
 

 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

Wzór 
 

UMOWA NR ………………………………… 
 

zawarta w dniu ………….. 2018 roku w Łodzi pomiędzy: 
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi z siedzibą przy ul. Traugutta 25,  
90-113 Łódź, NIP 725-198-57-93, REGON 100598750, reprezentowaną przez:  
Kazimierza Perka - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, 
zwaną dalej „Zamawiającym”,  
a 
…………… z siedzibą ……………………, ul. ……………………., zwaną dalej „Wykonawcą”,  
NIP …………………, REGON …………………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem ……………….. .. reprezentowana przez: 
………………………….. - …………………………….., 
o następującej treści: 

 
Zamówienie prowadzone na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 
polegający na jednorazowym zamieszczeniu ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym 
obejmującym województwo łódzkie. Ogłoszeniem będzie obwieszczenie Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi zgodnie z załączonym wzorem (vide projekt). 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Przedmiot zamówienia jest częścią zadania pn. Świadczenie usług publikacji ogłoszeń 
w prasie lokalnej na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie 
planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna 
w związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów 
zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze 
szczegółowymi wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(SIWZ), niniejszą umową i złożoną ofertą. 

4. Wykonawca  oświadcza, że zapoznał się z Polityką Środowiskową Zamawiającego,  
której treść dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: 
http://lodz.rdos.gov.pl/system-ekozarzadzania-i-audytu-emas. 

 

§ 2 

Termin i odbiór 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy wymieniony w § 1 ust. 1 

najpóźniej w terminie 10 dni od daty podpisania umowy zgodnie z następującym 

harmonogramem prac: 

1) przedłożenie Zamawiającemu projektu ogłoszenia – w ciągu 2 dni roboczych od 

podpisania umowy, 
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2) zgłaszanie uwag przez Zamawiającego – w ciągu 2 dni roboczych od 

przedłożenia projektu ogłoszenia, 

3) opracowanie ostatecznej wersji ogłoszenia oraz publikacja jej w gazecie – do ……… 

października 2018 r. 

2. Ogłoszenie w prasie powinno być zgodne z przedłożonym wzorem i zaakceptowane przez 
pracownika merytorycznego RDOŚ w Łodzi przed drukiem w gazecie. 

3. Termin wykonania całości umowy uznaje się za zachowany po publikacji 
zaakceptowanego ogłoszenia w gazecie. 

4. Do kontaktu z Wykonawcą Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela w osobie 
Michała Kulawieckiego – specjalisty – Planisty Regionalnego w Wydziale Ochrony 
Przyrody i Obszarów Natura 2000 w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, 
tel. 42 66-50-378, faks: 42 66-50-371, e-mail: michal.kulawiecki.lodz@rdos.gov.pl 

5. Do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca wyznacza ………………………., tel.  
………………., e-mail: …………………………………… 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie ………………….. zł brutto (słownie: ……………………….. zł.), tj. 
………………….. zł netto (słownie: ……………………….. 00/100 zł.), stawka podatku 
VAT …………%. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem obejmującym wszystkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę niezbędne do 
prawidłowego wykonania umowy. 

3. Cena podana przez Wykonawcę jest ostateczna, wiążąca od chwili złożenia przez 
Wykonawcę oferty i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nawet 
jeśli Wykonawca nie przewidział w ofercie zmian cenotwórczych składników, w tym 
dotyczących np. zmiany podatku VAT i w związku z tym cena nie ulega zianie w trakcie 
realizacji umowy. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie dostarczony dowód publikacji ogłoszenia, 
w ciągu 7 dni od wykonania przedmiotu umowy, stwierdzający wykonanie przedmiotu 
umowy w terminie i bez zastrzeżeń. 

5. Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy należy wystawić na  
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, 
NIP: 725-198-57-93, REGON: 100598750 i dostarczyć w terminie 7 dni od dnia  
publikacji ogłoszenia. 

6. Płatności zostaną dokonane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
……………………………………. w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

8. Wykonawca może zbyć przysługujące mu względem Zamawiającego wierzytelności na 
inny podmiot tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

§ 4 

Odstąpienie od umowy 

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku rażącego naruszenia przez 
Wykonawcę warunków umowy, a w szczególności: 

1) opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach 
określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3; 
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2) niezastosowania się do uwag i poleceń Zamawiającego, jeśli powyższe zagraża 
prawidłowości i terminowości wykonania umowy; 

3) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie 21 dni od daty podpisania umowy 
spowoduje odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy i naliczenie kar umownych. 

 

§ 5 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę, Zamawiający nalicza kary umowne w następujących przypadkach 
i wysokościach: 

1) za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia,  
o którym mowa w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od daty upływu 
terminu określonego w §2 ust. 1 pkt 1 i 3; 

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 podlegają sumowaniu, jednak łączna wysokość 
kar nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienia, w przypadku 
opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

4. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli 
poniesione koszty przewyższają naliczone kary umowne. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 3 ust. 1. 
 

