
 

 

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 Parku 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 projektu „Ekomuzeum Rzeki Drawy” 

sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 

umowy 614/2011/Wn-50/EE-BS/D. 

 

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 umowy jest projekt, skład i druk 3 tysięcy sztuk przewodnika pt. „Geościeżka w dolinie 

Drawy” o następujących parametrach: 

- Wymiary 17cm x 23cm 

- Okładka: kolorystyka 4/4 papier kredowy minimum 250 g, miękka 

- Środek: kolorystyka 4/4 papier kredowy minimum 125 g 

- Zawartość: 100 stron tekstu w pliku WORD, 164 fotografie, 28 rysunków i rycin. Razem 164 strony 

w pliku PDF. 

Szycie klejone. 

Tekst, zdjęcia, rysunki i ryciny dostarcza Drawieński Park Narodowy. Skład wydawnictwa należy 

wykonać w oparciu o plik PDF znajdujący się na serwerze DPN. Zamawiającu na prośbę Wykonawcy 

udostępni dane do poprania pliku. 

Wydawcą publikacji jest Drawieński Park Narodowy i jako Wydawca nadaje swój numer ISBN.  

Materiały znajdujące się na serwerze DPN są własnością Drawieńskiego Parku Narodowego i związku 

z tym zakazuje się powielania tych materiałów. 

W wydawnictwie należy umieścić logo NFOŚiGW (zgodnie z instrukcją oznakowania zamieszczoną 

na stronie internetowej NFOSiGW), logo Drawieńskiego Parku Narodowego, numer ISBN wskazany 

przez Drawieński Park Narodowy oraz adnotację „Egzemplarz bezpłatny”. 

Publikacja posiadała charakter edukacyjny, przeznaczona jest dla każdego odbiorcy. Wydawnictwo jest 

inwentaryzacją bogatej listy geowalorów znajdujących się wzdłuż Drawy, przyczyni się do interpretacji 



procesów geologicznych, a w konsekwencji do lepszego ich zrozumienia. Jest pierwszym 

wydawnictwem gromadzącym i dokumentującym wiedzę na temat geowalorów obszaru Drawieńskiego 

Parku Narodowego. 

 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

 

1. Umowa będzie realizowana od dnia podpisania umowy do 10. 09. 2013r.  

 

§ 3 

 

 

Wynagrodzenie 

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy, na kwotę brutto (łącznie z podatkiem 

VAT)  

w wysokości:................................................................................................................................. 

(słownie: ................................................................................................................................ zł. 

..../100). 

2. Płatność odbędzie 30 dni po wydrukowaniu przewodnika 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 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 

 

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: 


