
 

 

Załącznik nr 4 SIWZ 

 

 UMOWA K- 3700 - …………/14 

zawarta w dniu  ............2014 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 ............................   
zwanym w dalszej części Umowy "Wykonawcą" 

  

Przedmiotem umowy jest zadanie realizowane w ramach zadania „Ochrona przyrody i 

ograniczenie zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej na terenie 

Drawieńskiego Parku Narodowego” z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej 

grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. 

 

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 4 000 szt. w postaci książeczki o formacie A5, okładka: papier kreda 170g, środek: 

papier kreda 135g, ilość stron 4 (okładka 2 str. wewnętrzne i 2 str. zewnętrzne) + 12 stron środka. 

Folder będzie zawierał wszystkie kolory. 

Tekst, zdjęcia i logotypy dostarcza Drawieński Park Narodowy.  

Na wydrukowanych materiałach należy umieścić 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 28. 03. 2014r.  

 

§ 3 

 

 

Wynagrodzenie: 

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy za : 
     Foldery kwota netto ……………. zł, …………………. % VAT wartość VAT 

w wysokości ………………………………………..; wartość brutto……………………… zł; słownie 

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

2. Płatność nastąpi 30 dni po wydrukowaniu materiałów oraz dostarczeniu faktury VAT wraz z 

zatwierdzonym protokołem 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: 


