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Załącznik nr 2  

     

U M O W A    nr  …..../2015 
 

zawarta w dniu …………………r. w  Osowcu – Twierdzy pomiędzy Biebrzańskim Parkiem 

Narodowym z siedzibą w Osowcu - Twierdzy 8, 19-110 Goniądz, , NIP 546-13-90-705,  
REGON 200667985, reprezentowanym przez Dyrektora  Romana Skąpskiego, zwanym 
dalej „Zamawiającym”,    
a …………………………………………………………………, z siedzibą w ……………………., 
ul. …………………………..,  NIP: ……………………….. REGON: ………………….., 
reprezentowanym przez ……………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”,  
uprawnionym do wykonania przedmiotu zamówienia, na podstawie wyboru oferty 
wyłonionej z zastosowaniem zasady konkurencyjności na podstawie: Zapytania ofertowego 

na wykonanie 6 szt. drewnianych stelaży, dostawy, montażu i ustawienia tablic 
informacyjnych na wykonanych stelażach w terenie, na potrzeby realizacji  projektu LIFE09 
NAT/PL/000258 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w basenie środkowym doliny 
Biebrzy. Etap I”, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE+ Wspólnoty 
Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Biebrzański 
Park Narodowy o treści następującej: 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia – tj. wykonanie 6 szt. 

drewnianych stelaży, dostawy, montażu i ustawienia tablic informacyjnych na 
stelażach w terenie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w 
zapytaniu ofertowym i ze złożoną ofertą nr …………z dnia …………, stanowiącą 
integralną część niniejszej umowy w terminie najpóźniej do  dnia 20.11.2015 r.,  

 
§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  zgodnie ze 
złożoną ofertą w wysokości netto ……………….. (słownie zł ……………………..), 
podatek VAT …………………... zł (słownie zł ………………………..), brutto: 
………………..………..: (słownie zł  ……………………………………………..). 

2. Wynagrodzenie  określone w ust. 1  Zamawiający ureguluje po protokolarnym, 
bezusterkowym odbiorze przedmiotu zamówienia, dokonanym przez 
przedstawicieli obu stron umowy, na podstawie faktury Wykonawcy, w terminie do 
30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką 
zawodową oraz postanowieniami umowy. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy winno spełniać wszelkie wymogi przewidziane 
prawem, normami, dokumentami technicznymi. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku 
z wykonywaniem umowy. 
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§ 4 
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy wynoszący …….. miesiące       

od dnia odebrania protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiotu umowy. 
2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się  do ich usunięcia w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
od Zamawiającego zawiadomienia  w tym zakresie. 

 
 

§  5 
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, przypadający po terminie wykonania 
zamówienia określonym  w § 1 umowy, jak też za każdy dzień opóźnienia 
przypadający po terminie określonym w § 4  ust. 2 niniejszej umowy na usunięcie 
wad przedmiotu zamówienia ujawnionych w okresie gwarancji.  

2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, trwającej dłużej niż 7 
dni Zamawiający, niezależnie od uprawnień przewidzianych w ust.1, może odstąpić 
od umowy w terminie 14 dni od wystąpienia wyżej wymienionej okoliczności  
obciążając Wykonawcę dodatkową karą umowną z tytułu odstąpienia od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto.  

3. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 
Zamawiający niezależnie od kar umownych może dochodzić odszkodowania 
w pełnej wysokości szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie z należnego wynagrodzenia naliczonych 
kar umownych. 

 
§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 7 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
§ 8 

Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§  9 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po dwóch dla zleceniodawcy 
i jednym dla zleceniobiorcy. 

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

  Wykonawca:        Zamawiający:           
 


