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         Załącznik nr 4 SIWZ 

 

 UMOWA K- 3700 - …………/13 

 

zawarta w dniu  ............2013 r. pomiędzy Drawieńskim Parkiem Narodowym, 73-220 Drawno, ul. 

Leśników 2; NIP 594-16-00-692, reprezentowanym przez Dyrektora dr inż. Pawła Bilskiego zwanym 

w dalszej części Umowy „Zamawiającym”   

a ........................................... NIP ............................ REGON............................... 

zwanym w dalszej części Umowy "Wykonawcą" 

  

Przedmiotem umowy jest zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej 2007-2013 Maklemburgia/Pomorze Przednie/Województwo 

Zachodniopomorskie – INTERREG IVa. Tytuł projektu „ Odnowa ekologiczna i rozwój 

turystyczno-przyrodniczy w polskiej i niemieckiej części zlewni rzeki Odry”. Nr umowy INT-

09-0026. 

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w przetargu nieograniczonym 

przeprowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) została zawarta 

Umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Zakres przedmiotowy umowy 

Przedmiotem zamówienia jest zakup 5 szt. urządzeń elektronicznych do monitorowania ruchu 

turystycznego  oraz ich montaż w wyznaczonych miejscach na rzece Drawie. 

1. Urządzenie musi posiadać czujnik do zliczania kajakarzy.  

2. Urządzenie musi posiadać możliwość podziału danych tj. w przedziale 

godzinnym, dziennym, miesięcznym, rocznym.  

3. Urządzenie musi spełniać warunek wodoodporności, elementy te również 

muszą być mrozoodporne oraz nie wrażliwe na inne czynniki zewnętrzne.  

4. Urządzenie musi posiadać własne zasilanie w postaci baterii lub akumulatorów 

o żywotności minimum 10 lat.  
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5. Urządzenie musi posiadać możliwość łatwego demontażu i zmiany miejsca 

instalacji.  

6. Urządzenie musi posiadać możliwość transmisji danych z rejestratora na 

komputer przenośny przez Bluetooth i dysk przenośny.  

7. Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia modemu GSM do 

automatycznej satelitarnej transmisji danych.  

8. Urządzenie musi posiadać możliwość niewidocznej zabudowy.  

9. Wykonawca udziela minimum 24 miesięcznej gwarancji na urządzenia.  

10. Czujnik musi być zabudowany w  odpornym na uszkodzenia mechaniczne 

dębowym słupku, zawierającym wewnątrz stalową rurę wraz z mechanizmem 

reagującym na poziom wody w rzece (specjalny pływak). 

 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

 

1. Umowa będzie realizowana od dnia podpisania do 12. 11. 2013r.  

 

§ 3 

 

Wynagrodzenie: 

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy kwocie brutto (łącznie z 

podatkiem VAT) w wysokości:............................................................. (słownie: 

................................................................................................................................ zł. 

..../100). 

 

2. Płatność nastąpi 30 dni po zamontowaniu urządzeń oraz dostarczeniu faktury VAT 

wraz z zatwierdzeniem protokołu odbioru robót.  

 

§ 4 

Kary umowne 

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za nieterminowe wykonanie usługi przez Wykonawcę w wysokości 0,5% od wartości 
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wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 

opóźnienia. 

b) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% od wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.    

 

§ 5 

 

Wszelkie mogące wyniknąć na tle Umowy spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo  

i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 6 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych. 

2. W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej nie objętej postanowieniami Umowy 

zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 7 

 

Wszelkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej 

umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

  

§ 8 

 

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający:                                                                    Wykonawca: 

 


