
a) całość opracowania w formacie pdf oraz plików edytowalnych w arkuszu kalkulacyjnym w wersji
zawierającej dane osobowe.
b) całość opracowania w formacie pdf oraz plików edytowalnych w arkuszu kalkulacyjnym w wersji nie
zawierającej danych osobowych.
c) projekty wszystkich upul bez danych osobowych, numeryczną bazę danych, opisy taksacyjne oraz
leśną mapę numeryczną, wykonane zgodnie z Zarządzeniem nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 17 listopada 2016 r.
11. Przy wykonywaniu opracowywania przyjmuje się jako obowiązujący/obowiązujące (zgodnie z w/w.
zarządzeniem Nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych):
a) standard uproszczonej leśnej mapy numerycznej, którego dokumentacja techniczna stanowi
załącznik nr 2 w/w zarządzenia;
b) standard opracowań kartograficznych dla uproszczonych planów urządzenia lasu, którego
dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 3 do w/w. zarządzenia;
c) standard wymiany danych o lasach, którego dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 4 do
w/w zarządzenia;
d) wytyczne do sporządzenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z Aneksem nr 1,
będącym szablonem dokumentu uproszczonego planu urządzenia lasu - załącznik nr 5 do w/w
zarządzenia;
e) aplikację do obsługi warstw mapy numerycznej korzystającej z bazy TAKSATOR-PLANY
UPROSZCZONE, (do pobrania i zainstalowania ze strony internetowej Zakładu Informatyki Lasów
Państwowych);
f) aplikację TAKSATOR-PLANY UPROSZCZONE, (do pobrania i zainstalowania ze strony internetowej
Zakładu Informatyki Lasów Państwowych).
12. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca upul zorganizuje naradę techniczno-gospodarczą projektu
uproszczonego planu urządzenia lasu, na którą zaprosi przedstawicieli właściwych terenowo
Nadleśnictw Stary Sącz i Nawojowa a także RDLP w Krakowie.
13. Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy otrzyma od zlecającego bazy danych
z ewidencji gruntów oraz kopie map ewidencyjnych, wykaz działek na których dokonano zalesienia
gruntu, a także dotychczas obowiązujący upul opracowany dla lasów osób fizycznych i wspólnot
gruntowych wsi Mystków na lata 2011-2020 - w wersji elektronicznej. Udostępnienie materiałów
geodezyjnych dla celów realizacji zadania będzie nieodpłatne.
14. Okres obowiązywania uproszczonych planów urządzenia lasu należy przyjąć na 10 lat tj. od 1 stycznia
2021 r. do 31 grudnia 2030 r.

15. Każdy upul musi zawierać spis treści, ponumerowane strony, a w opisie ogólnym ma zawierać
informację o łącznej powierzchni opracowania w rozbiciu na osoby fizyczne i wspólnoty gruntowe.
16. Czystopisy upul wykonane będą przy użyciu drukarki komputerowej zapewniającej trwałość wydruku,
tzn. druk nie może rozmazywać się po zamoknięciu.
17. Do każdego egzemplarza upul należy dołączyć komplet map gospodarczych drzewostanu wykonanych
na podstawie mapy ewidencyjnej (z tego jeden egzemplarz map będzie podklejony na płótnie lub
zafoliowany) oraz płytkę CD z wersją elektroniczną.
18. Część szczegółowa tzn. wyciągi z upul dla poszczególnych właścicieli lasu, sporządzone będą w formie
elektronicznej.
19. Przed przystąpieniem do prac terenowych wykonawca powiadomi o prowadzeniu prac urządzeniowych
właściwy terytorialnie urząd gminy, nadleśnictwa oraz sołtysów wsi, których dotyczy opracowanie
upul, przekazując niezwłocznie zamawiającemu kopie tych powiadomień.
20. Wykonawca umożliwi Zleceniodawcy przeprowadzenie co najmniej 3 kontroli z realizacji prac
terenowych.
