Umowa nr ZBE/………../2020
spisana w dniu …………………… roku w Kudowie Zdroju pomiędzy:
Parkiem Narodowym Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie Zdroju przy ul. Słonecznej 31,
NIP 883-18-52-945,
zwanym w dalszym tekście Zamawiającym reprezentowanym, przez:
Bartosza Małka – Dyrektor PNGS,
a firmą:
…………………………………………….
którą reprezentuje:
……………………………………………..
zwaną dalej Wykonawcą.
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: Wykonanie stanowisk edukacyjnych
na Ścieżce Skalnych Grzybów na terenie PNGS.
§2
Wykonawcę obowiązuje wykonanie następujących czynności, związanych z w/w zadaniem:
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
stanowisk edukacyjnych na Ścieżce Skalnych Grzybów na terenie PNGS zgodnie z opisem oraz
przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz, że
przedmiot umowy wykona zgodnie ze swą najlepszą wiedzą i z zachowaniem najwyższej staranności oraz
zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia oraz przedmiarze robót (Załącznik nr 1 ).
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z użyciem własnych materiałów, zgodnie z
wiedzą techniczną, terminowo oraz bez wad.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy, wynikłe z przyczyn technicznych,
wady jakościowe oraz ilościowe.
§5
1. Wykonawca

zobowiązuje

się

wykonać

czynności

będące

przedmiotem

niniejszej

Umowy

do dnia 31.10.2020 r.
2. W sytuacji wystąpienia siły wyższej (w tym stanu epidemii) uniemożliwiającej Wykonawcy oddanie
przedmiotu umowy w terminie w niej określonym, Zleceniodawca na uzasadniony, pisemny wniosek
Wykonawcy może przesunąć termin realizacji przedmiotu umowy w drodze pisemnego aneksu.
3. Wykonawca zgłosi pisemnie zakończenie robót, a Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych ustali
termin i dokona odbioru końcowego prac.
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4. W celu potwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przedstawiciele Stron sporządzą i podpiszą protokół
zdawczo-odbiorczy.
§6
1. W wypadku, gdy Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy będzie się posługiwał podwykonawcami,
w umowach z podwykonawcami zobowiązuje się zawrzeć zapisy przedmiotowej umowy dotyczące sposobu
wykonania przedmiotu umowy, zasad dotyczących odbioru przedmiotu umowy oraz zapis o zakazie
posługiwania się dalszymi podwykonawcami, a także zapisy pozwalające na niezakłóconą realizację niniejszej
umowy.
2. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialność za działania
lub za zaniechania własne oraz za działania lub za zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub
zaniechania.
3. Wszelkie roszczenia, z którymi wystąpią podwykonawcy Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 będą
kierowane wyłącznie względem niego, Zamawiający jest zwolniony z wszelkiej w tym zakresie
odpowiedzialności.
§7
Strony ustalają łączną kwotę za wykonanie zadania będącego przedmiotem umowy, opisanego w § 2
w

wysokości

……………………………

zł

netto

słownie:

………………………………………………….

(netto)

……………………….. zł brutto słownie: …………………………………………………………………………………… (brutto)

§8
Rozliczenie nastąpi po wykonaniu usługi będącej przedmiotem umowy i przedstawieniu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
1. Należność za wykonaną usługę będzie regulowana z konta Zamawiającego w formie przelewu
na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
2. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury VAT.

§9
1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na prace i materiały użyte przy realizacji tego zadania.
Wykonawca usunie ujawnione wady w okresie gwarancyjnym w terminie do 14 dni od otrzymania wezwania
do usunięcia wad.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie ewentualnych wad fizycznych przedmiotu
umowy.
3. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie przez przedstawicieli Stron wraz z terminem
podanym przez Zamawiającego na usunięcie wad.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na jego wysokość.
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5. Zamawiający przekaże wszystkie uwagi i ewentualne reklamacje dotyczące przedmiotu umowy
bezpośrednio Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń z tytułu
nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego.
§ 11
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego
(brutto) za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie udzielonej gwarancji w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umownego (brutto) na każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad.
2. Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy zapłaci drugiej stronie karę umowną
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto).
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za
każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia.
4. W sytuacji gdy kary umowne nie pokryją całej szkody jaką poniósł Zamawiający ma on prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego.
5. Kary umowne należne Zamawiającemu będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
przedłożonego mu oświadczenia Zamawiającego, w terminie 7 dni od jego doręczenia, na co Wykonawca
wyraża zgodę.
§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
2. Wszelkie zmiany do umowy mogą być wprowadzane za obopólną zgodą w formie pisemnej pod rygorem
nieważności w trybie aneksu, który po podpisaniu przez strony stanowić będzie integralną część
umowy.
§ 13
Spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu Sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) stanowi załącznik nr 2 do umowy.
§ 15
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego.
Wykonawca

Zamawiający
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Załącznik nr 1 do umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Pulpit pod tablice informacyjne – 8 szt.
1.
a.

b.

