
Załącznik nr 3 

/projekt/  
 

Umowa OŚR nr…../2014 

 

zawarta w dniu ……………………. w Łasku pomiędzy: 

Gminą Łask z siedzibą w Łasku, ul. Warszawska 14,  

NIP: 831-124-72-96, reprezentowaną przez: 

Gabriela Szkudlarka  – Burmistrza Łasku 

z kontrasygnatą Anny Głowińskiej - Skarbnika Gminy 

zwaną w treści umowy Zamawiającym 

a  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w treści umowy Wykonawcą 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się opracować następujące dokumenty: 

a) Aktualizację Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 

2018-2021 dla gminy Łask; 

b) Prognozę oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na 

lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 dla gminy Łask. 

2. Dokumenty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: 

 ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U.                

z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), 

 ustawą 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 (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 1235), 

 innymi ustawami i przepisami wykonawczymi dotyczącymi zagadnień ochrony 

środowiska  i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, 

 Polityką Ekologiczną Państwa, 

 wojewódzkim i powiatowym programem ochrony środowiska. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) Opracowania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2017                        

z perspektywą na lata 2018-2021 dla gminy Łask z uwzględnieniem następujących 

etapów: 

- przygotowanie projektu aktualizacji Programu w terminie do dnia 24 marca 2014 r., 

-przygotowanie wersji aktualizacji Programu, uwzględniającej uwagi organów 

opiniujących, uwagi społeczeństwa w terminie do dnia 12 maja 2014 r., 

- przygotowanie wersji aktualizacji Programu po przeprowadzeniu strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 29 sierpnia 2014 r., 

- przygotowanie ostatecznej wersji aktualizacji Programu w terminie 7 dni od dnia 

uchwalenia dokumentu przez Radę Miejską w Łasku; 



b) Opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony 

Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 dla gminy Łask                   

w terminie do dnia 12 maja 2014 r. wraz z wprowadzeniem korekt w trakcie procedury 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

4. Każdy dokument będący przedmiotem opracowania powinien wykonany                                

w 3 egzemplarzach, posiadać formę książkową i składać się z następujących części: 

- tekstowej, 

- graficznej, 

- elektronicznej. 

§ 2 

1. Wykonawca dokona prezentacji dokumentów określonych w § 1 pkt 1 podczas Sesji Rady 

Miejskiej w Łasku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

2. Przekazanie ostatecznych dokumentów określonych w § 1 pkt 1, potwierdzane będzie 

protokołem zdawczo-odbiorczym. 

3. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru ostatecznych dokumentów określonych w § 1 

pkt 1 w terminie 21 dni od daty zgłoszenia do odbioru, Wykonawca ma prawo do 

sporządzenia jednostronnego protokołu, który stanowić będzie podstawę do wystawienia 

faktury. 

§ 3 

1. Wynagrodzenie wykonawcy ustala się w kwocie 

netto…………………………………………. zł. Do wynagrodzenia zostanie doliczony 

podatek VAT w stawce ……% tj. ………………………… zł. 

2. Należność Wykonawcy za wykonanie dokumentów określonych w § 1 pkt 1  płatna będzie 

z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy przelewem, na podstawie 

wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. 

3. Wykonawca wystawi jedną fakturę po dokonaniu odbioru końcowego wszystkich 

opracowań. 

4. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie naliczane będą odsetki ustawowe. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada                                       

NIP: ………………………. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 831-124-72-96 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku 

odstąpienia od umowy z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % 

wartości umowy określonej w § 3 ust. 1. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy całkowicie lub częściowo z winy Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości określonej 

w § 3 ust. 1. 

3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania prac, Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 0,5 % wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 



§ 5 

1. Autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy w całości przeniesione zostają na 

Zamawiającego z chwilą dokonania zapłaty za przedmiot umowy wynagrodzenia 

ustalonego w § 3 ust. 1niniejszej umowy. 

2. Zamawiający ma prawo wykorzystać opracowane dokumenty na polach eksploatacji 

określonych w art. 50 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. Powyższe nie ogranicza praw osobistych autorów opracowania. 

§ 6 

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie posiadane dane                         

i informacje niezbędne do właściwego wykonania dokumentów określonych w niniejszej 

umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumenty określone w niniejszej umowie                  

z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi. 

3. W trakcie wykonywania prac Wykonawca będzie prowadził konsultacje z Zamawiającym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do sygnalizowania trudności i przeszkód w wykonaniu 

przedmiotu umowy. 

5. Strony wyznaczają jako swoich reprezentantów w zakresie realizacji obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy: 

1) ze strony Zamawiającego: Małgorzata Gawlikowska, tel. (0-43) 676-83-49,                         

fax: (0-43) 676-83-88, e-mail: m.gawlikowska@lask.pl 

2) ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………… 

§ 7 

1. Zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie, pod rygorem 

nieważności. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy nie rozstrzygnięte polubownie rozstrzygane 

będą przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 


