
Załącznik nr 9 do Opisu przedmiotu zamówienia
Wzór umowy

UMOWA Nr ....… /WKŚ-I-ZZ/Z/......… /2018

zawarta w dniu ……………….....  2018 roku, w Płocku, pomiędzy:
Gminą - Miasto Płock z  siedzibą  w  Płocku,  Stary  Rynek  1,  zwaną  dalej
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
as
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  sporządzenia

uproszczonego planu urządzenia  lasu  i  inwentaryzacji  stanu lasu oraz
prognozy  oddziaływania  na  środowisko  dla  lasów  niestanowiących
własności Skarbu Państwa na terenie gminy Miasto Płock.

2. Integralnymi  częściami  niniejszej  umowy,  poza  wymienionymi  w  jej  treści,
ponadto są:
1) oferta wykonawcy,
2) opis przedmiotu zamówienia,
3) kopia polisy ubezpieczeniowej na dowód zawarcia umowy odpowiedzialności

cywilnej.

§ 2
1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje sporządzenie:

1) uproszczonego  planu  urządzenia  lasu  dla  lasów  niestanowiących  własności
Skarbu  Państwa  oraz  inwentaryzacji  stanu  lasu  dla  lasów  niestanowiących
własności Skarbu Państwa, położonych na terenach 7 obrębów ewidencyjnych
(zgodnie z załącznikiem nr 1) w gminie Miasto Płock - o łącznej powierzchni
około 310 ha.

UWAGA:
Zamawiający informuje, że podana powyżej powierzchnia jest szacunkowa. Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie urządzoną powierzchnię.

2) prognozy oddziaływania  na  środowisko dla  wybranych fragmentów projektu
uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu.

§ 3
W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca sporządzi:

1. uproszczony plan urządzenia lasu, który  będzie  obowiązywał  w okresie  od
1 stycznia  2019 r.  do  31  grudnia  2028  r.,  w  tym zaktualizowania  powierzchni
lasów, zgodnie z:
1) ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788),
2) rozporządzeniem 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. z
2012 r., poz. 1302),

3) zarządzeniem nr  49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z  dnia  17
listopada  2016  roku  w  sprawie  przeznaczania  środków,  związanych  z
funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o
których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach - gdzie ustala się jako



obowiązujący  przy  wykorzystywaniu  środków  funduszu  leśnego  do
współfinansowania prac nad planami uproszczonymi:
a) standard uproszczonej  leśnej  mapy numerycznej,  którego dokumentacja

techniczna stanowi Załącznik Nr 2 do zarządzenia,
b) standard opracowań kartograficznych dla uproszczonych planów urządzenia

lasu,  którego  dokumentacja  techniczna  stanowi  Załącznik  Nr  3  do
zarządzenia,

c) standard  wymiany  danych  o  lasach,  którego  dokumentacja  techniczna
stanowi Załącznik Nr 4 do zarządzenia,

d) wytyczne  do  sporządzania  projektów  uproszczonych  planów  urządzenia
lasu wraz z Aneksem Nr 1, będącym szablonem dokumentu uproszczonego
planu urządzenia lasu, stanowiące Załącznik Nr 5 do zarządzenia,

e) aplikację  do  obsługi  warstw  mapy  numerycznej  korzystającej  z  bazy
TAKSATOR - PLANY UPROSZCZONE, do pobrania i zainstalowania,

f) aplikację TAKSATOR – PLANY UPROSZCZONE, do pobrania i zainstalowania;
2. inwentaryzację stanu lasu, która będzie obowiązywała w okresie od 1 stycznia

2019 r. do 31 grudnia 2028 r., w tym zaktualizowania powierzchni lasów, zgodnie
z:
1) ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788),
2) rozporządzeniem 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. z
2012 r., poz. 1302);

Inwentaryzacja powinna zostać sporządzona w formie dwóch opracowań: tom 1 –
dla  lasów  stanowiących  własność  Gminy  Płock  (komunalnych),  tom  2  –  dla
pozostałych lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

3. prognozę oddziaływania na środowisko dla wybranych fragmentów projektu
uproszczonego  planu  urządzenia  lasu  i  inwentaryzacji  stanu  lasu,  spełniającą
wymogi art.  51  ust.  2  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  (Dz. U. z 2017 r. poz.
1405  ze  zm.), zwaną  dalej  ustawą ooś,  gdy  ich  realizacja  może  spowodować
znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli  nie są one bezpośrednio
związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, o czym
stanowi art. 46 ust. 3  ustawy ooś, posiłkując się treścią załącznika nr 2 i 2A do
umowy.
Załącznik  Nr  2  zawiera   informacje  na  temat:  gruntów  przeznaczonych  do
zalesienia  w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego  lub
w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, faktu posiadania
przez gminy takich planów, położenia obrębów na obszarach bezpośredniego lub
potencjalnego zagrożenia powodzią oraz występowania poszczególnych obrębów
na  terenach  cennych  przyrodniczo,  z  uwzględnieniem  obszaru  NATURA  2000.
Załącznik nr 2A to przedstawienie powyższych informacji na mapie.
1) Wykonawca zobowiązany  jest  wystąpić do  Regionalnego  Dyrektora

Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Warszawie w celu określenia zakresu i stopnia szczegółowości
prognozy oddziaływania na środowisko.

