
Wzór umowy na pakiet nr 1 

 

Umowa nr K-3700 - ……../17 

 

 

W dniu ___________ r. w ________________________ pomiędzy:  

 

Drawieńskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Drawnie  ul. Leśników 2;  

73 - 220 Drawno; NIP 594-160-06-92, REGON 321169489 

reprezentowanym przez: dr inż. Pawła Bilskiego  – Dyrektora, zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a  

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)  

_______________________________________ z siedzibą w ____________________________________ 

ul. _________________________________________  

__ - ___ ____________________________________________ 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w 
___________________ ___ pod numerem ______________________ 

NIP _________________________________________, REGON ___________________________________________ 

reprezentowaną przez: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej)  

 

p. _______________________________________ zam. w ____________________________________ 

ul. _________________________________________  

__ - ___ ____________________________________________ 

NIP _________________________________________, REGON ___________________________________________ 

działającą/ym osobiście  

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 

 

lub  

(w przypadku konsorcjum osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej)  
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wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie: 

1)  p. _______________________________________ zam. w ____________________________________ 

ul. _________________________________________  

__ - ___ ____________________________________________ 

NIP _________________________________________, REGON ___________________________________________ 

2)  p. _______________________________________ zam. w ____________________________________ 

ul. _________________________________________  

__ - ___ ____________________________________________ 

NIP _________________________________________, REGON ___________________________________________ 

3)  p. _______________________________________ zam. w ____________________________________ 

ul. _________________________________________  

__ - ___ ____________________________________________ 

NIP _________________________________________, REGON ___________________________________________ 

reprezentowanymi przez _______________________________________________, działającego na podstawie 
pełnomocnictwa z dnia _________ r.  

zwanymi dalej łącznie „Wykonawcą”, 

 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), 
złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji 
projektowej 3 mostów i kładki turystycznej dla  Drawieńskiego Parku Narodowego” na Pakiet 
______ przeprowadzonym w trybie przetargu nieorganicznego („Postępowanie”), na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 
2015 r., poz. 2164 ze  zm. – „Pzp”), została zawarta umowa („Umowa”). 

Przedmiotem umowy jest zadanie realizowane ze środków funduszu leśnego. 

 

 

§ 1 

Przedmiot i zakres Umowy 
Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowych na rozbiórkę i budowę 

mostów znajdujących  się na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego: 

- Most za Węgornią zlokalizowany jest w O/O Ostrowiec w oddziałach nr 231,229 na działkach nr 

31/1 obręb Głusko, nr 8153 obręb Załom, o aktualnych wymiarach pokładu dł. 10,20 m szer. 3,00 

m.  

- Most Karolinka zlokalizowany jest w O/O Ostrowiec w oddziałach nr 351,353 na działkach  

nr  8261 obręb Szczuczarz, nr 500 obręb Głusko o aktualnych wymiarach pokładu dł. 15,60 m 

szer. 3,30 m.  

Mosty muszą spełniać następujące parametry:  

 nośność obiektu 15 ton, 

 trwałość min 20 lat,  

 konstrukcja stalowa jednoprzęsłowa 

 pomost drewniany (rodzaj materiału do użycia na pomost i balustrady należy uzgodnić  
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z Zamawiającym), 

 wymiary pomostu zgodnie z warunkami technicznymi dla jezdni o ruchu 

jednokierunkowym,. 

Wykonawca po podpisaniu umowy z Zamawiającym musi uzgodnić koncepcję budowy mostów. 
Dokumentacja dla każdego mostu oddzielnie powinna zawierać: 
1. Raport oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagany. 
2. Projekt budowlany budowy mostu wraz z wymaganymi prawem decyzjami, uzgodnieniami, 
zgłoszeniami w 4 egzemplarzach oraz wersji elektronicznej w formacie PDF. 
3. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych w 4 egzemplarzach oraz 
wersji elektronicznej w formacie PDF. 
4. Przedmiar robót z podziałem na branże oraz kody CPV w 2 egzemplarzach oraz wersji 
elektronicznej w formacie PDF. 
5. Kosztorys inwestorski w 1 egzemplarzu oraz wersji elektronicznej w formacie PDF. 
6. Prawomocne pozwolenie na budowę. 
7. Aktualna mapę do celów projektowych w skali 1:500  
 

§ 2 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Przedmiot Umowy będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia ……………………...  