21. Wykonawca złoży jeden egzemplarz projektu upul we właściwym terenowo urzędzie gminy celem
wyłożenia na okres 60 dni do publicznego wglądu. Wykonawca poinformuje właściwych Wójtów
o konieczności pisemnego poinformowania właścicieli lasów o wyłożeniu projektów uproszczonych
planów urządzenia lasu z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do
naliczenia podatku leśnego. Kopia tej informacji wraz z projektami upul w wersji elektronicznej zostanie
niezwłocznie przekazana Zamawiającemu.
22. W związku z wyłożeniem i składanymi w okresie wyłożenia przez właścicieli lasów wnioskami
i zastrzeżeniami do projektów upul, Wykonawca zorganizuje w w UG Kamionka Wielka i w UG Łącko co
najmniej jedno spotkanie z właścicielami lasu, będzie udzielać zainteresowanym właścicielom
niezbędnych informacji, przygotowywać propozycje rozstrzygnięcia dla wpływających
wniosków/zastrzeżeń, a także w razie takiej potrzeby brać udział w oględzinach lasu.
23. Rozstrzygnięcia podjęte w wyniku rozpatrzenia złożonych zastrzeżeń i wniosków wykonawca uwzględni
w projekcie upul.
24. W przypadku konieczności dokonania zmian w projekcie planu na skutek rozstrzygnięć wydanych przez
organ odwoławczy lub sądy po odbiorze upul, Wykonawca dokona tych zmian w ramach rękojmi.
25. Wykonawca uzyska od właściwego terytorialnie Nadleśniczego Nadleśnictwa pisemną opinię do
każdego projektu uproszczonego planu urządzenia lasu - zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o lasach.
26. Wykonawca wykona wszelkie wymagane opracowania, dokona uzgodnień oraz pozyska wymagane
opinie – niezbędne w związku z koniecznością ustalenia potrzeby wykonania strategicznej oceny
oddziaływania upul na środowisko i ewentualnym przeprowadzaniem takiej oceny (zgodnie uooś).
27. W przypadku upul, dla których koniecznym będzie przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko:
a) Wykonawca będzie niezwłocznie przekazywał Zamawiającemu wszelkie wytworzone i uzyskane
w tym zakresie dokumenty celem umieszczenia ich w bazie danych o ocenach oddziaływania na
środowisko – zgodnie z art. 129 ust 1 uooś;
b) Wykonawca będzie brał pod uwagę ustalenia zawarte w prognozie, opinie organów oraz będzie
przygotowywał propozycję rozstrzygnięć do rozpatrywanych (zgodnie z art. 42 ust 1 uooś) uwag
i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa w opiniowaniu dokumentów;
c) Wykonawca przygotuje także pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego
dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki
sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: 1) ustalenia zawarte
w prognozie oddziaływania na środowisko; 2) opinie właściwych organów, o których mowa w art.
57 i 58; 3) zgłoszone uwagi i wnioski; 4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego
oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone; 5) propozycje dotyczące metod
i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu.
28. Podstawą do ustalenia ostatecznej wysokości wynagrodzenia będzie faktyczna wielkość wykonanych
prac (tj. ilość ha lasu objętych opracowaniem) ustalona na podstawie zbiorczego zestawienia
sporządzonego przez Wykonawcę.
29. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi do wykonania
przedmiotu zamówienia.
30. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek udzielanych przez
Zamawiającego oraz udzielania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji poszczególnych części
przedmiotu umowy - na każde żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

31. Zamawiający ma prawo kontrolować poprzez swoich przedstawicieli postępy wykonywania umowy oraz
jej jakość na każdym etapie realizacji, w tym również poprzez żądanie pisemnych sprawozdań
z dotychczas wykonanych prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
32. Wszelkie dokumenty i materiały, w tym wersje cyfrowe: ortofotomap, podkładów topograficznych,
opracowań i danych udostępnionych przez Zamawiającego w toku prac, Wykonawca zobowiązuje się
wykorzystywać wyłącznie na potrzeby wykonania przedmiotu umowy, uwzględniając ograniczenia
wynikające z posiadanych licencji oraz podpisanych porozumień, umów.
