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Załącznik nr 7 do SIWZ  
 

Umowa (wzór) 
 
zawarta w Gdańsku w dniu ......................... r. pomiędzy:  
 
Fundacją Agencja RegionalnegoMon itoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej , 
ul. Elbląska 66, 80‐761 Gdańsk,  
reprezentowaną przez Zarząd Fundacji w osobach:  
 

1. Piotra Stepnowskiego    Wiceprezesa Zarządu.  
2. Janusza Landowskiego  Członka Zarządu 

a  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
reprezentowanym przez:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanymi dalej „Stronami Umowy”.  
 
 
Niniejszą  umowę  zawiera  się  w  wyniku  rozstrzygnięcia  w  dniu  ……………..  przetargu 
nieograniczonego  na wykonanie  usługi  pod  nazwą  „Projekt  i  budowa  systemu  zarządzania 
informacją  o  jakości  powietrza  w  województwie  pomorskim  AIPOMERANIA”  finansowaną  
z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego działanie 5.3 
 
Strony Umowy postanawiają, co następuje:  
 

§ 1. 
Ilekroć  
w Umowie jest mowa o:  
1) „RPO” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2007‐ 2013,  
2) „Przewodniku Beneficjenta” – należy przez to rozumieć Przewodnik Beneficjenta 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007‐2013, 
3) Projekt ‐– należy przez to rozumieć realizację regionalnego systemu informacji o jakości 

powietrza w województwie pomorskim, 
4) „system AIRPOMERANIA” – należy przez to rozumieć regionalny system informacji o jakości 

powietrza w województwie pomorskim, 
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5) „ARMAAG” ‐ należy przez to rozumieć Zamawiającego 
6) „Umowie” – należy przez to rozumieć niniejszą umowę  
7) „Instytucji Zarządzającej” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Pomorskiego. 
 
Przedmiot Umowy 
 

§ 2. 
1. Przedmiotem Umowy jest usługa „Projekt i budowa regionalnego systemu zarządzania 
informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim AIRPOMERANIA” oraz określenie 
praw i obowiązków Stron Umowy związanych z realizacją usługi. 
 
Zasady i termin realizacji systemu AIRPOMERANIA  
 

§ 3. 
1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  realizacji  systemu  w  pełnym  zakresie,  z  należytą 
starannością, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów w  ramach oferowanej 
ceny, zgodnie z Umową oraz z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego 
oraz w  sposób,  który  zapewni  prawidłową  i  terminową  realizację  Projektu  oraz  osiągnięcie 
deklarowanych w ofercie rezultatów. 
 
2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zasad i prawideł zawartych 
w  dokumentach  przywołanych  w  załączniku  1  do  SIWZ,  a  w  szczególności  wymagań 
wynikających z programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2010‐2012. 
 
3. Termin realizacji Projektu ustala się na:  
1) rozpoczęcie realizacji: ...................... ;  
2) zakończenie rzeczowe realizacji: .29.09.2012 r. 
 

4).Wykonawca  zobowiązuje  się  do  realizacji  Projektu  zgodnie  z  harmonogramem  stanowiącym 
  załącznik nr 1 do umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). 

 
5). Wykonawca zobowiązuje się do udzielania pisemnych odpowiedzi na wszelkie zapytania 
  Koordynatora Projektu dotyczące realizacji Umowy. 
 
6) W trakcie realizacji Projektu poszczególne jego zadania koordynowane będą przez personel 
  Zamawiającego. 
 
7) Wykonawca w czasie  realizacji umowy, nie może zlecić wykonania całości  lub części określonych  

w umowie robót osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
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8) Podwykonawcy będą realizowali następujące części zamówienia: 
a) ………………………………………………………………………………………………….. 

nazwa części zamówienia 

9) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace 
wykonane przez Podwykonawców. 

