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Załącznik nr 6do SIWZ 

 

UMOWA K- 3700 - …………/17 

zawarta w dniu ............2017r. 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. ”Ochrona ekosystemów wodnych 
Drawieńskiego Parku Narodowego” na podstawie umowy POIS.02.04.00-00-0145/16-00 współfinansowane 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 zakup wraz z dostawą materiału zarybieniowego w latach 2017, 2018, 2019, 

2020 w ilości: 

a)  Pstrąga potokowego - narybek letni o wadze min 1,5 g/szt. w ilości po 65 000 sztuk w każdym roku. 

b)  Lipienia - narybek letni o wadze min. 2 g/szt. w ilości po 15 000 sztuk w każdym roku. 

c)  Brzany - narybek letni o wadze min. 1,5 g/szt. w ilości po 4 000 sztuk w każdym roku. 

2. Wykonawca oświadcza, że dzikie tarlaki wszystkich 3 gatunków pochodzą ze zlewni Drawy. 

3. Zaświadczenie o posiadaniu dzikich tarlaków wszystkich 3 gatunków oraz ich pochodzenia ze zlewni Drawy 
stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

4. Proponowana cena brutto uwzględnia koszty dowozu narybku zgodnie z wymaganymi przepisami norm 
transportowych do miejsc zarybień wskazanych przez Zamawiającego na rzekach Drawie i Płocicznej.  

5. Wykonawca, oświadcza, że narybek w chwili przekazania Zamawiającemu posiada aktualne świadectwo 
zdrowia wystawione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, pod którego obiekt hodowlany podlega. 

6. Wykonawca każdorazowo przed przekazaniem narybku, przedkłada  Zamawiającemu aktualne świadectwo 
zdrowia wystawione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, pod którego obiekt hodowlany podlega. 

7. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 2 

1. Umowa będzie realizowana od dnia podpisania umowy do ………………….,jednakże dostarczenie narybku 
w roku 2017 musi się odbyć do dnia 15.09, w roku 2018 do dnia 14.09, a w roku 2019 do dnia 13.09 

2. Szczegółowy harmonogram zarybień zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

3. Harmonogram może ulec zmianie wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 
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§ 3 

1. Płatność nastąpi w 4 ratach. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy  w roku 2017 Wykonawca otrzyma pierwsze wynagrodzenie zryczałtowane 
w kwocie 25%  kwoty 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. 

3. Za wykonanie przedmiotu umowy  w roku 2018 Wykonawca otrzyma drugie wynagrodzenie zryczałtowane w 
kwocie 25%  kwoty 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. 

4. Za wykonanie przedmiotu umowy  w roku 2019 Wykonawca otrzyma trzecie wynagrodzenie zryczałtowane w 
kwocie 25%  kwoty 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 2020 Wykonawca otrzyma czwarte wynagrodzenie zryczałtowane w 
kwocie 25%  kwoty 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 wyznaczonego przez Dyrektora Parku 
pracownika 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% od wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w danym roku kalendarzowym. 
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. ………………………………………. 

d) za odstąpienie od Umowy w trzecim roku trwania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, 
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% od wartości wynagrodzenia brutto 
podanego w ofercie tj. ……………………………………….  

e) za odstąpienie od Umowy w czwartym roku trwania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z 
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przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5% 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.02.04.00-00-0145/16-00 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 

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 

 

Wszelkie mogące wyniknąć na tle Umowy spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo  
i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 8 

 

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.  

 

§ 9 

 

Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów bezpośrednich oraz do protokolarnego potwierdzania wykonania 
umowy będzie Pani Aleksandra Gancarczyk. 

§ 10 

 

Wszelkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11 
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Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy. 

 

Zamawiający:                                                                                                                                                     Wykonawca: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