33. W przypadku rozwiązania umowy lub zakończenia jej obowiązywania Wykonawca zobowiązuje się do
zwrotu Zamawiającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty rozwiązania umowy, wszelkich
dokumentów i innych materiałów dotyczących informacji lub danych przekazanych w związku
z wykonywaniem umowy, jak również zobowiązuje się do trwałego usunięcia lub zniszczenia wszelkich
kopii przekazanych dokumentów, jakie powstały w toku prac nad przedmiotem umowy.
ODBIÓR UMOWY
§4
1. Przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu w jego siedzibie.
2. Co najmniej 7 dni przed przekazaniem prac Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wykonaniu
opracowania przedstawiając je jednocześnie w formie elektronicznej do akceptacji. Odbiór kompletnej
dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru końcowego – będzie on
dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy.
3. Jeżeli Wykonawca wykona usługę w sposób sprzeczny z umową, względnie opracowanie będzie zawierało
niejasności, pomyłki lub braki, w wyniku czego nie zostanie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §4 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający wezwie go
do sprostowania bądź uzupełnienia, pod rygorem zastosowania sankcji, o których mowa w § 7 umowy
i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin.
WYNAGRODZENIE
§5
1. Z tytułu prawidłowego i terminowego zrealizowania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie (stanowiące maksymalną wartość nominalną zobowiązania Zamawiającego), w kwocie nie
większej niż …………………………………………………… zł brutto, obliczonej jako iloczyn maksymalnej powierzchni
lasów objętych opracowaniem tj. 4032,46 ha i ceny jednostkowej podanej w ust. 3 niniejszego paragrafu.
2. Podstawą do ustalenia ostatecznej wysokości wynagrodzenia będzie faktyczna wielkość wykonanych prac
(tj. ilość ha lasu objętych opracowaniem) ustalona na podstawie zbiorczego zestawienia sporządzonego przez
Wykonawcę.
3. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynagrodzenie za sporządzenie opracowania dla 1 ha lasu wynosi
………………… zł brutto.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 3 jest wynagrodzeniem ryczałtowym tj. niezmiennym i niepodlegającym
aktualizacji, zawierającym w sobie wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Strony ustalają, że wynagrodzenie wynikające z realizacji niniejszej umowy zostanie uregulowane po
wykonaniu i odbiorze całości przedmiotu umowy.
6. Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczony zostanie jednorazowo fakturą wystawioną za
wykonane prace na podstawie protokołu odbioru końcowego.
7. Protokół odbioru końcowego będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej dla
Nabywca: Powiat Nowosądecki, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-35-44-080, Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz.
8. Zapłata za wykonaną pracę nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy, do 30 dni kalendarzowych od daty
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
9. W przypadku przesłania faktury drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania,
adresem „PEF” Zleceniodawcy jest NIP 7342615932.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§6
1. Zamawiający odstąpi od umowy, jeżeli:
a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia tak dalece, że nie jest
prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w czasie umówionym;

b) bezskutecznie upłynie wyznaczony termin do sprostowania lub uzupełnienia opracowania;
c) po sprostowaniu lub uzupełnieniu w wyznaczonym terminie opracowanie dalej wykonane jest w sposób
sprzeczny z umową lub zawiera niejasności, pomyłki lub braki.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy.
KARY UMOWNE
§7
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 5 ust. 1 umowy.
2. W razie zwłoki w wykonaniu umowy Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary
umownej w wysokości 0,2% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 5 ust. 1 umowy,
za każdy dzień zwłoki.
3. W razie odstąpienia od umowy, z przyczyn określonych w §6 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest zapłacić
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, wskazanego
w § 5 ust. 1 umowy.