 
Odbiory 

§ 4 
1) Wykonawca zgłosi do odbioru w terminie 7 dni wykonaną część Projektu. 
2) Zamawiający w terminie 7 dni od zgłoszenia zgłosi ewentualne uwagi  
3) Po  uwzględnieniu  uwag  Zamawiającego  Wykonawca  przedłoży  poprawioną  wersję  przedmiotu 

odbioru.  
4) Potwierdzeniem  odbioru  części  przedmiotu  umowy  przez  Zamawiającego  jest  podpisanie  przez 

Zamawiającego protokołu odbioru.  
5) Przedmiotem odbioru końcowego będzie System AIRPOMERANIA. 
 
Płatności 

§ 5 
1)  Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  ,  o  którym  mowa  w  §  1  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ..................... zł brutto (słownie: ...................  
2)   Wszelkie  koszty  związane  z  zawarciem  i  wykonaniem  Umowy  zawarte  są  w  wynagrodzeniu 

określonym w ust.1. 
3) Ewentualne  prace  konieczne  do  wykonania  przedmiotu  umowy  nieujęte,  a  niezbędne  do 

wykonania, Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
3)  Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury, w  terminie 21 dni 

od dnia jej otrzymania przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 
4)  Zamawiający dopuszcza rozliczenia po odbiorze poszczególnych zadań Projektu. 
5)  Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie przez Strony protokołu odbioru.  
6) Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego. 
 
Zobowiązania wynikające z wymagań Regionalnego Programu Operacyjnego 

§ 6. 
 

1)  Wykonawca  zobowiązuje  się  poddać  kontroli  i  audytowi  w  zakresie  prawidłowości  realizacji 
Projektu  dokonywanych  przez  Instytucję  Zarządzającą  wyłącznie  w  obszarze  objętym  niniejszą 
umową. 

2)  Wykonawca zobowiązuje się do promocji Projektu zgodnie z zapisami „Wytycznych dotyczących 
promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata  2007‐2013”, stanowiących załącznik do Przewodnika Beneficjenta;  

 
 
 
 
 
 



  

 
Unia Europejska 
Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 

Projekt nr WND –RPPM.05.03.00-00-02/09 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa 

 

  Strona 4 z 7 

Rozwiązanie Umowy 
§ 7 

1)   Zamawiający może rozwiązać Umowę  jeżeli Wykonawca: 
• nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonego w § 3 ust. 3 pkt  dnia 

rozpoczęcia realizacji  Projektu;  
• zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z Umową  
• odmówił poddania się kontroli i audytowi Instytucji Zarządzającej;  
• w terminie określonym nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości.  
• nie stosuje się, pomimo pisemnego wezwania, do zasad i wytycznych obowiązujących przy 

realizacji umów finansowanych z RPO, 
2) Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a) wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) zostanie wszczęte postępowanie układowe lub upadłościowe albo zostanie ogłoszona upadłość 
Wykonawcy lub Wykonawca utraci zdolność finansowania robót, 

3) Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
4) Odstąpienie  od  umowy  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o 

okolicznościach określonych w ust. 2. 
5) W  przypadkach  odstąpienia  od  umowy,  o  którym mowa w  ust.  2  podpunkt  a, Wykonawca ma 

prawo  żądać  wynagrodzenia  należnego  za  zakres  prac  wykonanych  do  dnia  odstąpienia  lub 
rozwiązania umowy. 

 
Kary umowne i odszkodowania  

§ 8 
1)  W razie niewykonania  lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić 

od  umowy  i  zażądać  zapłaty  kary  umownej w wysokości  20% wynagrodzenia  brutto,  o  którym 
mowa w § 5 ust. 1. 