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest: 

1. współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu 
Umowy; 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy – postanowienia ogólne 

1.   Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym w celu sprawnego i   
rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy; 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego  
o przypadkach przy pracy zaistniałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, które mogą 
wpłynąć na terminowa realizację przedmiotu umowy.  

4. Zamawiający jest uprawniony wstrzymać realizację Przedmiotu Umowy jeżeli Wykonawca 
narusza postanowienia Umowy. 

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie personelu 

1. Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób o odpowiednich 
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie („Personel Wykonawcy”) do zakresu prac objętych 
danym przedmiotem umowy. 

2. W zakresie, w jakim:  
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1) Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp określił w SIWZ wymagania 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1502, ze zm.), 

2) Wykonawca zobowiązał się do wykonywania czynności polegających na wykonaniu 
usługi projektowania mostu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wyłącznie 
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
Kodeksu pracy, 

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym 
wykonanie tych zobowiązań (łącznie: „Obowiązek Zatrudnienia”) może nastąpić również 
poprzez zatrudnienie osób wskazanych w pkt 1 i 2 przez podwykonawców.  

3. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie dotyczące zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób mających wykonywać te czynności, pod rygorem niedopuszczenia tych 
osób do realizacji tych czynności. 

4. W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do 
których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do 
wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę tych osób, pod 
rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu oświadczenie dotyczące zatrudnienia na podstawie  umowy o pracę osób 
realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia. Nieprzedłożenie 
oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia 
Obowiązku Zatrudnienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w 
Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje  jak 
wymagane w SIWZ. O planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy 
których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania 
prac. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają zobowiązaniom Wykonawcy 
wynikającym z Obowiązku Zatrudnienia. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego wykonywania prac przez 
osobę, które nie powinny być dopuszczone do wykonywania  prac z powodu braku  
wymaganego prawem ich potwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony 
do wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawcę lub żądania zaprzestania 
wykonywania tych prac przez taką osobę. Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego, 
o których mowa w § 10 Umowy. 

§ 6 

Podwykonawstwo 

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 



 

 
Strona 5 z 21 

 

prac, jaki zamierza powierzyć temu podwykonawcy. Zamawiający jest uprawniony przed 
wyrażeniem zgody żądać od Wykonawcy przedłożenia informacji lub dokumentów 
dotyczących:  

1)  dysponowania personelem umożliwiającym podwykonawcy realizację planowanego 
do powierzenia zakresu rzeczowego, 

2) oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę dla personelu 
podwykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawca w Ofercie zobowiązał się wykonywać 
Przedmiot Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

3)  dysponowaniem odpowiednim doświadczeniem w celu prawidłowej realizacji 
przedmiotu  umowy. 

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. 1b Pzp, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie Postępowania. 

 

§ 7 

Wysokość wynagrodzenia 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
w  kwocie ______________ zł brutto.   

2. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności 
pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary 
umowne, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym 
odszkodowania za szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 8 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1, płatne będzie po odbiorze przedmiotu umowy, 
na podstawie faktury.  

2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę 
będzie zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru stanowiący 
załącznik nr 1 do umowy. 

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

4. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

5. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z 
Umowy. 

6. W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 
zamówienia, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskażą oni członków konsorcjum 
upoważnionych do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich 
członków konsorcjum. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy upoważnionego członka 
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konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich 
członków konsorcjum.  

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

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.  
W przypadku niewykonania Umowy do upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
Wykonawca zobowiązany jest wnieść Zabezpieczenie na czas niezbędny do ukończenia  
i odebrania prac objętych Umową.  

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. 

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowiązany w takiej sytuacji do 
zapłaty, następujących  kar umownych: 

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w 
Umowie - w wysokości 2 % wartości brutto umowy, liczonej za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki;   

2) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia -  
w wysokości 5 000,00 zł; 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
Wartości Przedmiotu Umowy niewykonanego do dnia odstąpienia. 

3. Stronom służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na 
zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

4. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar 
umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

 

§ 11 

Porozumiewanie się Stron 

1. Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą 
pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem, chyba, że Umowa stanowi inaczej. 
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Za datę otrzymania dokumentów, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną 
lub faksem. 

2. Dane kontaktowe Stron: 

Zamawiający: 

Adres:    Drawieński Park Narodowy 

Telefon:      _______________________________________________________    

           e-mail:       _______________________________________________________ 

Wykonawca: 

Imię i Nazwisko  _______________________________________________________ 

Adres:     _______________________________________________________ 

Telefon:   _______________________________________________________ 

Fax:   _______________________________________________________ 

e-mail:   _______________________________________________________ 

3. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcą jest  
__________________________________________________, tel. ____________, e-mail: ____________ . 

5. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktowania się z Zamawiającym jest  
__________________________________________________, tel. ____________, e-mail: ____________ . 

 

§ 12 

Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory 
wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. 

2. Jeżeli po upływie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą  
w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub 
uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy, o której mowa w 
zdaniu poprzednim. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

4. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 

1) Załącznik nr 1 –Formularz oferty; 
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Wzór umowy na pakiet nr 2 

 

Umowa nr K-3700 - ……../17 

 

 

W dniu ___________ r. w ________________________ pomiędzy:  

 

Drawieńskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Drawnie  ul. Leśników 2;  

73 - 220 Drawno; NIP 594-160-06-92, REGON 321169489 

reprezentowanym przez: dr inż. Pawła Bilskiego  – Dyrektora, zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a  

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)  

_______________________________________ z siedzibą w ____________________________________ 

ul. _________________________________________  

__ - ___ ____________________________________________ 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w 
___________________ ___ pod numerem ______________________ 

NIP _________________________________________, REGON ___________________________________________ 

reprezentowaną przez: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej)  

 

p. _______________________________________ zam. w ____________________________________ 

ul. _________________________________________  

__ - ___ ____________________________________________ 

NIP _________________________________________, REGON ___________________________________________ 

działającą/ym osobiście  

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 

 

lub  

(w przypadku konsorcjum osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej)  
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wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie: 

1)  p. _______________________________________ zam. w ____________________________________ 

ul. _________________________________________  

__ - ___ ____________________________________________ 

NIP _________________________________________, REGON ___________________________________________ 

2)  p. _______________________________________ zam. w ____________________________________ 

ul. _________________________________________  

__ - ___ ____________________________________________ 

NIP _________________________________________, REGON ___________________________________________ 

3)  p. _______________________________________ zam. w ____________________________________ 

ul. _________________________________________  

__ - ___ ____________________________________________ 

NIP _________________________________________, REGON ___________________________________________ 

reprezentowanymi przez _______________________________________________, działającego na podstawie 
pełnomocnictwa z dnia _________ r.  

zwanymi dalej łącznie „Wykonawcą”, 

 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), 
złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji 
projektowej 3 mostów i kładki turystycznej dla  Drawieńskiego Parku Narodowego” na Pakiet 
______ przeprowadzonym w trybie przetargu nieorganicznego („Postępowanie”), na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 
2015 r., poz. 2164 ze  zm. – „Pzp”), została zawarta umowa („Umowa”). 

Przedmiotem umowy jest zadanie realizowane ze środków funduszu leśnego. 

 

 

§ 1 

Przedmiot i zakres Umowy 
Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowych na rozbiórkę i budowę mostu  

znajdującego się na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego w O/O Ostrowiec oddziałach nr 

226,228 na działkach nr 8155/1 obręb Dłusko,  nr 8152 obręb Załom o aktualnych wymiarach 

pokładu dł. 14,85 m szer. 3,00 m. 

 

Most musi spełniać następujące parametry:  

 nośność obiektu 10 ton, 

 trwałość min 20 lat,  

 konstrukcja stalowa jednoprzęsłowa, 

 pomost drewniany (rodzaj materiału do użycia na pomost i balustrady należy uzgodnić z 

Zamawiającym), 

 wymiary pomostu zgodnie z warunkami technicznymi dla jezdni o ruchu 

jednokierunkowym. 
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Wykonawca po podpisaniu umowy z Zamawiającym musi uzgodnić koncepcję budowy mostu. 
Dokumentacja powinna zawierać: 
-  Raport oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagany. 
- Projekt budowlany budowy mostu wraz z wymaganymi prawem decyzjami, uzgodnieniami, 
zgłoszeniami w 4 egzemplarzach oraz wersji elektronicznej w formacie PDF. 
- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych w 4 egzemplarzach oraz wersji 
elektronicznej w formacie PDF. 
- Przedmiar robót z podziałem na branże oraz kody CPV w 2 egzemplarzach oraz wersji 
elektronicznej w formacie PDF. 
-  Kosztorys inwestorski w 1 egzemplarzu oraz wersji elektronicznej w formacie PDF. 
-  Prawomocne pozwolenie na budowę. 
-  Aktualna mapę do celów projektowych w skali 1:500  

 

§ 2 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Przedmiot Umowy będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia ……………………...  

