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UMOWA nr ZBN/……………./2020 
 

 
spisana w dniu …………………… roku w Kudowie Zdroju pomiędzy:  
 
Parkiem Narodowym Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie Zdroju przy ul. Słonecznej 31, o numerze 
NIP 883-18-52-945,  
reprezentowanym, przez:  
Bartosza Małka – Dyrektora PNGS,  
zwanym w dalszym tekście Zamawiającym 
 
a firmą:  
……………………………………………,  
reprezentowaną przez:  
……………………………………………..  
zwaną dalej Wykonawcą 
 

§ 1 
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: 
Przeprowadzenie kontroli jakości danych teledetekcyjnych dla projektu pn. „Ocena stanu zasobów 
przyrody ożywionej i nieożywionej na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych i jego otuliny z 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii teledetekcyjnych” (POIS.02.04.00-00-0007/18) w 
odniesieniu do zadań nr 1 i 2, tj.: 
- Cyfrowe zdjęcia lotnicze – nalot 1 w 2019 roku, 
- Lotniczy skaning laserowy (ALS) – nalot 1 w 2019 roku 
 

§ 2 
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 
2. Załącznik nr 1, zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest integralną część umowy. 
 

§ 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 opisie przedmiotu zamówienia 
(Załącznik nr 1 do Umowy).  
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.  
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności będące przedmiotem niniejszej Umowy do dnia 
15.07.2020 r.  
2. W sytuacji wystąpienia siły wyższej (w tym stanu epidemii) uniemożliwiającej Wykonawcy oddanie 
przedmiotu umowy w terminie określonym powyżej, Zleceniodawca na uzasadniony, pisemny wniosek 
Wykonawcy, może przesunąć termin realizacji przedmiotu umowy w drodze pisemnego aneksu. 
3. Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, ulegnie automatycznemu 
przedłużeniu w przypadku konieczności poprawy danych teledetekcyjnych podlegających kontroli i 
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wykonania ponownej kontroli zgodnie z procedurą wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik 
nr 1 do Umowy).  
4. Wykonawca zgłosi pisemnie zakończenie przedmiotu umowy lub, w przypadku konieczności poprawy 
danych teledetekcyjnych,  bieżącego etapu kontroli, w formie raportu z kontroli, a Zamawiający w terminie 
do 5 dni roboczych ustali termin i dokona odbioru końcowego/częściowego. 
5. W celu potwierdzenia zakończenia realizacji przedmiotu umowy, przedstawiciele Stron sporządzą i 
podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy, uwzględniający wszystkie raporty z kontroli. 
6. Podpisany protokół, o którym mowa w ust. 5 powyżej, będzie stanowić podstawę do wystawienia przez 
Wykonawcę rachunku/faktury za wykonanie przedmiotu umowy. 
 

§ 5 
1. Wykonawca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonania przedmiotu umowy 
podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. W przypadku, 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 
zapisów niniejszej umowy. 
3. 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 powyżej 
będą kierowane wyłącznie względem niego. Zamawiający jest zwolniony z wszelkiej w tym zakresie 
odpowiedzialności.  
 

§ 6 
Strony ustalają łączną kwotę za wykonanie zadania będącego przedmiotem umowy, opisanego w § 2 w 
wysokości …………………………… zł netto (słownie: …………………………………………………………………………………… zł), 
…………………………… zł brutto (słownie: …………………………………………………………………………………… zł). 
 

§ 7 
1. Rozliczenie nastąpi po wykonaniu usługi będącej przedmiotem umowy i przedstawieniu prawidłowo 
wystawionego rachunku lub faktury VAT.  
2. Należność za wykonaną usługę będzie regulowana z rachunku bankowego Zamawiającego w formie 
przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na rachunku/fakturze.  
3. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego 
rachunku/faktury VAT.  
 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń z tytułu 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego.  
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień zwłoki,  
3. Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego (brutto).  
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za  
każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia.  
5. W sytuacji gdy kary umowne nie pokryją całej szkody jaką poniósł Zamawiający ma on prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego.  
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6. 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.  
 

§ 9 
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.  
 

§ 10 
Spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu 
Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 11 
Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) stanowi załącznik nr 2 do umowy.  
 

§ 12 
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego.  
 
 
 

Wykonawca       Zamawiający 


