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Umowa nr ZO/01/08/2021 

 

Zawarta w dniu …...09 2021 r. w Szczecinie pomiędzy: 
Spółką Wodną ,,Międzyodrze” w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin, 
wpisaną do systemu informacyjnego gospodarowania wodami Regionu Wodnego Dolnej Odry 
i Przymorza Zachodniego pod numerem 64, NIP: 852-000-21-85, REGON: 810550009, zwaną 
dalej Spółką Wodną Międzyodrze lub SW„Międzyodrze”, którą reprezentują: 

1.  Krzysztof Kwiecień – Przewodniczący Zarządu, 

2.  Wojciech Siadkowski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

……………………, ul. …………….. …………. Szczecin, NIP: ……………, REGON 
……………, którą reprezentuje: 

……………………………………. - Właściciel  

zwaną dalej Wykonawcą, 

zwanymi dalej Stronami. 
 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w wyniku udzielenia zamówienia na podstawie Rozdziału II, § 22 Instrukcji 
w sprawie zasad udzielania zamówień w Spółce Wodnej „Międzyodrze” w Szczecinie. 

§ 1 

Przedmiot, zakres i cel Umowy 

1.  Przedmiot Umowy 

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy pn. : 

„Opracowanie operatów wodno prawnych i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwoleń 
wodno-prawnych: 

a.  na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z ujęcia, składającego 
się z dwóch studni głębinowych, zlokalizowanego na terenie oczyszczalni „Ostrów 
Grabowski", 

b.  na wprowadzanie ścieków komunalnych do wód z oczyszczalni „Ostrów Grabowski", 

położonej w Szczecinie przy ul. Przejazd 14, na działce nr 4/8 obręb 1084 Szczecin, zgodnie 
z wymaganiami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624)”. 

2.  Cel Umowy 

Umowa ma na celu uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwoleń wodno-
prawnych wskazanych w punkcie 1 powyżej. 

3.  Zakres Umowy 

3.1  Zakres Umowy obejmuje opracowanie operatów wodno prawnych oraz wniosków 
o wydanie pozwoleń wodnoprawnych wskazanych w punkcie 1 powyżej w sposób oraz 
w terminach umożliwiających uzyskanie nowych pozwoleń wodnoprawnych stosownie 
do wymogów ustawy z dnia 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624). 
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3.2  Zakres Umowy nie obejmuje uiszczenia wymaganych opłat skarbowych oraz uzyskania 
innych żądanych przez organy administracyjne dokumentów, jak zaświadczenia, decyzje 
administracyjne, itp. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1.  Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie Zamawiającego polegające na wykonaniu 
Przedmiotu Umowy. 

2.  Do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca użyje własnych materiałów i sprzętu. 

3.  Przedmiot Umowy zostanie wykonane w oparciu o dokumentację i materiały informacyjne 
przekazane przez Zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego 
o konieczności przedłożenia szczegółowo określonych dokumentów i materiałów z takim 
wyprzedzeniem, aby Zamawiający mógł je uzyskać i przekazać Wykonawcy w czasie 
pozwalającym na wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie wynikającym z przepisów prawa 
wskazanych w § 1. 

4.  Przedmiot Umowy zostanie wykonany w następujących etapach: 

1/  opracowanie oraz przekazanie Zamawiającemu do uzgodnienia wersji wstępnej operatów 
wodno-prawnych wskazanych w § 1ust. 1, 

2/  opracowanie oraz przekazanie Zamawiającemu wersji końcowych operatów wodno-
prawnych wskazanych w § 1 ust. 1, 

3/  opracowanie wniosków o wydanie decyzji w sprawie pozwoleń wodnoprawnych 
wskazanych w § 1 ust. 1, 

4/  złożenie w imieniu Zamawiającego wniosków wskazanych w § 1 ust. 1 i 2 powyżej 
do organu wydającego decyzje - pozwolenia wodno-prawne, 

5/  uzyskanie ostatecznej decyzji w sprawie pozwoleń wodnoprawnych wskazanych w § 1 
ust. 1. 

 

§ 3 

Integralne części niniejszej umowy stanowią: 

1.  oferta Wykonawcy, 

2.  zawiadomienie o wyborze oferty, 

3.  specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
 

§ 4 

Odbiór Przedmiotu Umowy 

1.  Wykonawca opracuje operaty wodnoprawne i złoży właściwemu organowi kompletne 
wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych - do dnia ...........................r., . 