2) W  prognozie  oddziaływania  na  środowisko  Wykonawca uwzględni
informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych
dla  innych,  przyjętych  już,  dokumentów  powiązanych  z  projektami
uproszczonych planów urządzenia lasów będących przedmiotem postępowania,
o czym stanowi art. 52 ust. 2 ustawy ooś, między innymi: miejscowych planów
zagospodarowania  przestrzennego,  planów  zadań  ochronnych  dla  obszarów
Natura 2000 i inne - dane w tym zakresie pozyska z zasobów Urzędu Miasta
Płocka oraz instytucji sporządzających plany.

3) Ponadto Wykonawca sporządzi prognozę oddziaływania na środowisko także



po  opracowaniu  projektu  planu,  w  przypadku,  gdy  po  wykonaniu  prac
taksacyjnych  okaże  się,  że  projekt  tego  planu  wymaga  sporządzenia
prognoz.

§ 4
Zakres i wytyczne do prac taksacyjnych:

1. Wykonawca podczas sporządzania dokumentów wymienionych w § 3 uwzględni:
1) grunty ujęte w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako użytki „lasy” o

symbolu „Ls”,
2) grunty zalesione, w tym samosiewy rosnące na gruntach przeznaczonych do

zalesienia  w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego  oraz
decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lecz nie ujęte w
rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako użytki „lasy” o symbolu „Ls”,

3) grunty  nieujęte  w  ewidencji  gruntów i  budynków  jako  lasy  ale  porośnięte
lasami,  nie  uwzględnione  w miejscowych  planach  zagospodarowania
przestrzennego oraz w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu - po uzgodnieniu z ich właścicielami w formie  oświadczenia, którego
wzór przedstawia załącznik nr 3 do umowy.

Ustalenia uproszczonych planów urządzenia lasu dotyczące granic i powierzchni lasu będą
uwzględniane w ewidencji gruntów i budynków - zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o lasach.

2. W projekcie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz w inwentaryzacji stanu lasu
Wykonawca  uwzględni  informacje  o  powierzchniach  gruntów
przeznaczonych  do  zalesienia, przewidzianych  w  miejscowych  planach
zagospodarowania  przestrzennego  do  zalesienia,  które  będą  służyć  zmianie
kategorii użytku na las - zgodnie z wymogami § 7 ust. 1 pkt 1 ppkt a oraz § 8 ust.
1 pkt 1 ppkt a rozporządzenia 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; dane w tym
zakresie pozyska z  zasobów Urzędu Miasta Płocka.

3. Wykonawca sporządzi tzw.  „Wykaz gruntów do zalesienia”  według rosnącej
numeracji działek, a w nich z podziałem na kategorie użytków zgodnie z ewidencją
gruntów i budynków: role, łąki i pastwiska  oraz - oddzielnie - nieużytki. 

Na  gruntach  przeznaczonych  do  zalesienia  mogą  znajdować  się  powierzchnie  już
zalesione,  a  nie  ujęte  w  ewidencji  gruntów i  budynków jako  las.  Powierzchnie  takie
uwzględni w projektach planów opisując jako lasy i wyszczególni w uwagach z podaniem
adresu wydzielenia pod którym znalazły się w opracowaniu. 

4. W przypadku stwierdzenia rozbieżności powstałych podczas prac urządzeniowych,
wynikających  z  różnicy  pomiędzy ewidencją  gruntów a  stanem faktycznym na
gruncie   Wykonawca sporządzi  odrębny zbiorczy wykaz tych powierzchni,  tzw.
„Wykaz zmian użytków gruntowych”, niezależnie od ujęcia tych powierzchni w
projekcie planu.  Wykaz zmian powinien być wzorowany na rejestrze gruntów i
powinien zawierać następujące kolumny: 
1) numer rejestru gruntów,
2) nazwisko  i  imię  właściciela  (władającego),  imiona  rodziców,  adres

zamieszkania, udział w przypadku współwłaścicieli i współwładających,
3) numer działki,
4) użytek ewidencyjny,
5) numer oddziału wraz z litera pododdziału,
6) rodzaj powierzchni,
7) zmiany w powierzchni leśnej (w ha z dokładnością do 1m2):

- przybyło,
- ubyło,

8) przyczyn niezależnie od ujęcia tych powierzchni w projekcie planu zmian,
9) uwagi. 



Wykaz zmian powinien być posortowany rosnąco według numeru rejestrowego, podobnie
jak rejestr gruntów. Na końcu wykazu podaje się podsumowanie powierzchni dla kolumn:
„przybyło”, „ubyło”.

5. Dla  każdego  obrębu  ewidencyjnego  Wykonawca  sporządzi  tzw.  „Wykaz
właścicieli  i  słownik  działek”,  który  umożliwi  łatwe odszukanie  w rejestrze
gruntów numerów rejestrowych i działek należących do konkretnego właściciela.
Wykazy te powinny zawierać listy wszystkich właścicieli objętych opracowaniem
planów uszeregowanych alfabetycznie według nazwiska i adresu. Oprócz nazwiska
i  imienia  osoby,  dla  prawidłowej  identyfikacji,  poda  również  imiona rodziców i
adres  zamieszkania.  Wykaz  nie  jest  wymagany  w  przypadku,  gdy  plan  jest
wykonany  dla  jednego  właściciela,  np.  wspólnoty  gruntowej.  W/w  wykaz  nie
będzie podlegał udostępnieniu w czasie wyłożenie planów w formie  projektów.
Ponadto  Wykonawca  podpisze  z  Zamawiającym  umowę  o  powierzeniu
przetwarzania danych osobowych zgodnie z   ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

6. Materiały geodezyjne w formie wypisów z rejestru gruntów i map ewidencyjnych
oraz dotychczasowe  uproszczone  plany  urządzenia  lasu  Wykonawca  otrzyma
nieodpłatnie od Zamawiającego, które zwróci po wykonaniu zadania. Na życzenie
Wykonawcy dane z ewidencji gruntów i budynków mogą być wydane w formie
cyfrowej (w formacie SWDE).