2)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego,  z  przyczyn,  za  które  odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wartości umowy brutto, 
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2%  wartości umowy brutto 

za  każdy  dzień  opóźnienia,  licząc  od  następnego  dnia  po  upływie  terminu  zakończenia,  
o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 umowy, 

3)  W  przypadku,  gdyby  powstała  szkoda  nie  została  zrekompensowana  zapłaconą  kara  umowną, 
Zamawiający  może  dochodzić  na  ogólnych  zasadach  Kodeksu  Cywilnego  odszkodowania 
uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

 
Prawa autorskie i majątkowe 

§ 9. 
1).Wykonawca oświadcza,  że do wykonanego przedmiotu Umowy określonego w §1 przysługują mu  

w całości autorskie prawa majątkowe. 
2).Wykonawca  przenosi,  w  ramach  wynagrodzenia  określonego  w  Umowie,  na  Zamawiającego 

autorskie  prawa majątkowe  do  wykonanego  przedmiotu  umowy  określonego  w  §  1  na  polach 
eksploatacji  określonych w Art.  74,  ust.  4,  pkt  1,  2  i  3  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.z 2006 nr 90, poz. 631 z pózn. zm.) 
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3)  Wykonany przedmiot Umowy określony w  § 1  staje  się własnością  Zamawiającego,  który będzie 
mógł dowolnie nim dysponować, a w szczególności dokonywać jego modyfikacji. 

4)  Wykonawca  podejmie  na  własny  koszt  działania  związane  z  ewentualnymi  roszczeniami  osób 
trzecich, pod następującymi warunkami spełnionymi łącznie: 

• Zamawiający bezzwłocznie e zawiadomi pisemnie Wykonawcę o roszczeniu osoby 
trzeciej; 

• Zamawiający bezzwłocznie dostarczy Wykonawcy wszelkich informacji i udzieli 
żądanej pomocy, w tym udostępni Oprogramowanie lub dokumenty, które mogą być 
związane z roszczeniem osoby trzeciej; 

• Zamawiający  nie  uzna  roszczeń  osób  trzecich  lub  nie  zawrze  ugody  bez  uprzedniej  zgody 
Wykonawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, 

• Wszelkie  środki  prawne  związane  z  obrona  przed  takimi  roszczeniami  zastrzeżone  będą  na 
rzecz  Wykonawcy  ,  a  Zamawiający  udzieli  Wykonawcy  lub  wskazanej  przez  niego  osobie 
odpowiednich pełnomocnictw do działania w imieniu Zamawiającego. 

5)  W  przypadku  stwierdzenia  prawomocnym  orzeczeniem,iż  wykorzystanie  przez  Zamawiającego 
przedmiotu  umowy  określonego  w  §  1  narusza  prawa  własności  intelektualnej  osób  trzecich, 
Zamawiający ma prawo żądać kary umownej (odszkodowania) na warunkach określonych w § 14. 

 
Poufność informacji 

§ 10 
 

1)   Każda ze Stron zobowiązuje się zachowywać w tajemnicy  informacje stanowiące tajemnicę  jednej 
ze Stron (Informacje Poufne) otrzymane od drugiej Strony. 
Jednocześnie każda ze Stron dołoży należytej staranności dla zabezpieczenia uzyskanych 
Informacji Poufnych przed rozpowszechnianiem lub przekazaniem osobom trzecim w takim stopniu, 
w jakim zabezpiecza własne Informacje Poufne o równie dużym znaczeniu. 

2)  Każda ze Stron poinformuje w formie pisemnej swoich pracowników oraz osoby, z których udziałem 
wykonuje  czynności  wynikające  z  Umowy  o  obowiązku  zachowania  tajemnicy  określonym  w 
niniejszym paragrafie, oraz odbierze od nich stosowne zobowiązanie w formie pisemnej. 

3).  W przypadku stwierdzenia przez Stronę uzyskania przez osobę trzecią dostępu do  
Informacji Poufnych drugiej Strony, Strona ta winna bezzwłocznie powiadomić drugą Stronę o tym 
fakcie.  