2.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu pocztą e-mail do uzgodnienia wersję wstępną 
Przedmiotu Umowy w wersji elektronicznej wskazaną w § 2 ust. 4 pkt 1/  

3.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję końcową Przedmiotu Umowy wskazaną w § 2, 
ust. 4 pkt 2/ w ciągu maks 7 dni od uzgodnienia wersji wstępnej Przedmiotu Umowy 
wskazanej w pkt 1 powyżej. 
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4.  Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego wersję końcową Przedmiotu Umowy 
wskazaną w § 2 ust. 4 pkt 2 w 1 egzemplarzu w wydruku oraz w jednym egz. w wersji 
elektronicznej, w formacie PDF oraz w formacie do edycji na nośniku CD/DVD lub USB.  

5.  Wykonawca złoży do organu w imieniu Zamawiającego kompletne wnioski o wydanie 
decyzji Pozwolenie wodno-prawne wskazane w §1 ust. 2 po uzyskaniu pisemnej akceptacji 
treści tych wniosków w formie Protokołu częściowego odbioru Prac nr 1 podpisanym przez 
Strony. 

6.  Potwierdzenie wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę zostanie dokonane 
w Protokole końcowego odbioru Prac, podpisanym przez Strony. Protokół końcowego 
odbioru Prac sporządzony zostanie po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę 
zrealizowanego Przedmiotu Umowy określonego w § 1. Z opracowaniem Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu oryginały decyzji, uzgodnień, opinii, itp. zebrane w toku realizacji 
umowy. 

 

§ 5 

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone prace z najwyższą starannością 
i rzetelnością zawodową, z uwzględnieniem zasad i sztuki wykonania prac oraz 
z najnowszym stanem wiedzy, mając na uwadze interes Zamawiającego i obowiązujące 
przepisy. 

2.  Niekompletność lub wady dokumentacji Zamawiający obowiązany jest reklamować 
na piśmie, nie później niż w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia. 

3.  Wady Wykonawca usunie w terminie 7 dni od daty powiadomienia chyba, że strony biorąc 
pod uwagę możliwości techniczne usunięcia wad - ustalą inny termin. W przypadku nie 
usunięcia wad w uzgodnionym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4.  W przypadku ustalenia wad w czasie odbioru Przedmiotu Umowy Zamawiający 
upoważniony jest do wstrzymania płatności do czasu ich usunięcia. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie, Warunki płatności 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto 
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy w wysokości: 

................. zł, (słownie: ...................................................................) w tym należny podatek 
VAT w wysokości …………… zł (słownie: ...................................................................), 

w tym: 

a.  wynagrodzenie za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód - pobór wód podziemnych wskazane w § 1ust. 1 lit. a: 

..............zł, (słownie: ...................................................................) w tym należny podatek 
VAT w wysokości …………… zł (słownie: ...................................................................), 

b.  wynagrodzenie za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków 
komunalnych do wód wskazane w § 1 ust.1 lit. b: 

................ zł, (słownie: ................................................................) w tym należny podatek 
VAT w wysokości …………… zł (słownie: ...................................................................), 
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płatne na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia 
odbioru przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy w następujący sposób: 

1.1  Pierwsza rata płatności w wysokości 50% kwoty (brutto), o której mowa w § 6 pkt 1 na 
podstawie faktury przejściowej nr 1 potwierdzonej Protokołem częściowego odbioru Prac nr 
1, po złożeniu wniosków w Urzędzie. 

1.2  Druga rata płatności w wysokości 50% kwoty (brutto), o której mowa w § 6 pkt 1 na 
podstawie faktury końcowej potwierdzonej Protokołem końcowego odbioru Prac, po 
uzyskaniu ostatecznych decyzji – Pozwoleń wodno-prawnych przez Zamawiającego. 

2.  Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3.  Wynagrodzenie nie obejmuje wymaganych opłat skarbowych, kosztów uzyskania 
zaświadczeń i innych wskazanych w §1 ust. 3 pkt 3.2.  

4.  Ponieważ Strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, Wykonawca nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów powierzonych prac. 

5.  Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe 
bez uzyskania zgody Zamawiającego. 