4. W razie zatrudnienia podwykonawcy bez zgody zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest zapłacić
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 000 zł (słownie dwadzieścia tysięcy zł).
5. W razie niewykonania obowiązków wynikających z tytułu rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,2% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 5 ust. 1
umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego potrącenia kar umownych z wystawionej przez
Wykonawcę faktury za wykonanie usługi, na co Wykonawca wyraża zgodę.
7. W przypadku, gdy wyrządzona szkoda przekracza wysokość kar umownych lub powstała w wyniku
zdarzeń, za które nie przewidziano kar umownych, stronom przysługują roszczenia odszkodowawcze na
zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym - odpowiednio prawo do: odszkodowania
uzupełniającego lub odszkodowania pokrywającego całość szkody.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdyby kary
określone w ust. 1, 2, 3, 4 i 5 nie pokryły szkody.
9. Kary umowne naliczane będą także w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy.

PRAWA AUTORSKIE
§8
1. Z chwilą dokonania zapłaty za wykonane całości przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów powstałych wskutek wykonania
umowy na niżej wymienionych polach eksploatacji, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) korzystanie z utworu dla celów administracji ochroną środowiska i ochroną przyrody, w tym
w szczególności dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez
Zamawiającego i sporządzania aktów normatywnych, jak również dla celów naukowych
i udzielania zamówień publicznych;
b) utrwalanie utworu w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny sposób;
c) zwielokrotnienie (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na
nośniku video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
d) wypożyczanie, najem, dzierżawa utworu lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono,
wykorzystanie na stronach internetowych i w utworach multimedialnych;
e) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;

f) 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;
g) publiczne rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet), w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
h) 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;
i) tłumaczenia, przystosowywania zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w utworze, modyfikowanie
utworu, tworzenie w oparciu o utwór innych utworów;
j) wprowadzanie utworu do pamięci komputera;
k) prawo do określenia nazw przedmiotu umowy, pod którymi będzie on wykorzystywany lub
rozpowszechniany;
l) zezwolenie na tworzenie opracowań i przeróbek przedmiotu umowy oraz rozporządzanie i korzystanie
z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem
zależnym.
3. Ustalone niniejszą umową wynagrodzenie obejmuje przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw
majątkowych wraz z korzystaniem przez Zamawiającego z otrzymanych danych na w/w. polach
eksploatacji. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo domagania się dodatkowego wynagrodzenia.
4. 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1191 ze zmianami), przysługują mu nieograniczone prawa autorskie;
b) opracowanie nie zawiera niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie jest obciążone
prawami osób trzecich.
5. Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie danych (lub ich części) w innych pracach
wykonanych przez Zamawiającego bądź na jego zlecenie.
RĘKOJMIA
§9
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu ……… letniej rękojmi na uproszczony plan urządzenia lasu.
2. Wykonawca dokona w tym okresie na swój koszt usunięcia ewentualnych wad przedmiotu umowy,
poprawek i uzupełnień prac objętych niniejszą umową, w terminie 21 dni od daty powiadomienia
wykonawcy przez zamawiającego.
3. Usuwanie ewentualnych wad przedmiotu umowy wykonawca zobowiązuje się w okresie rękojmi wykonać
bezpłatnie.
4. Za wady uznaje się jawne lub ukryte właściwości tkwiące w przedmiocie umowy, lub w jakimkolwiek jego
elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości i jakości przedmiotu umowy; obniżenie stopnia użyteczności
przedmiotu umowy.
5. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub usunie
wady w sposób nienależyty, Zamawiający, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).
6. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Udzielona rękojmia nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.
WSPÓLNE WYKONANIE UMOWY
§10
Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy zawiązanej w celu jej realizacji
ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, niezależnie od treści umów, które
zawarli między sobą.
2. Wykonawcy na piśmie ustanawiają pełnomocnika do ich reprezentowania wobec Zamawiającego.
3. Zamawiający kieruje wszystkie pisma i oświadczenia jakie wynikają z realizacji umowy do pełnomocnika,
ze skutkiem prawnym wobec pozostałych.