4).  Informacje Poufne mogą zostać ujawnione wyłącznie w następujących s  
• jeżeli informacja została ujawniona publicznie przez drugą Stronę, chyba,że określony 

został ściśle krąg jej odbiorców, wówczas – jedynie osobom należącym do tego kręgu, 
• jeżeli informacja została ujawniona publicznie przez osobę trzecią do tego uprawnioną, 
• jeżeli ujawnienia informacji żąda sąd lub organ ścigania w toku prowadzonych 

czynności, albo inny organ lub instytucja uprawniona do tego przez przepisy prawa, 
• jeżeli właściciel informacji chronionej wyrazi na to uprzednio zgodę pisemną, 
• jeżeli informacja została ujawniona w wyniku wykonywania obowiązków nałożonych  

przepisami prawa; 
• jeżeli jest to niezbędne dla realizacji Umowy (w tym rozstrzygania ewentualnych 

sporów  wynikłych  w  trakcie  jej  realizacji)  –  na  rzecz  doradców  prawnych,  podatkowych  i 
technicznych Strony. 
 



  

 
Unia Europejska 
Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 

Projekt nr WND –RPPM.05.03.00-00-02/09 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa 

 

  Strona 6 z 7 

5).  Postanowienia dotyczące poufności obowiązują w  trakcie realizacji przedmiotu Umowy  i dwa  lata 
po zrealizowaniu. 

6).  Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o 
  dostępie do informacji publicznej. 
 
Powiadomienia 

§ 11 
 
1)  Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia itp.składane przez Strony mogą być dokonywane w formie 

pisemnej, faksem, pocztą elektroniczną, chyba że z szczególnych postanowień Umowy wynika 
inaczej,  

2)  Jeżeli ze szczególnych postanowień Umowy nie wynika inaczej, wszelkie powiadomienia, 
  zawiadomienia, itp. winny być składane na adres: 

• dla Wykonawcy: ............... 
• dla Zamawiającego: ul.Elbląska 66 80‐761 Gdańsk 

3)  Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz jeżeli ze 
szczególnych postanowień Umowy nie wynika inaczej, jakiekolwiek oświadczenia skierowane pod 
inny adres niż określony w ust. 2 nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych. 

4) Przedstawicielami Zamawiającego do prowadzenia spraw wynikających z niniejszej umowy jest: 
Krystyna Szymańska tel. (58) 3014884, 0607082189……………………………….., 

5) Przedstawicielem Wykonawcy do prowadzenia spraw wynikających z niniejszej umowy jest 
……………….. Tel.  ………………. 

6) Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany osób reprezentujących pod warunkiem wcześniejszego 
powiadomienia drugiej strony, w następujących przypadkach: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 
b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 
c) jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego lub od Wykonawcy ( np. rezygnacji. itp.). 
 
 
Postanowienia końcowe 

§12 
 

1)  Strony  oświadczają,  że  przy  zawieraniu  niniejszej  umowy  zachowany  został  tryb  przetargu 
nieograniczonego zgodnie z art. 39, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ‐ Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn., Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.). 

2) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
3) Niedopuszczalne jest wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego. 
4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 

a) przedmiotu zamówienia, pod warunkiem,  że będą one na korzyść Zamawiającego albo zaszły 
okoliczności  których  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  pomimo 
zachowania należytej staranności, 

b) przedmiotu zamówienia,  jeżeli zachodzi konieczność zmiany użytych do realizacji zamówienia 
materiałów  pod  warunkiem,  że materiały  zamienne  będą  o  parametrach  nie  gorszych  lub 
równych, 
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c) zmiany stawki podatku VAT w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT, 
d) wszelkich  zmiany  umowy,  o  ile  konieczność  ich wprowadzenia  będzie wynikała  ze  zmian w 

obowiązujących przepisach prawa, 
5) Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. 2 i 4 jest nieważna. 
6) Żadna zmiana nie może odnosić się do zdarzeń uprzednio dokonanych, a skuteczność zmiany nie ma 

mocy wstecznej. 
7) Do rozstrzygania sporów, mogących wynikać z wykonania niniejszej Umowy Strony 
  ustalają sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
8) W  sprawach  nieuregulowanych  treścią  niniejszej  umowy  zastosowanie  przepisy  ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), 
Kodeksu  cywilnego  i  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim  
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze  

9) Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody Zamawiającego przelewać 
na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z Umowy. 

10) Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 
  dwa otrzyma Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

 
§13 

 
Integralną część Umowy stanowi oferta Wykonawcy. 
 

§14 
 
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 
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