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest: 

1) współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy; 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy – postanowienia ogólne 

1.   Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym w celu sprawnego i   
rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy; 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego  
o przypadkach przy pracy zaistniałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, które mogą 
wpłynąć na terminowa realizację przedmiotu umowy.  

4. Zamawiający jest uprawniony wstrzymać realizację Przedmiotu Umowy jeżeli Wykonawca 
narusza postanowienia Umowy. 

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie personelu 

1. Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób o odpowiednich 
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie („Personel Wykonawcy”) do zakresu prac objętych 
danym przedmiotem umowy. 

2. W zakresie, w jakim:  

1) Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp określił w SIWZ wymagania 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
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22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1502, ze zm.), 

2) Wykonawca zobowiązał się do wykonywania czynności polegających na wykonaniu 
usługi projektowania mostu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wyłącznie 
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
Kodeksu pracy, 

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym 
wykonanie tych zobowiązań (łącznie: „Obowiązek Zatrudnienia”) może nastąpić również 
poprzez zatrudnienie osób wskazanych w pkt 1 i 2 przez podwykonawców.  

3. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie dotyczące zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób mających wykonywać te czynności, pod rygorem niedopuszczenia tych 
osób do realizacji tych czynności. 

4. W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do 
których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania 
poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę tych osób, pod rygorem 
niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu oświadczenie dotyczące zatrudnienia na podstawie  umowy o pracę osób 
realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia. Nieprzedłożenie 
oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowiązku 
Zatrudnienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w 
Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje  jak wymagane 
w SIWZ. O planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy których 
Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 
Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają zobowiązaniom Wykonawcy wynikającym z 
Obowiązku Zatrudnienia. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego wykonywania prac przez 
osobę, które nie powinny być dopuszczone do wykonywania  prac z powodu braku  
wymaganego prawem ich potwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do 
wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawcę lub żądania zaprzestania wykonywania 
tych prac przez taką osobę. Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego, o których mowa 
w § 10 Umowy. 

§ 6 

Podwykonawstwo 

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)  dysponowania personelem umożliwiającym podwykonawcy realizację planowanego 
do powierzenia zakresu rzeczowego, 
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2) oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę dla personelu 
podwykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawca w Ofercie zobowiązał się wykonywać 
Przedmiot Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

3)  dysponowaniem odpowiednim doświadczeniem w celu prawidłowej realizacji 
przedmiotu  umowy. 

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. 1b Pzp, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie Postępowania. 

 

§ 7 

Wysokość wynagrodzenia 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w  
kwocie ______________ zł brutto.   

2. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne 
należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary umowne, 
odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania 
za szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 8 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1, płatne będzie po odbiorze przedmiotu 
umowy, na podstawie faktury.  

2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę 
będzie zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru stanowiący 
załącznik nr 1 do umowy. 

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

4. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

5. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej 
z Umowy. 

6. W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 
zamówienia, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskażą oni członków konsorcjum 
upoważnionych do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich 
członków konsorcjum. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy upoważnionego członka 
konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich 
członków konsorcjum.  

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 



 

 
Strona 13 z 21 

 

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.  
W przypadku niewykonania Umowy do upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
Wykonawca zobowiązany jest wnieść Zabezpieczenie na czas niezbędny do ukończenia  
i odebrania prac objętych Umową.  

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. 

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowiązany w takiej sytuacji do 
zapłaty, następujących  kar umownych: 

3) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w 
Umowie - w wysokości 2 % wartości brutto umowy, liczonej za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki;   

4) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia -  
w wysokości 5 000,00 zł; 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
Wartości Przedmiotu Umowy niewykonanego do dnia odstąpienia. 

3. Stronom służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na 
zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

4. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar 
umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

 

§ 11 

Porozumiewanie się Stron 

1. Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą 
pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Za 
datę otrzymania dokumentów, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną lub 
faksem. 

2. Dane kontaktowe Stron: 

Zamawiający: 

Adres:    Drawieński Park Narodowy 

Telefon:      _______________________________________________________    
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           e-mail:       _______________________________________________________ 

Wykonawca: 

Imię i Nazwisko  _______________________________________________________ 

Adres:     _______________________________________________________ 

Telefon:   _______________________________________________________ 

Fax:   _______________________________________________________ 

e-mail:   _______________________________________________________ 

3. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcą jest  
__________________________________________________, tel. ____________, e-mail: ____________ . 

5. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktowania się z Zamawiającym jest  
__________________________________________________, tel. ____________, e-mail: ____________ . 

 

§ 12 

Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające 
z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. 

2. Jeżeli po upływie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą  
w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub 
uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy, o której mowa w 
zdaniu poprzednim. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

4. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 

1) Załącznik nr 1 –Formularz oferty; 
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Wzór umowy na pakiet nr 3 

 

Umowa nr K-3700 - ……../17 

 

 

W dniu ___________ r. w ________________________ pomiędzy:  

 

Drawieńskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Drawnie  ul. Leśników 2;  

73 - 220 Drawno; NIP 594-160-06-92, REGON 321169489 

reprezentowanym przez: dr inż. Pawła Bilskiego  – Dyrektora, zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a  

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)  

_______________________________________ z siedzibą w ____________________________________ 

ul. _________________________________________  

__ - ___ ____________________________________________ 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w 
___________________ ___ pod numerem ______________________ 

NIP _________________________________________, REGON ___________________________________________ 

reprezentowaną przez: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej)  

 

p. _______________________________________ zam. w ____________________________________ 

ul. _________________________________________  

__ - ___ ____________________________________________ 

NIP _________________________________________, REGON ___________________________________________ 

działającą/ym osobiście  

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 

 

lub  

(w przypadku konsorcjum osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej)  
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wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie: 

1)  p. _______________________________________ zam. w ____________________________________ 

ul. _________________________________________  

__ - ___ ____________________________________________ 

NIP _________________________________________, REGON ___________________________________________ 

2)  p. _______________________________________ zam. w ____________________________________ 

ul. _________________________________________  

__ - ___ ____________________________________________ 

NIP _________________________________________, REGON ___________________________________________ 

3)  p. _______________________________________ zam. w ____________________________________ 

ul. _________________________________________  

__ - ___ ____________________________________________ 

NIP _________________________________________, REGON ___________________________________________ 

reprezentowanymi przez _______________________________________________, działającego na podstawie 
pełnomocnictwa z dnia _________ r.  

zwanymi dalej łącznie „Wykonawcą”, 

 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), 
złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji 
projektowej 3 mostów i kładki turystycznej dla  Drawieńskiego Parku Narodowego” na Pakiet 
______ przeprowadzonym w trybie przetargu nieorganicznego („Postępowanie”), na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 
2015 r., poz. 2164 ze  zm. – „Pzp”), została zawarta umowa („Umowa”). 

Przedmiotem umowy jest zadanie realizowane ze środków funduszu leśnego. 

 

 

§ 1 

Przedmiot i zakres Umowy 
Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowych na rozbiórkę mostu i budowę 

kładki turystycznej znajdującego się na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego w O/O Sitno 

oddziale nr 2 oraz w Nadleśnictwie Tuczno, na działkach nr  8308, 8180 obręb Martew o 

aktualnych wymiarach pokładu dł. 11,00 m szer. 3,50 m. 

 

Kładka musi spełniać następujące parametry: 

 kładka dla turystycznego ruchu pieszo - rowerowego, 

 trwałość min 20 lat, 

 konstrukcja stalowa jednoprzęsłowa, 

 pomost drewniany (rodzaj materiału do użycia na pomost i balustrady należy uzgodnić z 

Zamawiającym), 

Wykonawca po podpisaniu umowy z Zamawiającym musi uzgodnić koncepcję budowy kładki. 
Dokumentacja powinna zawierać: 
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-  Raport oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagany. 
- Projekt budowlany budowy kładki wraz z wymaganymi prawem decyzjami, uzgodnieniami, 
zgłoszeniami w 4 egzemplarzach oraz wersji elektronicznej w formacie PDF. 
- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych w 4 egzemplarzach oraz wersji 
elektronicznej w formacie PDF. 
- Przedmiar robót z podziałem na branże oraz kody CPV w 2 egzemplarzach oraz wersji 
elektronicznej w formacie PDF. 
-  Kosztorys inwestorski w 1 egzemplarzu oraz wersji elektronicznej w formacie PDF. 
-  Prawomocne pozwolenie na budowę. 
-  Aktualna mapę do celów projektowych w skali 1:500  

 

§ 2 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Przedmiot Umowy będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia ……………………...  

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest: 

1) współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu 
Umowy; 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy – postanowienia ogólne 

1.   Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym w celu sprawnego i   
rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy; 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego  
o przypadkach przy pracy zaistniałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, które mogą 
wpłynąć na terminowa realizację przedmiotu umowy.  

