
 

 

Załącznik nr 4 SIWZ 

 

 UMOWA K- 3700 - …………/14 

zawarta w dniu  ............2014 r. pomiędzy Drawieńskim Parkiem Narodowym, 73-220 Drawno, ul. 

Leśników 2; NIP 594-16-00-692, reprezentowanym przez ……………………………………………, 

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”   

a ........................................... NIP ............................   
zwanym w dalszej części Umowy "Wykonawcą" 

  

 

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 2013 r., poz. 907 ze zm.) została zawarta Umowa o następującej 

treści: 

 

§ 1 

Zakres przedmiotowy umowy 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż umundurowania oraz przedmiotów uzupełniających mundury 

zgodnych z wzorami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2005 roku ( Dz. U. 

z 2005r. Nr 89, poz. 754 ), oraz Zarządzeniem nr K-010-24/2013 z dnia 25.03.2013r. Dyrektora Drawieńskiego 

Parku Narodowego w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej przedmiotów umundurowania dla 

pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, w następujących 

ilościach: 

 

 

1 Marynarka w kolorze oliwkowozielonym 19 sztuk 

2 Spodnie w kolorze oliwkowozielonym      51 sztuk 

3 Koszula męska z długimi rękawami w kolorze białym 34 sztuki 

4 Koszula damska z długimi rękawami w kolorze białym 14 sztuk 

5 Koszula męska z długimi rękawami w kolorze oliwkowozielonym 18 sztuk 

6 Koszula męska z krótkim rękawem w kolorze oliwkowozielonym 18 sztuk 

7 Krawat w kolorze zielonym 35 sztuk 

8 Kurtka zimowa damska w kolorze ciemnozielonym   4 sztuki 

9 Kurtka zimowa męska w kolorze ciemnozielonym 32 sztuki 

10 Kapelusz damski w kolorze ciemnozielonym   4 sztuk 

11 Kapelusz męski w kolorze ciemnozielonym 16 sztuk 

12 Czapka w kolorze zielonym do munduru 20 sztuk 

13 Czapka letnia w kolorze zielonym 16 sztuk 

14 Czapka zimowa w kolorze zielonym 16 sztuk 

15 Półbuty męskie w kolorze brązowym 17 par 

16 Półbuty damskie w kolorze brązowym   8 par 

17 Półbuty na grubej zelówce w kolorze brązowym 24 pary 

18 Buty zimowe w kolorze brązowym 25 par 

19 Rękawice skórzane w kolorze brązowym 20 par 

20 Szalik w kolorze zielonym 20 sztuk 

21 Skarpety letnie w kolorze zielonym 84 pary 

22 Skarpety zimowe w kolorze zielonym 84 pary 

23 Rajstopy letnie w kolorze cielistym 30 par 

24 Rajstopy zimowe w kolorze cielistym 30par 

 

                            Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia według określonych przez 

Zamawiającego form realizacji zamówienia: indywidualnie, dla poszczególnych uprawnionych 



pracowników w oparciu o zamówienie wydane przez Zamawiającego, we wskazanych w nim ilościach, 

rozmiarach, rodzajach asortymentu, szycia na wymiar i terminach realizacji zamówienia.  

 Realizacja zamówienia musi się odbywać w promieniu 100 km od siedziby Zamawiającego. 
 

 

 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

     

1. Umowa będzie realizowana od dnia podpisania do 31. 07. 2014r. 

2. Odbiór poszczególnych asortymentów będzie następował sukcesywnie na podstawie 

zamówienia.  

 

§ 3 

 

 

Wynagrodzenie: 

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy kwota netto ……………. zł, 

…………………. % VAT wartość VAT w wysokości ………………………………………..; 

wartość brutto……………………… zł; 

słownie…………………………………………………………………………………… 

2. Płatność nastąpi 30 dni po dostarczeniu przedmiotu umowy oraz dostarczeniu faktury VAT wraz  

z zatwierdzonym protokołem odbioru przedmiotu umowy. 
 

§ 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 1% od wartości 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 

 

Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów bezpośrednich będzie Pani Joanna Grygorcewicz 

 

§ 8 

 



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

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

  

§ 9 

 

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

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający:                                                                    Wykonawca: 


