
 

 

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"  

 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie realizowane w ramach dotacji z Funduszu Leśnego, umowy nr 

ZP-8/13 z dnia 24.05.2013r. 

 

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 

Zakres przedmiotowy umowy 

1 Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowych dla trzech mostów znajdujących 

się na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego zlokalizowanych na: 

 

Działkach nr 75 i 76 obręb Nowa Korytnica o aktualnych wymiarach dł. 14,0m; szer. 3,30m 

Działce 8057 obręb Golin i działce 8357 obręb Jelenie  o aktualnych wymiarach dł. 14,3m; szer. 3,35m 

Działkach  8064  i 8057 obręb Golin o aktualnych wymiarach dł. 10,75m; szer. 3,30m 

Mosty o konstrukcji stalowo-drewnianej. 

Nośność obiektów minimum15 ton. 

Trwałość minimum 20 lat. 

Wykonawca po podpisaniu umowy z Zamawiającym musi uzgodnić koncepcję budowy mostów. 

 

Dokumentacja powinna zawierać: 

1. Raport oddziaływania na środowisko. 

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 umowy 

1. Termin wykonani umowy ustala się od dnia podpisania do dnia 02.12.2013r.  

 

§ 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 – 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). 

Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę za wykonana usługę stanowi zatwierdzony 

protokół odbioru robót.  

2. Faktura będzie płatna wciągu 30 dni po przedłożeniu protokołu odbioru robót sporządzonego 

przez powołaną przez Zamawiającego komisję.  

 

§ 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 2% 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,  

3. 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 

 

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 

 

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

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

  

§ 10 

 

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

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający:                                                                    Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