4. Zamawiający jest uprawniony wstrzymać realizację Przedmiotu Umowy jeżeli Wykonawca 
narusza postanowienia Umowy. 

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie personelu 

1. Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób o odpowiednich 
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie („Personel Wykonawcy”) do zakresu prac objętych 
danym przedmiotem umowy. 

2. W zakresie, w jakim:  

1) Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp określił w SIWZ wymagania 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
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22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1502, ze zm.), 

2) Wykonawca zobowiązał się do wykonywania czynności polegających na wykonaniu 
usługi projektowania mostu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wyłącznie 
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
Kodeksu pracy, 

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym 
wykonanie tych zobowiązań (łącznie: „Obowiązek Zatrudnienia”) może nastąpić również 
poprzez zatrudnienie osób wskazanych w pkt 1 i 2 przez podwykonawców.  

3. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie dotyczące zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób mających wykonywać te czynności, pod rygorem niedopuszczenia tych 
osób do realizacji tych czynności. 

4. W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do 
których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do 
wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę tych osób, pod 
rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu oświadczenie dotyczące zatrudnienia na podstawie  umowy o pracę osób 
realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia. Nieprzedłożenie 
oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia 
Obowiązku Zatrudnienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w 
Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje  jak 
wymagane w SIWZ. O planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy 
których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania 
prac. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają zobowiązaniom Wykonawcy 
wynikającym z Obowiązku Zatrudnienia. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego wykonywania prac przez 
osobę, które nie powinny być dopuszczone do wykonywania  prac z powodu braku  
wymaganego prawem ich potwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony 
do wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawcę lub żądania zaprzestania 
wykonywania tych prac przez taką osobę. Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego, 
o których mowa w § 10 Umowy. 

§ 6 

Podwykonawstwo 

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)  dysponowania personelem umożliwiającym podwykonawcy realizację planowanego 
do powierzenia zakresu rzeczowego, 
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2) oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę dla personelu 
podwykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawca w Ofercie zobowiązał się wykonywać 
Przedmiot Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

3)  dysponowaniem odpowiednim doświadczeniem w celu prawidłowej realizacji 
przedmiotu  umowy. 

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. 1b Pzp, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie Postępowania. 

 

§ 7 

Wysokość wynagrodzenia 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w  
kwocie ______________ zł brutto.   

2. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne 
należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary umowne, 
odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania 
za szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 8 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1, płatne będzie po odbiorze przedmiotu umowy, 
na podstawie faktury.  

2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie 
zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru stanowiący załącznik 
nr 1 do umowy. 

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

4. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

5. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy. 

6. W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 
zamówienia, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskażą oni członków konsorcjum 
upoważnionych do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich 
członków konsorcjum. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy upoważnionego członka 
konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków 
konsorcjum.  

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
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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.  
W przypadku niewykonania Umowy do upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
Wykonawca zobowiązany jest wnieść Zabezpieczenie na czas niezbędny do ukończenia  
i odebrania prac objętych Umową.  

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. 

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowiązany w takiej sytuacji do 
zapłaty, następujących  kar umownych: 

5) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w 
Umowie - w wysokości 2 % wartości brutto umowy, liczonej za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki;   

6) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia -  
w wysokości 5 000,00 zł; 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
Wartości Przedmiotu Umowy niewykonanego do dnia odstąpienia. 

3. Stronom służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na 
zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

4. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar 
umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

 

§ 11 

Porozumiewanie się Stron 

1. Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą 
pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Za 
datę otrzymania dokumentów, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną lub 
faksem. 

2. Dane kontaktowe Stron: 

Zamawiający: 

Adres:    Drawieński Park Narodowy 

Telefon:      _______________________________________________________    
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           e-mail:       _______________________________________________________ 

Wykonawca: 

Imię i Nazwisko  _______________________________________________________ 

Adres:     _______________________________________________________ 

Telefon:   _______________________________________________________ 

Fax:   _______________________________________________________ 

e-mail:   _______________________________________________________ 

3. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcą jest  
__________________________________________________, tel. ____________, e-mail: ____________ . 

5. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktowania się z Zamawiającym jest  
__________________________________________________, tel. ____________, e-mail: ____________ . 

 

§ 12 

Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory 
wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. 

2. Jeżeli po upływie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą  
w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub 
uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy, o której mowa w 
zdaniu poprzednim. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

4. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 

1) Załącznik nr 1 –Formularz oferty; 

 


