
 

                                  
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

Wzór umowy 

 

UMOWA NR .................... 

 

Zawarta w dniu .................................................... 

 

Pomiędzy DRAWIEŃSKIM PARKIEM NARODOWYM, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno NIP: 594-

16-00-692, reprezentowanym przez  Dyrektora dr inż. Pawła Bilskiego (zwanego dalej 

Zamawiajacym) a  

FIRMĄ:…………...………………………………………………………….......................................,  

ADRES 

FIRMY:…………………………………………………………………………………………………

…..,  

NIP:……………………………………….; REGON …………………………………… 

reprezentowaną przez 

Imię …………………………………..……, nazwisko ………………………………………………, 

(zwanym/ą dalej Wykonawcą). 

 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie realizowane w ramach umowy z Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 245/2011/Wn-50/OP-WK/D z dnia 

15.06.2011r, tytuł zadania „Monitoring i ochrona czynna płazów występujących na terenie 

Drawieńskiego Parku Narodowego w latach 2011-2012” 

 

§1 

Przedmiotem umowy jest wykonanie na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego 50 szt. 

kopców dla płazów zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym pn.: „Wykonanie 

kopców stanowiących kryjówki dla płazów”. 

 

§ 2 

1. Zamawiający wypłaci Wykonawcy za przedmiot umowy
 
wynagrodzenie w wysokości 

brutto ……………………………………………………………….…….…..……..zł słownie 

złotych…………………………………………………………………………………….../100.   

2. Podstawą do zapłaty będzie: 

a) wykonanie kopców we wskazanych miejscach przez osobę odpowiedzialną za wykonanie 

zamówienia. 

b) zatwierdzony „Protokół odbioru robót” . 



 

                                  
 

c) prawidłowo wystawioną fakturę VAT wraz z „Protokołem odbioru robót” 

 

3. Wymagana należność zostanie przelana w ciągu 30 dni licząc od dnia dostarczenia faktury i 

dokumentów do Drawieńskiego Parku Narodowego na konto Wykonawcy. 

 

 

§ 3 

1. Termin wykonania zamówienia upływa z dniem 5 września 2012r. 

2. W przypadku opóźnienia wykonania umowy za każdy dzień zwłoki, Zamawiający ma 

prawo naliczyć ustawowe odsetki karne.  

 

§ 4 

Załącznikiem do umowy będzie formularz ofertowy. 

 

§ 5 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca udostępni Zamawiającemu dowody zakupu materiałów 

potrzebnych do wykonania kopców. 

 

§ 6 

Zamawiający będzie sprawował merytoryczny nadzór na wykonaniem kryjówek dla płazów. 

 

§ 7 

Za bezpieczeństwo podczas wykonywania prac i pobytu na terenie Drawieńskiego Parku 

Narodowego odpowiada Wykonawca. 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

. 

 

...........................................           ............................................... 

Zamawiający                                     Wykonawca 

 



 

                                  
 

 

 

 

 