6.  W ramach swojego wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1, Wykonawca będzie 
świadczył swoje obowiązki związane z wykonanym Przedmiotem Umowy polegające na 
świadczeniu usług doradczych oraz udzielaniu pisemnych odpowiedzi na ewentualne pytania 
dotyczące wykonanego Przedmiotu Umowy. 

7.  Strony ustalają, że wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zapłacone zostanie przelewem na konto 
bankowe wskazane na fakturach Wykonawcy . 

8.  W razie nieuregulowania wynagrodzenia w umówionym terminie Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 

 

§ 7 

Prawa autorskie 

1.  Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 
niniejszej Umowy, w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw 
majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub 
odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, 
niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, 
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy 
komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami, itp. obiektów i inne 
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, 
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie, wraz 
z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2. Równocześnie Wykonawca przenosi 
na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których 
utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej 
Umowy. 
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2.  Zamawiający, z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw 
zależnych do ww. utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy, będzie 
mógł korzystać z nich w całości lub w części na następujących polach eksploatacji: 

 utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, 
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, 
slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

 wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 
Zamawiającego, 

 wykorzystanie do opracowania wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych 
UE i innych podobnych, 

 wprowadzanie do pamięci komputera, 

 wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu 
w przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie, w dowolnej liczbie, 

 udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

 najem, dzierżawa, 

 wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego, 

 rozpowszechnianie w inny sposób, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 
publikowanie części lub całości, 

 przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3.  Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może 
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 
podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych 
modyfikacji, itd. 

4.  W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, 
jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach 
Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: 

 przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń; 

 w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 
po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 
Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 
egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania; 

 poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 
osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

 

§ 8 

Przedstawiciele Stron upoważnieni do kontaktu 

1.  Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą są : 
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-  w sprawach formalno-prawnych i związanych z prowadzeniem instalacji oraz technologią – 
Kierownik Oczyszczalni ścieków, …………………….., tel. …………………,  
e-mail: ……………………………… 

-  w sprawach organizacyjnych i technicznych - ……………………., tel. …………………,  
e-mail: …………………. 

2.  Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym jest 
……………………….., tel. …………… e-mail: …………….. 

 

§ 9 

Kary umowne 

1.  Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne. 

a) za zwłokę w przekazaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 
brutto za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) za odstąpienie od Umowy z winy jednej ze Stron, Strona winna odstąpienia zapłaci drugiej 
Stronie karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto; 

d) W razie gdy zwłoka w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekroczy 15 dni, Zamawiający 
może od Umowy odstąpić z zachowaniem prawa do kar umownych i odszkodowania. 

2.  Niezależnie od kar umownych, każda ze Stron może dochodzić od drugiej Strony 
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

 

§ 10 

Poufność informacji 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do traktowania jako poufne i zachowania w tajemnicy 
wszelkich informacji uzyskiwanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, 
w szczególności Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy oraz 
nieujawniania jakichkolwiek informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do powstrzymania się od przekazywania, ujawniania bądź 
wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę drugiej Strony uzyskanych w związku 
z realizacją Umowy. Przez tajemnicę danej Strony uznaje się wszelkie informacje o sprawach 
drugiej Strony, które nie są ujęte w publicznych rejestrach ani nie są publicznie znane, a fakt 
ich publicznej znajomości nie jest następstwem naruszenia zasad poufności. 

3. Szczegółowe zasady i warunki dostępu do Informacji Poufnych drugiej Strony, oraz w sposób 
ich ochrony określono w Umowie o poufności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej 
Umowy. 

 

§ 11 

RODO 

W przypadku gdy w celach wykonania postanowień §1 Umowy konieczne będzie przetwarzanie 
danych osobowych, Zleceniobiorca jest zobowiązany do ich przetwarzania zgodnie z przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego, w tym 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 
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) oraz ustawy o z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzanie i ochrony 
danych osobowych Wykonawcy określono w Klauzuli RODO stanowiącej załącznik nr 2 
do niniejszej Umowy. 
 

§ 12 

Odstąpienie 

Strony mogą odstąpić od Umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 
 

 
§ 13 

Zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

§ 15 

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron. 
 

Załącznik Nr 1 – Umowa o poufności. 

Załącznik Nr 2 – Klauzula RODO. 
 

 WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 
 
 

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