1.

4. Wykonawcy są upoważnieni do ustalenia między sobą zakresu wykonanych przez nich czynności, chyba że
co innego wynika z odrębnych ustaleń lub umowy.
5. O ustaleniach dokonanych w myśl ust. 2 i 4 Wykonawcy są zobowiązani powiadomić na piśmie
Zamawiającego.
6. Umowa o wspólne wykonanie zamówienia podlega włączeniu do niniejszej umowy jako jej integralna część
w charakterze załącznika do niniejszej umowy.
ZAKAZ PRZENIESIENIA PRAW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY, PODWYKONWCY
§11
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
w całości lub w części.
2. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania umowy podwykonawców, bez uprzedniej zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
3. W przypadku zaangażowania podwykonawców, Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą
przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej umowy.
4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich
podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.
ZMIANY UMOWY
§12
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy. Wyjątek stanowi sytuacja gdy konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji
zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę np. oczekiwania na wydanie niezbędnych
uzgodnień, postanowień lub decyzji innych organów (urzędów miast, urzędów gmin, sądów powszechnych) w
terminie dłuższym od ustawowego przewidzianego dla tego rodzaju czynności. Forma: aneks do umowy.
Warunek: zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego.
2. Postanowienia umowne zawarte z naruszeniem ust. 1 podlegają unieważnieniu. Na miejsce
unieważnionych postanowień umownych wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
§13
1. Na mocy niniejszej umowy Starosta Nowosądecki jako Administrator danych osobowych Zamawiającego,
zawartych w zasobie „Ewidencja gruntów i budynków miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego”
oraz w „Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym”, na podstawie art. 28 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, zwanego w dalszej części „RODO” powierza Wykonawcy,
dane osobowe do przetwarzania, na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w celu i zakresie
niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
2. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych:
a) imię i nazwisko;
b) adres;
c) dane ewidencyjne nieruchomości w zakresie zgodnym z wymaganiami rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034).
3. Czas trwania przetwarzania powierzonych Wykonawcy danych osobowych będzie zgodny z okresem
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
4. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych przez Wykonawcę będzie obejmowało czynności na
danych osobowych niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
5. Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy będzie dotyczyło
w szczególności kategorii osób: osoby mające władztwo nad nieruchomościami położonymi w obrębach
wymienionych w § 3 pkt 7 niniejszej umowy oznaczonymi jako las - symbol Ls-.
6. Wykonawca zapewnia, że:

a) posiada fachową wiedzę i zasoby koniecznego do należytej realizacji niniejszej umowy, w szczególności
wdrożył środki techniczne i organizacyjne, w tym te dotyczące wymogów bezpieczeństwa
przetwarzania, odpowiadające wymogom określonym w RODO;
b) będzie zabezpieczał interes prawny osób, których dane przetwarza;
c) będzie realizował wytyczne Administratora Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych
powierzonych mu danych;
d) dane osobowe będą przetwarzane na terenie Unii Europejskiej i nie będą przekazane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej spoza Unii Europejskiej.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych
z wykonywaniem niniejszej umowy oraz uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych wyłącznie
w takim zakresie, w jakim zostało jej to powierzone przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszelkie czynności związane z przetwarzaniem powierzonych
danych osobowych z zachowaniem szczególnej staranności.
9. Zamawiający wyraża zgodę Wykonawcy na dalsze powierzenie przetwarzania danych podwykonawcom
przetwarzania danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy.
Podpowierzenie nie może nastąpić w innym celu i zakresie niż powierzenie przetwarzania danych
osobowych na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca w pisemnych umowach z podwykonawcami,
zapewni odpowiednie stosowanie zasad i warunków przetwarzania danych osobowych, zgodnie
z wymogami obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
10. Jeżeli Wykonawca korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot
przetwarzający nałożone zostają na mocy umowy te same obowiązki ochrony danych jak w umowie
z Zamawiającym. W szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Jeżeli inny podmiot przetwarzający nie wywiąże
się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec
Zamawiającego za wypełnienie obowiązków innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na
Wykonawcy.