7. Urządzane  powierzchnie  Wykonawca  poda  zgodnie  z  danymi  wynikającymi  z
rejestru ewidencji gruntów i budynków, tj. z dokładnością do dwóch lub czterech
miejsc po przecinku (bez zaokrąglania).

8. Powierzchnie gruntów leśnych w urządzanych obiektach objętych opracowaniami
Wykonawca poda według stanu na dzień zakończenia prac terenowych. 

9. Do  prac  urządzeniowych  Wykonawca  przyjmie  podziały  na  działki  dokonane
wyłącznie według aktualnej ewidencji gruntów (wypis z rejestru gruntów i mapa
ewidencyjna),  bez  uwzględniania  innych  podziałów  dokonanych  pomiędzy
współwłaścicielami gruntów.

10. Dane na  potrzeby sporządzania  projektu  uproszczonego planu urządzenia  lasu
Wykonawca wprowadzi i przetworzy za pomocą programu Taksator PU. 

Bezpłatne  wersje  instalacyjne  aplikacji  do  obsługi  warstw  mapy  numerycznej
korzystającej  z  bazy  TAKSATOR  oraz  aplikację  TAKSATOR,  dedykowane  wszystkim
zainteresowanym  podmiotom,  umieszczone  są  na  stronie  internetowej  Lasów
Państwowych. Aplikacje te pozwalają na generowanie plików numerycznych na potrzeby
banku danych o lasach. Wykonawca będzie pracował na najnowszej wersji aplikacji.

11. Warstwy leśnych  map numerycznych  dla  uproszczonego planu urządzenia  lasu
Wykonawca  wprowadzi  i  przetworzy  w  rozszerzeniu  „Mapa  PU”  do
oprogramowania QGIS.

Uproszczona leśna mapa numeryczna (ULMP) jest zbiorem danych przestrzennych, które
w powiązaniu z bazą opisową programu Taksator PU (TPU) utworzą zbiór danych, który
może  zasilić  system informacji  przestrzennej  (SIP)  przeznaczony  do  przechowywania
danych dla uproszczonego planu urządzenia lasów.
Obowiązujący standard uproszczonej leśnej mapy numerycznej stanowi załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Programy wymienione w
pkt.  14 – 135 wraz  z  dokumentacjami  dostępne  są  na  stronie  internetowej  Zakładu
Informatyki Lasów Państwowych www.zilp.lasy.gov.pl. 

12. Dokumentację  uproszczonego  planu  urządzenia  lasu  oraz  inwentaryzacji  stanu
lasu  Wykonawca  sporządzi  w  formie  opisów  tekstowych,  zestawień
tabelarycznych, przedstawień graficznych oraz map tematycznych. Dokumentację
tę sporządzi również w formie elektronicznej, w szczególności:
1) w postaci baz danych;
2) w  postaci  map  cyfrowych,  z  wykorzystaniem  geograficznych  systemów

informacji (GIS), w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17



maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z
późn. zm.).

13. Mapy gospodarczo - przeglądowe lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia w
skali  1:5000, załączone do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu oraz
inwentaryzacji stanu lasu,  wykona w 4 egzemplarzach, a w przypadku prognozy
dla wybranych fragmentów projektu planu i inwentaryzacji - w 6 egzemplarzach,
na stanowiących treść podkładach map ewidencyjnych gruntów z  oznaczeniem
działek  ewidencyjnych  na  tle  pododdziałów  ujętych  w  sporządzanych  planach,
pokolorowane według gatunków głównych.

Grunty zalesione, w tym samosiewy rosnące na gruntach przeznaczonych do zalesienia,
dotychczas nieprzeklasyfikowane, spełniające kryterium definicji lasu, wyróżni dodatkowo
poprzez zakreskowanie.
Po  jednym  egzemplarzu  mapy  dołączy  do  każdego  egzemplarza  opracowania,
umieszczając je w kieszeni (kopercie) na końcu każdego planu.
Obowiązujący standard opracowań kartograficznych dla uproszczonych planów urządzenia
lasu  stanowi  załącznik  nr  3  do  zarządzenia  nr  49  Dyrektora  Generalnego  Lasów
Państwowych.

§ 5
1. Termin wykonania  przedmiotu  umowy:  od dnia podpisania umowy do dnia

30.11.2018 r.
2. Termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku:

1) ważnych  przyczyn,  niezależnych  od  Wykonawcy,  pisemnie  uzasadnionych  i
udowodnionych  przez  Wykonawcę,  których  wystąpienie  realnie  wpływa  na
termin  zrealizowania  przedmiotu  niniejszej  umowy.  Zamawiający  zastrzega
sobie  prawo  do  jednostronnej  weryfikacji  w/w  przyczyn  wskazanych  przez
Wykonawcę i do samodzielnego podjęcia decyzji w kwestii zasadności zmiany
terminu. 

2) uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania realizacji przedmiotu umowy z
WFOŚiGW W  Warszawie  –  obecnie  brak  warunków  programu  i  ostateczny
termin  realizacji  przedsięwzięcia  będzie  musiał  być  zbieżny  z  terminem
rozliczenia  ustalonym  w  umowie  zawartej  pomiędzy  Zamawiającym  a
WFOŚiGW w Warszawie.

3. Uznaje  się,  że  Wykonawca  otrzymał  wystarczające  informacje  w  zakresie
wszelkich kwestii dotyczących realizacji przedmiotu umowy.

§ 6
1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) zrealizowania  przedmiotu  umowy  określonego  w  §  3  zgodnie  z  niniejszą
umową oraz zgodnie z przepisami BHP i ppoż.;

2) pisemnego powiadomienia Zamawiającego o terminach wejścia w teren przed
przystąpieniem do prac terenowych w celu sporządzenia uproszczonego planu
urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu. Po uzyskaniu ww. informacji
Zamawiający powiadomi pisemnie właścicieli lasów o rozpoczęciu sporządzania
uproszczonego planu urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu;

3) przekazania Zamawiającemu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu i
inwentaryzacji stanu lasu,  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla
wybranych fragmentów projektu planu i inwentaryzacji - celem ich przeglądu i
wniesienia  ewentualnych  uwag,  a  także  celem  zapewnienia  udziału
społeczeństwa,  zgodnie  z  ustawą  ooś,  i  wyłożenia  projektu  planu  przez
Zamawiającego, a także celem wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 21
ust. 4 ustawy o lasach.

Wyłożony projekt uproszczonego planu urządzenia lasu musi zawierać wszystkie części
opisowe, tabelaryczne i obliczeniowe wraz z zadaniami dla lasów, z wyłączeniem danych
osobowych  (imię,  nazwisko,  adres  właściciela  lasu,  współwłaścicieli,  udział). Do
identyfikacji lasu służył będzie w projektach planów numer ewidencyjny działki.



Wykaz właścicieli lasów, o którym mowa w § 4 ust. 5 , nie będzie podlegał udostępnieniu,
jednakże  zostanie  wykorzystany  przez  Zamawiającego  zgodnie  z posiadanymi
kompetencjami i ewentualnie do identyfikacji właściciela lasu;

4) udzielenia  wszystkim  zainteresowanym  niezbędnych  informacji  w  zakresie
realizacji przedmiotu umowy;

5) ustalenia z Zamawiającym sposobu przyjmowania ewentualnych uwag, które
zainteresowani  właściciele  lasów mogą  składać  w terminie  30  dni  od  daty
wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu i  inwentaryzacji
stanu  lasu,  kwalifikując  je  na  te,  które  od  razu  rozpatrzy,  sporządzając
protokół ze sposobu załatwienia przyjętych uwag wraz z uzasadnieniem oraz
na  zastrzeżenia  i  wnioski,  które  przekaże  Zamawiającemu  celem  wydania
decyzji  administracyjnych  w  sprawie  uznania  lub  nie  uznania  zastrzeżeń
i wniosków.

Przekazanie Zamawiającemu zastrzeżeń i wniosków przez Wykonawcę powinno odbyć się
niezwłocznie, biorąc pod uwagę datę bezpośredniego wpływu wniosku lub zastrzeżenia do
Zamawiającego,  bądź  datę  stempla  pocztowego  uzyskanego  przez  właściciela  lasu  w
momencie  nadania  przesyłki  do  Zamawiającego,  z  jednoczesnym  zachowaniem
ustawowego 30 - dniowego terminu na ich złożenie;

6) udziału przedstawiciela Wykonawcy w spotkaniach z mieszkańcami na terenie
poszczególnych  obrębów  w  terminach  i  miejscach  wskazanych  przez
Zamawiającego;

7) skorygowania  projektu  uproszczonego  planu  urządzenia  lasu  oraz
inwentaryzacji stanu lasu, w odniesieniu do którego Zamawiający uwzględnił
zastrzeżenia i wnioski oraz w zakresie stwierdzonym przez Zamawiającego -
także  w przypadku,  gdy  postępowanie  w  sprawie  uznania  lub  nie  uznania
zastrzeżeń  i wniosków  zostanie  zakończone  po  upływie  terminu  wykonania
zadania;

8) wystąpienia  o  opinie  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w
Warszawie  oraz  Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w
Warszawie, w oparciu o art. 54 ust. 1 ustawy ooś;

9) przekazania Nadleśniczemu Nadleśnictwa Płock i Nadleśnictwa Łąck projektu
uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji  stanu lasu wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko celem uzyskania pisemnej opinii;

10) wykonania  dokumentacji  urządzeniowej  w  sposób  zapewniający  trwałość
wydruku, tak aby druk nie rozmazywał się po zamoknięciu;

11) bezzwłocznego  zawiadomienia  Zamawiającego  o  wstrzymaniu,  bądź  nie
rozpoczęciu  prac  związanych  z  realizacją  przedmiotu  umowy  i  o  jego
przyczynach;

