
 

 

Załącznik nr 6 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"  

 

Przedmiot umowy jest realizowany w ramach dotacji z Funduszu Leśnego, umowy nr ZP-8/13 z dnia 

24 maja 2013r. 

 

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 

1. Przedmiotem umowy jest naprawa dróg gruntowych na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego: 

a) naprawa drogi leśnej w Obwodzie Ochronnym Ostrowiec oddz.341, 342, której zakres obejmuje: 

1. Mechaniczne równanie-profilowanie drogi o szerokości 4mb i długości 95 mb; 

2. Uzupełnienie nawierzchni mieszanką kruszoną z podsypką z kamienia podkładowego wraz z 

zagęszczeniem na wskazanych odcinkach o długości10mb, 15mb, 20mb, 50mb; 

3. Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarpy rowu w kilku 

odcinkach o łącznej długości 95 mb; 

4. Mechaniczne miałowanie nawierzchni – 380m
2
; 

 

b) naprawa drogi leśnej w Obwodzie Ochronnym Ostrowiec oddz.303, 282, której zakres obejmuje: 

1. Mechaniczne równanie-profilowanie drogi o szerokości 4mb i długości 350 mb; 

2. Uzupełnienie nawierzchni mieszanką kruszoną z podsypką z kamienia podkładowego wraz z 

zagęszczeniem na wskazanych odcinkach o długości 50mb, 50mb, 50mb, 150mb,50mb; 

3. Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarpy rowu w kilku 

odcinkach o łącznej długości 350 mb; 

4. Mechaniczne miałowanie nawierzchni – 1400m
2
; 

 

c) naprawa drogi leśnej w Obwodzie Ochronnym Kamienna oddz.401, 400, 399, 398, 397, której 

zakres obejmuje: 

1. Mechaniczne równanie-profilowanie drogi o szerokości 4mb i długości 510 mb; 

2. Uzupełnienie nawierzchni mieszanką kruszoną z podsypką z kamienia podkładowego wraz 

z zagęszczeniem na wskazanych odcinkach o długości 30mb, 30mb, 100mb, 50mb,300mb; 

3. Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarpy rowu w kilku 

odcinkach o łącznej długości 510 mb; 

4. Mechaniczne miałowanie nawierzchni – 2040m
2
; 

 

d) naprawa drogi leśnej w Obwodzie Ochronnym Kamienna oddz.352, 364, 373, 350, której zakres 

obejmuje: 

1. Mechaniczne równanie-profilowanie drogi o szerokości 4mb i długości 400 mb; 

2. Uzupełnienie nawierzchni mieszanką kruszoną z podsypką z kamienia podkładowego wraz    z 

zagęszczeniem na wskazanych odcinkach o długości 50mb, 100mb, 50mb, 50mb,150mb; 



3. Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarpy rowu w kilku 

odcinkach o łącznej długości 400 mb; 

4. Mechaniczne miałowanie nawierzchni – 1600m
2
; 

 

2. Zamawiający po podpisaniu umowy wskaże Wykonawcy miejsca naprawy poszczególnych 

dróg. 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ oraz 

załączniku nr 8 do SIWZ – przedmiar 

4. Wykonawca do wykonania zadania musi zakupić mieszankę kruszoną 0-32 mm w ilości 426 

ton. 

  

§ 2 

Termin realizacji umowy 

1. Termin wykonania umowy ustala się od dnia jej podpisania do dnia 30.09.2013r. 

 

§ 3 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego(ceny ofertowej 

brutto), o którym mowa w § 4 ust. 1 tj………………………………………….zł (słownie 

złotych.....................................) w formie……………………………………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 

następujących terminach: 

1) 100% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego, 

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

którym mowa w ust. 2 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.  

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

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

VAT)  

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

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

..../100). 

2. Dokumentem stwierdzającym zakończenie robót stanowiącym podstawę do wystawienia faktur 

będzie zatwierdzony protokół odbioru prac. 

3. Faktura będzie płatna wciągu 30 dni po przedłożeniu zatwierdzone protokołu odbioru robót. 

 

§ 5 

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 robót przez Wykonawcę w wysokości 0.5% od wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 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 10% od wartości wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 4 ust. 1 niniejszej umowy,  



c) za opóźnienia w usunięciu wad (usterek) stwierdzonych podczas odbioru końcowego w wysokości 

0,5 % od wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 

opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego w protokole na usunięcie wad , 

d) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi 

w wysokości 200,00 zł, w przypadku ich nie usunięcia w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo przerwania robót i odstąpienia od umowy bez wyznaczenia 

dodatkowego terminu w przypadku stosowania innych niż podano w specyfikacji materiałów  

z jednoczesnym zastosowaniem kar jak w ust.2 i 3 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości robót objętych 

umową z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, za wyjątkiem 

wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

      

 

§ 6 

 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy.  

 

§ 7 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług 

podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.  

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, 

który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca 

przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a 

podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań 

związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady. 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 

dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i 

żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 

podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 

określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.  

8. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w 

części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 

wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje 

zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz 

Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.  

9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.  

10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy.  



11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 

§ 8 

 

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

i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych. 

2. W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej nie objętej postanowieniami Umowy 

zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 10 

 

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

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

  

§ 11 

 

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

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający:                                                                    Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