11. W sytuacjach nadzwyczajnych, nie przewidzianych w niniejszej umowie, Wykonawca zobowiązuje się do
przetwarzania danych osobowych mając na uwadze ochronę danych oraz interes Zamawiającego.
12. Wykonawca uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych różnym prawdopodobieństwie
wystąpienia i wadze zagrożenia zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, aby zapewnić
stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, tak by
przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
13. Wykonawca zapewnia, aby każda osoba przetwarzająca w jej imieniu dane osobowe miała imienne
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
14. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych.
15. Wykonawca zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiążą się do
zachowania tajemnicy danych osobowych w trakcie trwania umowy oraz po jej zakończeniu. Wykonawca
zobowiązuje się na każde żądanie Zleceniodawcy okazać stosowne dokumenty poświadczające
zobowiązanie do poufności.
16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób przez niego upoważnionych do
przetwarzania danych osobowych.
17. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, oraz umożliwia
Zamawiającemu przeprowadzanie audytów.
18. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych powierzonych jej w związku
z wykonywaniem umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie w okresie obowiązywania umowy i po
jej rozwiązaniu: przekazywać, wykorzystywać lub ujawniać danych osobowych uzyskanych od
Zamawiającego osobom nieupoważnionym.
19. Strony umowy zobowiązują się ściśle współpracować podczas realizacji umowy w zakresie dotyczącym
przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej umowy, w szczególności obowiązek współpracy
dotyczy wzajemnego przekazywania informacji oraz dokonywania ustaleń w zakresie bezpieczeństwa
danych osobowych przez osoby pełniące funkcje Inspektorów Ochrony Danych u Zamawiającego
i Wykonawcy.
20. Wykonawca zobowiązany jest do raportowania Zamawiającemu wszelkich incydentów związanych
z bezpieczeństwem powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Wykonawca jest zobowiązany
niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu każde stwierdzone naruszenie ochrony danych osobowych.

21. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia przez właściwy organ administracji
kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa.
22. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o podjęciu przez
uprawniony organ jakichkolwiek działań względem Wykonawcy w zakresie kontroli przetwarzania danych
osobowych przez Wykonawcę, w szczególności informacji o zapowiedzi kontroli oraz rozpoczęciu takiej
kontroli przez uprawniony organ, jeśli kontrola dotyczy sposobu przetwarzania powierzonych przez
Zamawiającego danych osobowych.
23. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących zakresu,
wyników oraz działań podjętych przez uprawniony organ w wyniku przeprowadzonej kontroli, jeśli
kontrola dotyczy przetwarzania powierzonych przez Zamawiającego danych osobowych.
24. Za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych lub
postanowieniami niniejszej umowy i za jakiekolwiek naruszenia zakresu i celu ich przetwarzania,
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność.
25. Z chwilą rozwiązania umowy Wykonawca stosowanie do decyzji Zamawiającego zobowiązuje się
zaprzestać przetwarzania danych osobowych, usunąć lub zwrócić powierzone do przetwarzania dane
osobowe w tym istniejące kopie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa dot. obowiązku
przechowywania danych.
26. Strony umowy postanawiają, że w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych na podstawie
niniejszej umowy, w szczególności współpracy i wzajemnego przekazywania informacji oraz dokonywania
ustaleń w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych będą się kontaktowały za pośrednictwem
następujących osób:
 ze strony Administratora Zamawiającego: Tomasz Czerniec – Inspektor Ochrony Danych,
tel. +48 600 401 424, email: tczerniec@nowosadecki.pl
 ze strony Wykonawcy: …………………………………………….
§14
Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§15
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach trzy dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

