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 Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

      UMOWA K- 3700 - …………/17 

 

zawarta w dniu ............2017r. w Drawnie pomiędzy Drawieńskim Parkiem Narodowym, 73-220 Drawno, ul. 

Leśników 2;  

NIP 594-16-00-692, Regon 321169489 reprezentowanym przez ……………………………………………, zwanym w dalszej 

części Umowy „Zamawiającym”   

a ........................................... NIP ............................, REGON ………………………..   

zwanym w dalszej części Umowy "Wykonawcą" 

Przedmiotem umowy jest zadanie realizowane w ramach projektu pt. ”Rozwój bazy  

w Drawieńskim Parku Narodowym do prowadzenia edukacji ekologicznej na rzecz ochrony przyrody Puszczy 

Drawskiej” na podstawie umowy POIS.02.04.00-00-0010/16-00 współfinansowanej przez Unię Europejską w 

ramach Funduszu Spójności. 

 

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 2015 

r., poz. 2164 ze zm.)została zawarta Umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w Punkcie Informacyjnym DPN w Głusku ekspozycji w ramach 

wystawy „Wodny Świat”. 

2. Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę jest zgodny z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, na podstawie której wyłoniono wykonawcę niniejszej umowy i określony jest w opisie 

przedmiotu zamówienia w SIWZ, dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z całością opisu przedmiotu umowy i podpisując niniejszą umowę 

uznaje ją za kompletną i wystarczającą do pełnej realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prac zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, zachowując należytą 

staranność wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych przez niego usług. 

 

§ 2 

1.      Umowa będzie realizowana od dnia podpisania umowy do …………………………  

W związku z dofinansowaniem zadania, Zamawiający zobligowany jest rozliczyć zadanie w ściśle określonym 
terminie.  
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§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia (realizacji ) Harmonogramu prac przedłożonego z ofertą wraz z 

ich wyceną, obejmującą 3 płatności .  Zatwierdzony harmonogram  będzie podstawą do dokonania odbioru i 

dokonywania częściowych płatności.   

2. Płatność nastąpi w 3 ratach zgodnie z etapami zatwierdzonego Harmonogramu o którym mowa w ust. 1. 

3. Za wykonanie przedmiotu umowy  w roku 2017 które musi zostać wykonane do dnia 01.12.2017 r. Wykonawca 

otrzyma pierwsze wynagrodzenie zryczałtowane w kwocie brutto ………………………, słownie 

………………………………………złotych. Płatność w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 

nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury Vat do siedziby Zamawiającego.  

4. Za wykonanie drugiego etapu przedmiotu umowy do dnia 01.03.2018 r. Wykonawca otrzyma drugie 

wynagrodzenie zryczałtowane w kwocie brutto z oferty tj. ………………………………., słownie ………………………………….. 

złotych. Płatność w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nastąpi w terminie 30 dni 

od dnia dostarczenia faktury Vat do siedziby Zamawiającego. 

5. Za wykonanie przedmiotu umowy w roku 2018 (data ostatecznego wykonania przedmiotu umowy zostanie 

spisana z formularza oferty wykonania) do dnia ……………… r. Wykonawca otrzyma trzecie wynagrodzenie 

zryczałtowane w kwocie brutto z oferty tj. ………………………………., słownie ………………………………….. złotych. Płatność 

w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nastąpi w terminie 30 dni od dnia 

dostarczenia faktury Vat do siedziby Zamawiającego. 

6. Wystawienie faktury odbędzie się po podpisaniu protokołu przez wyznaczonych przez Dyrektora Parku 

pracowników o których mowa w § 11  oraz przedstawiciela Wykonawcy. 

7. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu realizacji przedmiotu umowy.  

§ 4 

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SIWZ, przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy, w wysokości 10 % Wartości Przedmiotu Umowy („Zabezpieczenie”). 

2. Zabezpieczenie służy zabezpieczeniu zapłaty roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Przedmiotu Umowy.  

3. Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy  

w ciągu 30 dni po wykonaniu Przedmiotu Umowy i uznaniu jej za należycie wykonaną.  

4. Zamawiający jest upoważniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak również z innych kwot należnych 

Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich należności służących Zamawiającemu w stosunku do 

Wykonawcy, w tym w szczególności kar umownych oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu w 

związku z realizacją Umowy. 

 

§ 5 

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 1% za wartości każdej z transzy 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w danym roku 

kalendarzowym.  
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b) za odstąpienie od Umowy w pierwszym roku trwania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, 

za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% od wartości wynagrodzenia brutto podanego w 

ofercie tj. ……………………………………….  

c) za odstąpienie od Umowy w drugim roku trwania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15% od wartości wynagrodzenia brutto podanego w 

ofercie tj. ………………………………………. 

3. Zamawiający w przypadku szkody przewyższającej wartość kary umownej Zamawiający zastrzega sobie 

dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. Za niewykonanie umowy w terminach określonych w §2  lub wykonanie nienależyte, skutkujące 

konsekwencjami dla Zamawiającego, w tym finansowymi związanymi z otrzymanym dofinansowaniem  

z   tytułu umowy nr POIS.02.04.00-00-0010/16-00  Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu części 

wynagrodzenia adekwatnego do pokrycia wszelkich kar wynikających z zaniedbań Wykonawcy związanych z 

jego zadaniami na rzecz projektu wraz z odsetkami ustawowymi.  