12) bezzwłocznego  informowania  Zamawiającego  o  wystąpieniu  istotnych
problemów,  których  Wykonawca,  mimo  dołożenia  należytej  staranności  nie
będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie, celem niedopuszczenia do
opóźnień.  Zamawiający  zastrzega  jednak,  że  nie  będzie  wykonywał  za
Wykonawcę  działań,  do  których  Wykonawca  zobowiązał  się  na  podstawie
zawartej umowy;

13) opracowania  przedmiotu  umowy  z  należytą  starannością,  zgodnie  ze
wskazówkami  Zamawiającego,  zasadami  współczesnej  wiedzy  oraz
obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawnymi;

14) wykonania przedmiotu umowy przy użyciu własnego sprzętu i materiałów;
15) nie ujawniania innym podmiotom informacji uzyskanych od Zamawiającego, w

tym także szczegółów dotyczących niniejszej umowy;
16) informowania  Zamawiającego  w  okresie  trwania  umowy  i  w  okresie

gwarancyjnym  o  każdorazowej  zmianie:  adresu,  siedziby,  biura,  osoby
uprawnionej do reprezentacji (§ 14 ust. 1), jak również o złożonym wniosku o
likwidację lub upadłość. Zawiadomienie należy dostarczyć listem poleconym na
adres  Zamawiającego  oraz  jednocześnie  na  adres  e-mail:  wks@plock.eu w
terminie 5 dni roboczych od daty zaistnienia danego faktu;

mailto:wks@plock.eu


17) w razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, wszelka
korespondencja  wysłana  przez  Zamawiającego  na  ostatnio  wskazany  przez
Wykonawcę  adres  do  korespondencji  i  adres  e-mail  będzie  uznawana  za
skutecznie doręczoną;

18) dostarczenia Zamawiającemu kompletnego przedmiotu umowy.
2. Strony  zgodnie  oświadczają,  że  będą  współpracować,  konsultując  wzajemnie

swoje uwagi i propozycje dotyczące przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich

za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności

cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem
zamówienia, w okresie realizacji Umowy - kopię polisy ubezpieczeniowej na dowód
zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej Wykonawca ma obowiązek dostarczyć
Zamawiającemu w ciągu  3  dni  od  podpisania  umowy;  obowiązek  ten  dotyczy
również konieczności przedłużenia polisy ubezpieczeniowej tak, aby obejmowała
ona  cały  okres  trwania  niniejszej  umowy  -  w  takim  przypadku  Wykonawca
zobowiązany  będzie  do  dostarczenia  Zamawiającemu  kolejnej  kopii  polisy
ubezpieczeniowej w terminie 3 dni przed terminem wygaśnięcia poprzedniej.

§ 7
1. Wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  płatne  będzie  na  podstawie

powierzchni,  która  zostanie  objęta  pracami  urządzeniowymi  w  formie  ceny
jednostkowej oraz  w formie ryczałtu za wykonanie  prognozy oddziaływania na
środowisko  na  postawie  formularza  cenowego  stanowiącego  załącznik  nr  5  do
umowy.

2. Ceny jednostkowe i ryczałtowe uwzględniają wszelkie koszty jakie musi ponieść
Wykonawca  w celu  zrealizowania  przedmiotu  umowy i  zostaną  powiększone  o
obowiązującą stawkę podatku VAT.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w
ust. 1 jedynie za prace faktycznie wykonane i odebrane przez Zamawiającego bez
zastrzeżeń.

4. W  przypadku  braku  konieczności  sporządzenia  Prognozy  oddziaływania  na
środowisko   Zamawiający  nie  będzie  ponosił  kosztów  opracowania  tegoż
dokumentu.

5. Wynagrodzenie  z ust.  1 obejmuje prace związane z opracowaniem przedmiotu
umowy  oraz  wszelkie  inne  prace,  czynności,  materiały  i  wydatki,  które  są
niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy. 

6. Wynagrodzenie zostało skalkulowane w sposób uwzględniający wynagrodzenie za
zbywane na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe.

7. Ostateczny  odbiór  prawidłowo  zrealizowanego  przedmiotu  umowy  nastąpi  na
podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Strony (§ 8 ust. 5), stanowiącego
podstawę do wystawienia faktury VAT.

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane będzie na wskazany przez niego
rachunek bankowy 30. dnia od daty otrzymania faktury, wystawionej na Gminę –
Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP 774-31-35-712, z podaniem na
fakturze numeru niniejszej umowy.

9. Zamawiający  dopuszcza,  na  wniosek  Wykonawcy,  przyspieszenie  płatności  za
wystawioną fakturę pod warunkiem udzielenia skonta.  W przypadku dokonania
przez Zamawiającego płatności w terminie wcześniejszym niż ustalony w ust. 6
umowy, Strony ustalają, że skonto będzie wynosiło równowartość oprocentowania
w wysokości 5% w skali roku od należności z faktury za każdy dzień płatności
dokonanej  przed  terminem  określonym  w  ust.  7.  Zamawiający  zastrzega,  iż
możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie uzależniona od jego sytuacji
ekonomiczno-finansowej.



10. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

11. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT - NIP 774-31-35-712. 
12. Wykonawca  oświadcza,  że  jest/nie  jest  podatnikiem  podatku  VAT

- .......................…

§ 8
1. Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego. 
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1) uproszczony plan urządzenia lasu zawierający:
a) opinię  Nadleśniczego Nadleśnictwa Płock oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa

Łąck dotyczącą uproszczonego planu  urządzenia lasu.
Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  uproszczony  plan  urządzenia  lasu  wraz
uzgodnioną przez  właściwe  organy Prognozą Oddziaływania  na  Środowisko  (jeżeli  ich
sporządzenie  wynikało  z  wytycznych  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w
Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie) do
Nadleśniczego  Nadleśnictwa  Płock  oraz  Nadleśniczego  Nadleśnictwa  Łąck  celem
zaopiniowania.

b) w wersji pisemnej, w języku polskim, w formacie A4, w twardej oprawie
introligatorskiej,  obejmującej  poszczególne  obręby  ewidencyjne -  w  2
egzemplarzach,

c) protokół ze sposobu załatwienia przyjętych przez siebie uwag zgłoszonych
przez właścicieli lasów,

d) w  wersji  papierowej  -  karty  zadań  w  ilości  takiej,  jaka  jest  liczba
współwłaścicieli pn.: „Zadania w  zakresie gospodarki leśnej” (w przypadku
wspólności małżeńskiej, również oddzielnie);

e) w  wersji  elektronicznej  na  płytach  CD  lub  DVD,  w  formacie  PDF,
obejmującej  poszczególne  obręby ewidencyjne oraz  „Zadania  w zakresie
gospodarki  leśnej” -  w 2 egzemplarzach;

2) inwentaryzację stanu lasu w formie dwóch opracowań: 
a) tom  1  –  dla  lasów  stanowiących  własność  Gminy  Płock

(komunalnych):  w  2  egzemplarzach  w  wersji  pisemnej,  w  języku
polskim, w formacie A4, w miękkiej bądź twardej oprawie introligatorskiej,
obejmującej poszczególne obręby oraz zawierającej  opinię Nadleśniczego
Nadleśnictwa Płock oraz opinię Nadleśniczego Nadleśnictwa Łąck, wydane
do inwentaryzacji stanu lasu. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  inwentaryzację  stanu  lasu  wraz  uzgodnioną
przez właściwe organy Prognozą Oddziaływania na Środowisko (jeżeli ich sporządzenie
wynikało z wytycznych Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz
Państwowego Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w Warszawie)  do  Nadleśniczego
Nadleśnictwa Płock oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Łąck celem zaopiniowania,

b) tom 2 – dla pozostałych lasów niestanowiących własności Skarbu
Państwa:  w 2 egzemplarzach w  wersji  pisemnej,  w języku polskim, w
formacie  A4,  w  miękkiej  bądź  twardej  oprawie  introligatorskiej,
obejmującej poszczególne obręby oraz zawierającej  opinię Nadleśniczego
Nadleśnictwa Płock oraz opinię Nadleśniczego Nadleśnictwa Łąck, wydane
do  inwentaryzacji  stanu  lasu  oraz  zawierający  protokół  ze sposobu
załatwienia  przyjętych  przez  siebie  uwag  zgłoszonych  przez  właścicieli
lasów.

Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  inwentaryzację  stanu  lasu  wraz  uzgodnioną
przez właściwe organy Prognozą Oddziaływania na Środowisko (jeżeli ich sporządzenie
wynikało z wytycznych Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz
Państwowego Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w Warszawie)  do  Nadleśniczego
Nadleśnictwa Płock oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Łąck celem zaopiniowania.



c) w wersji  elektronicznej  na płycie  CD lub DVD, w formacie  PDF -   w 4
egzemplarzach (2 egz. dla lasów gminnych i 2 egz. dla lasów prywatnych);

3) prognozę  oddziaływania  na  środowisko  opracowaną  dla  wybranych
fragmentów uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji  stanu
lasu zawierającą:
a) opinie  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie  oraz

Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w  Warszawie
dotyczące  zakresu  i  stopnia  szczegółowości  prognozy  oddziaływania  na
środowisko  oraz  opinię  uzgadniającą  prognozę  oddziaływania  na
środowisko  przez  RDOŚ  w  Warszawie  oraz  PWIS  w  Warszawie  w
wymaganym  zakresie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wystąpienia  o
opinie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz
Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w  Warszawie,  w
oparciu o art. 54 ust. 1 ustawy ooś.

b) protokół ze sposobu załatwienia przyjętych przez siebie uwag zgłoszonych
przez właścicieli lasów,

c) w wersji pisemnej, w języku polskim, w formacie A4, w twardej oprawie
introligatorskiej - w 2 egzemplarzach,

d) Wykonawca zobowiązany jest przekazać uzgodnioną POŚ do Nadleśniczego
Nadleśnictwa  Płock  oraz  Nadleśniczego  Nadleśnictwa  Łąck  razem  w
uproszczonym planem  urządzenia  lasu  oraz  inwentaryzacją  stanu  lasu
przesłanymi celem uzgodnienia,

e) w wersji  elektronicznej  na  płycie  CD lub  DVD,  w  formacie  PDF  -  w  3
egzemplarzach.

3. Egzemplarze projektu uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji
stanu lasu w wersji papierowej, w tym map gospodarczo - przeglądowych, a także
karty zadań gospodarczych dla  poszczególnych właścicieli  lasów oraz  prognozy
oddziaływania  na  środowisko  –  Wykonawca  podpisze  i  opatrzy  pieczęciami
firmowymi.