Wykonanie stanowisk edukacyjnych (pulpitów) – szt. 8 na Ścieżce Skalnych Grzybów – OO.
Czerwona Woda:
Wykonanie stanowiska z drewna modrzewiowego, klejonego dwukrotnie impregnowanego
bezbarwnym preparatem ochronnym do drewna. Stanowisko wykonane zgodnie z załączonym
projektem i obmiarem stanowiącym materiał pomocniczy.
Montaż plansz dostarczonych przez Zamawiającego, wykonanych na materiale dibond, do
wykonanych stanowisk (montaż przy pomocy wkrętów do drewna maskowanych kątownikiem
drewnianym).

Przeznaczeniem pulpitu jest umożliwienie mocowania tablic na stanowiskach edukacyjnych.
Rozwiązania materiałowe elementów nośnych.
(Fundament w zależności od lokalizacji obiektu w przypadku podłoża sypkiego - wylewane
betonowe z betonu B 20 na podkładzie z chudego betonu B 7,5, zabezpieczoną izolacją
wodochronną.)
Montaż konstrukcji drewnianej do fundamentu za pośrednictwem kotwy stalowej ocynkowanej, skręcanej
śrubami zamkowymi.
- Konstrukcja nadziemna w postaci konstrukcji słupowo ryglowej z zastrzałem
z drewna klejonego.
- klasa drewna GL 24,
- klej rezorcynowy lub inny wodoodporny do drewna,
- drewno modrzewiowe,
- drewno dwukrotnie malowane bezbarwnym preparatem ochronnym, odpornym na UV,
- należy stosować przekładki na styku z innymi materiałami (folia budowlana lub guma)
- Łączenie elementów drewnianych typowymi złączami ciesielskimi do drewna zapewniającymi trwałe
utrzymanie odpowiedniego kąta.
- Plansza mocowana na podkładzie z płyt OSB lub opcjonalnie z desek modrzewiowych impregnowanych
- Montaż tablicy na podkładzie wykończony kątownikiem drewnianym impregnowanym na kolor
konstrukcji.
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Stelaż pod tablice informacyjne – 4 szt.

2.
a.

b.

Wykonanie stanowisk edukacyjnych (plansz) – szt. 4 na Ścieżce Skalnych Grzybów – OO.
Czerwona Woda:
Wykonanie stanowiska z drewna modrzewiowego, klejonego dwukrotnie impregnowanego
bezbarwnym preparatem ochronnym do drewna. Stanowisko wykonane zgodnie z załączonym
projektem i obmiarem stanowiącym materiał pomocniczy.
Montaż plansz dostarczonych przez Zamawiającego, wykonanych na materiale dibond, do
wykonanych stanowisk (montaż przy pomocy wkrętów do drewna maskowanych kątownikiem
drewnianym)

Przeznaczeniem stelaża jest umożliwienie mocowania tablic informacyjnych.
Rozwiązania materiałowe elementów nośnych.
(Fundament w zależności od lokalizacji obiektu w przypadku podłoża sypkiego – wylewane betonowe z
betonu B 20 na podkładzie z chudego betonu B 7,5, zabezpieczoną izolacją wodochronną.)
W części nadziemnej fundamentów oblicówka z kamieni piaskowcowych gr ok. 12 cm.
Montaż konstrukcji drewnianej do fundamentu za pośrednictwem kotwy stalowej ocynkowanej, skręcanej
śrubami zamkowymi.
- Konstrukcja nadziemna w postaci konstrukcji słupowo ryglowej z zastrzałem oraz więźba
dachowa z drewna klejonego.
- klasa drewna GL 24,
- klej rezorcynowy lub inny wodoodporny do drewna,
- drewno modrzewiowe,
- drewno dwukrotnie malowane preparatem ochronnym bezbarwnym, odpornym na UV,
- należy stosować przekładki na styku z innymi materiałami (folia budowlana lub guma)
- Łączenie elementów drewnianych typowymi złączami ciesielskimi do drewna zapewniającymi trwałe
utrzymanie odpowiedniego kąta.
- Pokrycie daszku gontem modrzewiowym na podkładzie z płyt OSB lub opcjonalnie z desek
modrzewiowych na łatach drewnianych 40/40 mm.
- Szczyty daszku z desek modrzewiowych gr 20 mm
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Załącznik nr 2 do umowy
Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31,
57-350 Kudowa Zdrój, NIP: 8831852945, REGON : 021783891
 inspektorem ochrony danych osobowych w Parku Narodowym Gór stołowych jest Pan Sergiusz Kunert
adres e-mail: iod@pngs.com.pl , adres: Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Parku
Narodowego Gór Stołowych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.
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