§ 6 

Odpowiedzialność stron umowy 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód, zaistniałych z przyczyn 
leżących po jego stronie, a ponadto za wszystkie szkody wynikające z nienależytego 
wykonania niniejszej umowy. 

2. Wszystkie dokumenty i materiały udostępnione przez Zamawiającego w toku realizacji 
umowy Wykonawca zobowiązuje się wykorzystać wyłącznie na potrzeby wykonania 
przedmiotu umowy i zwrócić Zamawiającemu najpóźniej wraz z przekazaniem 
przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca odpowiada za działanie i zaniechanie osób, za których pomocą 
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie powierza, jak za własne 
działanie lub zaniechanie. 

§ 7 

Istotne zmiany postanowień umowy 

1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje 
możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te zgodnie 
z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu 
zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający dopuszcza: 

1) Możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub terminu zapłaty 
za wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub 
Wykonawcy, w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że 
opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy jest wynikiem działania siły wyższej 
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lub wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 
którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec, w szczególności 
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem 
szkody w znacznych rozmiarach; 

2) Możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub terminu zapłaty 
za wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
zmiany harmonogramu realizacji zadania, umożliwiającej przesunięcie środków 
finansowych niezbędnych do sfinansowania przedmiotu umowy na kolejny rok 
budżetowy. 

2. Warunki dokonania zmian: 
1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, 
2) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

złożenia pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy, 
3) Wniosek, o którym mowa w ppkt. 2) musi zawierać: 

• opis propozycji zmiany, 

• uzasadnienie zmiany, 

• opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. 
3. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

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 nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na prawach oryginału 
każdy, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

5. Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia. 

 
 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
1. Opis. 

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowym zamieszczeniu ogłoszenia w prasie 

o zasięgu regionalnym obejmującym województwo łódzkie. Ogłoszeniem będzie 

obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi zgodnie 

z załączonym wzorem (vide projekt). Wymiary ogłoszenia powinny być odpowiednio 

wyskalowane z formatu A4 o orientacji pionowej do modułu / modułów ogłoszenia 

w gazecie i posiadać szerokość min. 90 mm. Kolor czarno-biały. Zamawiający nie 

wyznacza szczególnych wymagań w zakresie miejsca lokalizacji ogłoszenia 

w gazecie. 

2. Termin wykonania zamówienia. 
Przedmiot zamówienia należy wykonać najpóźniej w terminie do 10 dni od daty 

podpisania umowy zgodnie z następującym harmonogramem prac: 

1) przedłożenie Zamawiającemu projektu ogłoszenia – w ciągu 2 dni roboczych 

od podpisania umowy, 

2) zgłaszanie uwag przez Zamawiającego – w ciągu 2 dni roboczych od 

przedłożenia projektu ogłoszenia, 

3) opracowanie ostatecznej wersji ogłoszenia oraz publikacja jej w gazecie – do 

10 dni od daty podpisania umowy. 

3. Warunki gwarancji i rękojmi. 
Nie dotyczy. 

4. Warunki płatności. 
Rozliczenia pomiędzy stronami będą odbywały się w PLN. Zapłata wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę. Termin płatności wynosi do 30 dni kalendarzowych od 

dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

5. Warunki odbioru. 
Ogłoszenie w prasie powinno być zgodne z załączonym wzorem (vide projekt) 

i wcześniej zaakceptowane przez pracownika merytorycznego RDOŚ w Łodzi. 
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REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY ŚRODOWISKA 
W ŁODZI  

Projekt 
 

 
 

WPN.6320.7.2017.MKu                  Łódź, … października 2018 r. 

WPN.6320.10.2017.MKu  

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 28 ust. 3 i 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1614) oraz art. 39 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 11 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.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi  

informuje 

o opracowaniu projektów zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 

2000: Niebieskie Źródła PLH100005, Słone Łąki w Pełczyskach PLH100029. 

Z treścią projektów zarządzeń i ich uzasadnieniami można zapoznać się na stronie internetowej 

http://lodz.rdos.gov.pl oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 

90-113 Łódź.  

Uwagi i wnioski do ww. projektów zarządzeń można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu 

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, w ciągu 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25 w pokoju 1120 – od poniedziałku do piątku w godz. 

7:30 – 15:30 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat.lodz@rdos.gov.pl  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi. 

Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Niebieskie Źródła PLH100005, 

Lipickie Mokradła PLH100025, Polany Puszczy Bolimowskiej PLH100028, Słone Łąki w Pełczyskach 

PLH100029, Silne Błota PLH100032, Wola Cyrusowa PLH100034 są opracowywane w projekcie nr 

POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Funduszu Spójności. 

 

 

Wywieszono …………………………  

 

Zdjęto ……………………………….. 

 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi - ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, tel. 42 665-03-70, fax. 42 665-03-71  
 


