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 ……………………………………………,
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”

a ...........................................
NIP ............................
REGON ...................................
zwanym w dalszej części Umowy "Wykonawcą"
Przedmiotem umowy jest zadanie realizowane w ramach zadania „Ochrona i monitoring
zimorodka oraz wydry w Drawieński Parku Narodowym” sfinansowanego ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr umowy 2013D0132S
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:
Folderu w ilości 2 000 szt. o wymiarach 444X210mm, składanie na 3 części, typ składania w C, druk
dwustronny CMYK pełen kolor, papier kreda błysk o gramaturze minimum 130g;
Plakatów 2 rodzajów po 500 szt. każdy w formacie A1, papier kredowy błyszczący o gramaturze
minimum 170 g, druk jednostronny CMYK pełen kolor, listwy srebrne po długim boku góra/dół, u
góry z zawieszką
Widokówek 2 rodzajów po 2 000 szt. każdy o wymiarach 148x105mm, druk dwustronny CMYK pełen
kolor, papier kreda o gramaturze minimum 300g, jednostronnie foliowany błyszczący.
Tekst, zdjęcia i logotypy dostarcza Drawieński Park Narodowy.
Na wydrukowanych materiałach należy umieścić logo WFOŚiGW, logo Drawieńskiego Parku
Narodowego oraz adnotację „Egzemplarz bezpłatny”.
Wykonawca rozpocznie druk materiałów po wcześniejszej akceptacji projektów przez Zamawiającego.
§2
Termin realizacji umowy
1. Umowa będzie realizowana od dnia podpisania do 18. 10. 2013r.

§3

Wynagrodzenie:
1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy za :
Foldery kwota netto ……………. zł, …………………. % VAT wartość VAT
w wysokości ………………………………………..; wartość brutto……………………… zł;
Plakaty kwota netto ……………. zł, …………………. % VAT wartość VAT
w wysokości ………………………………………..; wartość brutto……………………… zł;
Widokóweki kwota netto ……………. zł, …………………. % VAT wartość VAT
w wysokości ………………………………………..; wartość brutto……………………… zł;

Łączna kwota brutto (łącznie z podatkiem VAT) w wysokości:.............................................................
(słownie: ................................................................................................................................ zł. ..../100).
2. Płatność nastapi 30 dni po wydrukowaniu materiałów 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:

