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Załącznik nr 9 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 

Zamawiającym) a  

 

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

ADRES 

FIRMY:…………………………………………………………………………………………………,  

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

reprezentowaną przez 

imię…………………………………..……,nazwisko ……………………………………………, 

(zwanym/ą dalej Wykonawca). 

 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej 2007-2013 Maklemburgia/Pomorze Przednie/Województwo 
Zachodniopomorskie – INTERREG IVa. Tytuł projektu „ Odnowa ekologiczna i rozwój 
turystyczno-przyrodniczy w polskiej i niemieckiej części zlewni rzeki Odry”. Nr umowy INT-
09-0026. 

 

§1 

Przedmiotem umowy jest wykonanie na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego platformy 

widokowej oraz wiaty przystankowej zgodnie z dokumentacjami technicznymi oraz ofertą 

złożoną  w postępowaniu przetargowym pn.: „Wykonanie platformy widokowej oraz wiaty 

przystankowej na terenie DPN”. 

 

§ 2 

1. Zamawiający wypłaci Wykonawcy za przedmiot umowy wynagrodzenie w wysokości brutto 

……………………………………………………………….…….…..……..zł słownie złotych  

…………………………………………………………………………………………………..………

…… …/100.   
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2. Podstawą do zapłaty będzie: 

a) wykonanie platformy widokowej oraz wiaty przystankowej  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 21 dni licząc od dnia dostarczenia 

faktury i dokumentów do Drawieńskiego Parku Narodowego na konto Wykonawcy. 

 

§ 3 

Termin wykonania zamówienia upływa z dniem 20 grudnia 2012r. 

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

naliczyć ustawowe odsetki karne.  

§ 4 

 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego 

wykonywania umowy zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w wysokości 

5% ceny niniejszego zamówienia brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących 

formach:  

2.1  pieniądzu na konto wskazane przez Zamawiającego, kwota ta jest 

przechowywana na nie oprocentowanym rachunku bankowym; 

2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

2.3 gwarancjach bankowych; 

2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

  

3. Po należytym wykonaniu umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zostanie zwrócone Wykonawcy z nie oprocentowanego rachunku bankowego. 

 

4. Warunki zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu - zgodnie z Prawem 

Zamówień Publicznych. 

5. W przypadku nienależytego wykonania umowy kwota wyszczególniona w § 4 ust. 1 

nie zostanie zwrócona Wykonawcy i pozostanie w dyspozycji Zamawiającego.    
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§ 5 

Załącznikami do umowy będą dokumentacja techniczna platformy widokowej, dokumentacja 

techniczna wiaty przystankowej oraz formularz ofertowy. 

 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 7 

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

stron. 

 

. 

 

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

Zamawiający                                                Wykonawca 

 

 

 