5. Kary te nie będą przekraczały 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. 

6. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia określonego w  § 3  

niniejszej umowy bez dodatkowego wezwania. 

 

§ 6 

1. Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców. Realizacja 

przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej zgody 

Zamawiającego. Występując o wyrażenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy 

podwykonawcy Wykonawca wskaże osobę podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres prac, jaki 

zamierza powierzyć temu podwykonawcy. Zamawiający jest uprawniony przed wyrażeniem zgody żądać od 

Wykonawcy przedłożenia informacji lub dokumentów dotyczących: 

1)  zdolności technicznej do wykonania planowanego do powierzenia podwykonawcy zakresu 

rzeczowego.  

2. Jeżeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1bPzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 

w trakcie Postępowania. 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia. 

Gwarancja Wykonawcy obejmuje cały przedmiot zamówienia ( w tym roboty budowlane,  instalatorskie, zakup 

sprzętu, itd.). 

2. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego w zakresie przenoszenia dostarczonego sprzętu 

związanego ze zmianą siedziby oraz dysponowania zakupionym sprzętem, gdyż w razie sprzedaży lub innej formy 

przekazania sprzętu gwarancja przechodzi na nowego właściciela. Zgodnie z powyższym, warunki dokonywania 

napraw w siedzibie właściciela pozostają bez zmian.  

3. W razie, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż umowny termin na naprawę sprzętu, okres gwarancji będzie 

wydłużony o czas trwania naprawy. W razie, gdy naprawa sprzętu w okresie gwarancyjnym potrwa dłużej niż 4 

tygodnie lub gdy sprzęt będzie naprawiany 2 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana sprzętu na 

nowy, taki sam lub odpowiedni, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3. Na nowo 

dostarczony sprzęt gwarancja biegnie od nowa.  
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4. Serwis gwarancyjny musi być świadczony w miejscu zainstalowania sprzętu t.j. w siedzibie Zamawiającego - w 

PIT Głusko, 66-520 Dobiegniew 

5.  Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu systemu akwarystycznego: 

- do momentu ustabilizowania systemu (1 rok) serwis 1x miesiąc 

- od momentu ustabilizowania systemu (po roku) serwis 1x/2miesiące 

 
6. W przypadku, gdy konieczne będzie usunięcie awarii poza siedzibą Zamawiającego, wszystkie trwałe nośniki 

pamięci pozostaną w siedzibie Zamawiającego.  

7. W przypadku niemożności naprawienia i konieczności wymiany uszkodzonych trwałych nośników pamięci na 

nowe, uszkodzone trwałe nośniki pamięci, pozostaną w siedzibie Zamawiającego do jego wyłącznej dyspozycji.  

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii sprzętu, Wykonawca przystąpi do usuwania awarii nie 

później niż w ciągu następnego dnia roboczego licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. Wykonawca o 

ewentualnej awarii zostanie powiadomiony telefonicznie lub e-mailem, a zgłoszenie to zostanie potwierdzone 

faksem. W celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb serwisowych Wykonawcy zgłosi się do miejsca 

użytkowania sprzętu.  

9. Termin usunięcia awarii ustala się na nie później niż 3 dni robocze roboczego licząc od momentu otrzymania 

zgłoszenia  

10. Termin na usunięcie usterek budowlanych i instalatorskich ustala się na do 7 dni roboczych licząc od 

momentu otrzymania zgłoszenia.  

11. Jeśli czas usunięcia awarii będzie przekraczał 3 dni robocze (licząc od momentu zgłoszenia awarii), 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas usuwania awarii, sprzęt zastępczy o równoważnych parametrach.  

12. W przypadku nieuzasadnionej odmowy wykonania obowiązków gwarancyjnych, Zamawiającemu, niezależnie 

od prawa do naliczenia kary umownej, będzie służyło prawo zlecenia dokonania napraw zastępczych na koszt i 

ryzyko Wykonawcy.  

 

§ 8 

Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 

przedmiotowych filmów, oprogramowania i dokumentacji , oraz wszelkich elementów stanowiących przedmiot 

praw autorskich lub praw pokrewnych . W zakresie oprogramowania dedykowanego Zamawiającemu w związku z 

realizacją niniejszej umowy, Wykonawca z chwilą otrzymania ostatniej płatności przenosi na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe.  

§ 9 

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

i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10 

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.  

 

§ 11 
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Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów bezpośrednich oraz do protokolarnego potwierdzania wykonania 

umowy będzie Pani Ewa Gławdel i Anna Farbotko. 

§ 12 

Wszelkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 13 

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

Wykonawcy. 

 

Załączniki:  

       Załącznik nr 1 - Harmonogram prac 

       Załącznik nr 2 – Lista osób zatrudnionych na umowę o pracę 

 

 

 

Zamawiający:                                                                                                                                                     Wykonawca 

 

 

 

 