4. Dokumentację  dla  lasów  poza  ewidencją  gruntów,  w  ramach  opracowywania
uproszczonych  planów  urządzenia  lasów,  przygotuje  jako  osobne  opracowanie
zawarte w planie.

5. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego
przez Strony.

6. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  aneksów do  uproszczonych  planów
urządzenia  lasu  oraz  poprawek  do  inwentaryzacji  stanu  lasu  -  w  okresie
obowiązywania tych dokumentów na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w
terminie w nim określonym.

7. Wykonawca  przyjmuje  odpowiedzialność  względem  Zamawiającego,  jeżeli
przedmiot  umowy,  o  którym  mowa §  3 jest  niekompletny  lub  ma  wady
zmniejszające jego wartość. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za niekompletność lub jego wady
ukryte.

8. Usunięcie  niekompletności  lub  wad  następuje  na  koszt  Wykonawcy,  bez
dodatkowego wynagrodzenia.

§ 9
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego

przedmiotu  umowy z  dniem podpisania  przez  Strony protokołu odbioru  w ramach
wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, bez konieczności składania jakichkolwiek
dodatkowych oświadczeń woli,  autorskie  prawa majątkowe do całości  opracowania
będącego przedmiotem umowy, jak również do każdej jego części, obejmujące prawo
do  wyłącznego  korzystania  z  tej  dokumentacji  oraz  rozporządzania  nim  w  celu
wykonania na jej podstawie dalszych opracowań i realizacji inwestycji,



2. Przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  następuje  na  następujących  polach
eksploatacji: 
1) trwałe  lub  czasowe  zwielokrotniania  w  całości  lub  w  części  jakimikolwiek

środkami i w jakiejkolwiek formie, 
2) tłumaczenie, przystosowanie, 
3) utrwalanie  w  dowolnie  wybranej  przez  Zamawiającego  formie  i  w  dowolny

sposób, 
4) zwielokrotnianie każdą techniką znaną w chwili zawarcia niniejszej umowy na

nośnikach, 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, 

5) wytwarzanie określoną techniką,  w tym techniką drukarską,  reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

6) wprowadzanie do obrotu (w tym poprzez sieć Internet), w tym wielokrotne
rozpowszechnianie utworu (w całości i we fragmentach),

7) wprowadzanie do pamięci komputera, 
8) publiczne  wykonanie,  publiczne  odtwarzanie,  wystawienie,  wyświetlenie,

odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

9) wykorzystywanie fragmentów lub całości do celów promocyjnych i reklamy w
szczególności na stronach internetowych,

10)wykorzystywanie  fragmentów  lub  całości  do  celów  informacyjnych,  jako
element  wniosków  o  dofinansowanie  ze  środków  budżetowych  i  funduszy
unijnych, jako element dokumentacji przetargowej.

§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do nałożenia kar umownych za:

1) opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 200 zł brutto za każdy
dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego,

2) odstąpienie  przez  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Wykonawcy lub za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10.000
zł brutto,

3) niedostarczenie Zamawiającemu w ciągu 3 dni od podpisania umowy kopii polisy
ubezpieczeniowej  na  dowód  zawarcia  umowy  odpowiedzialności  cywilnej  lub
niedostarczenie  kopii  kolejnej  polisy  w  terminie  3  dni  przed  wygaśnięciem
poprzedniej – w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, aż do dnia
dostarczenia kopii polisy. 

2. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  naliczonych  przez
Zamawiającego z wystawionych przez siebie faktur VAT.

3. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje
możliwość  dochodzenia  odszkodowania  na  zasadach  przewidzianych  w  kodeksie
cywilnym.

§ 11
1. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, w terminie 5 dni od daty

powzięcia informacji o którymkolwiek z poniższych zdarzeń:
1) przedmiot  umowy  realizowany  jest  przez  osoby  bez  wymaganego  przez

Zamawiającego wykształcenia i odpowiednich uprawnień zawodowych, 
2) gdy  Wykonawca  wykonuje  prace  w  sposób  sprzeczny  z  umową,  niezgodnie  z

uzgodnieniami i  zaleceniami Zamawiającego oraz pomimo wezwania do zmiany
sposobu wykonania prac i wyznaczenie mu w tym celu odpowiedniego terminu nie
wywiązuje się należycie z umowy;

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym
wykonanie umowy,



4) w  razie  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  istotnych  wad  opracowania  nie
nadających się do usunięcia lub, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie
zdoła usunąć wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie będzie służyło interesom Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 5 dni od
daty wystąpienia istotnej zmiany okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności powinno nastąpić na piśmie.

§ 12
Wszelkie  zmiany  zapisów  umowy  wymagają  formy  pisemnej,  w  postaci  aneksu
podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.

§ 13
1. Wykonawca zobowiązuje  się  do  bezwzględnego  zachowania  w poufności  wszelkich

informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy dotyczących
Zamawiającego i jego Klientów.

2. Przez obowiązek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz:
a) zapoznawania  się  przez  Wykonawcę  z  dokumentami,  analizami,  zawartością

dysków twardych i innych nośników informacji itp. - nie związanymi ze zleconym
zakresem prac,

b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności
udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych
nakazem poufności.

3. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego na
terenie Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody.

4. Wykonawca obowiązany jest  do zapewnienia,  aby jego pracownicy,  a  także osoby
trzecie przy udziale których wykonuje zlecenia dla Zamawiającego, przestrzegali tych
samych  reguł  poufności  określonych  w  niniejszej  umowie.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność  za  należyte  wypełnienie  zobowiązania  wskazanego  w  zdaniu
poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje
własne.

5. Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających
do  ochrony  informacji  poufnych  Zamawiającego  i  jego  Klientów,  o  ile  w  trakcie
wykonywania zlecenia mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i
zgodą Zamawiającego.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  nie  wprowadzać  do  budynku  będącego  siedzibą
Zamawiającego osób trzecich.

7. Postanowienia ust. 1 - 6 nie będą miały zastosowania do informacji, które:
a) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy;
b) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej

niniejszą umową;
c) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego

lub decyzji administracyjnej.
8. Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  Polityką  Zintegrowanego  Systemu

Zarządzania  Urzędu  Miasta  Płocka  oraz  innymi  właściwymi  dla  danej  usługi
regulacjami systemu, dostępnymi na stronie  www.zsz.plock.eu oraz zobowiązuje się
do przestrzegania standardów z nich wynikających; regulacje nieujawnione publicznie
z uwagi na wymagania bezpieczeństwa informacji zostaną przedstawione Wykonawcy
po zawarciu niniejszej umowy, zaś Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie –
wprost lub odpowiednio.

§ 14
1. Osobą  do  kontaktu  ze  Strony  Wykonawcy,  a  jednocześnie  kierownikiem  prac

związanych  z  wykonaniem  obowiązków  wynikających  z  umowy  jest

http://www.zsz.plock.eu/


Pan/Pani  .............................................……………...…..  tel.  .............................
…………, e-mail: ….............................................…………………… 

2. Do  współpracy  z  Wykonawcą  w  ramach  obowiązków  wynikających  z  umowy
Zamawiający wyznacza Pana Ludwika Ryncarza – Starszego Specjalistę w Wydziale
Kształtowania  Środowiska  Urzędu  Miasta  Płocka,  tel.  (24)  367  15  10,  e-mail:
wks@plock.eu

3. Strony ustalają, że wszelkie informacje dotyczące realizacji umowy, dostarczone na
adresy e-mail,  o których mowa w ust.  1 i  2 uznaje się za skutecznie przekazane
Stronie;  jeżeli  informacja  ma  formę  oświadczenia  woli,  dla  którego  skuteczności
niezbędne  jest  zachowanie  formy  pisemnej  (zwykłej  bądź  kwalifikowanej),  strony
zobowiązują  się  do  akceptacji  dokumentów  elektronicznych  opatrzonych  przez
uprawnioną  do  ich  wystawienia  osobę  certyfikatem  podpisu  kwalifikowanego,
składanego  za  pomocą  bezpiecznego  urządzenia  służącego  do  składania  podpisu
elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie się przyjęcie wiadomości
przez serwer, na którym znajduje się skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadają
za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez nie
do komunikacji, włączając w to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka związanego z
dokonanym wyborem usług świadczonych przez trzecią stronę, w szczególności usług
hostingowych. 

4. W  przypadku dysfunkcji  serwera  bądź innego elementu infrastruktury technicznej,
odpowiedzialnego  za  obsługę  adresu  pocztowego  wskazanego  w  umowie,
uniemożliwiającej dokonanie doręczenia w wyniku awarii bądź zastosowanych w nim
reguł konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazaną ponosi
Strona  korzystająca  z  danego  serwera  bądź  innego  elementu  infrastruktury
telekomunikacyjnej, chyba że dysfunkcja nastąpiła w wyniku działania siły wyższej w
rozumieniu odpowiedniego zapisu kodeksu cywilnego lub strona korzystająca z tej
infrastruktury  poinformowała  skutecznie  drugą  stronę  o  dysfunkcji  infrastruktury,
wskazując  jednocześnie  zastępczy,  tymczasowy  sposób  dokonywania  doręczeń,
zapewniający  ich  niezaprzeczalność  oraz  adekwatny  do  przebiegu  wdrożenia  czas
realizacji.  Korzystanie  z  połączeń wykorzystujących rozwiązania  anonimizujące  np.
proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej Strony.

§ 15
1. Każda ze Stron oświadcza i gwarantuje drugiej Stronie, że: ma prawo i zdolność do

zawarcia i wykonania niniejszej umowy, nie istnieją żadne zobowiązania umowne lub
pozaumowne,  które  uniemożliwiają  danej  Stronie  zawarcie  niniejszej  Umowy oraz
wykonanie zobowiązań wymaganych niniejszą umową.

2. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszej umowy jest albo stanie się
nieskuteczne, nie ma to wpływu na skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim
przypadku  Strony  zobowiązują  się  zastąpić  nieskuteczne  postanowienia  takimi
postanowieniami,  które  w  swej  treści  najbardziej  będą  odpowiadać  zamierzonym
celom umowy. 

3. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy kodeks
cywilny oraz inne, właściwe przepisy prawne.

4. Ewentualne Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się
rozwiązać  polubownie,  a  w  przypadku  niemożności  ich  polubownego  rozwiązania
oddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, trzy
egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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