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Identyfikator: ZBN.383.06.2020 

 

Wzór umowy 

 

UMOWA Nr ………. 

 

 

Zawarta w dniu …………………………………. 2021 r. pomiędzy: 

PARKIEM NARODOWYM GÓR STOŁOWYCH z siedzibą w KUDOWIE ZDROJU 

57-350 Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31  

NIP: 883-185-29-45 ; REGON : 021783891  

reprezentowanym przez mgr inż. Bartłomieja Jakubowskiego 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

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

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

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

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

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

 

zwanym dalej Wykonawcą 

wspólnie zwanymi dalej Stronami 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: 

Wykonanie usługi eksperckiego udziału w pozyskiwaniu i analizie danych pochodzących z 

pomiarów tomografii dźwiękowej pni drzew na 365 powierzchniach monitoringowych 

Parku Narodowego Gór Stołowych 

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

zadania zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

3. Załącznik nr 1, zawierający szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowi integralną część 

umowy. 

 

§ 2 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia określonego w § 1, 

zgodnie z Ofertą z dnia .......................... 2020 r., która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 

z najwyższą starannością i dbałością o interesy Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że do wykonania przedmiotu umowy zapewni personel posiadający 

umiejętności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz, że przedmiot umowy wykona 

zgodnie ze swą najlepszą wiedzą i z zachowaniem najwyższej staranności oraz zgodnie z 
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założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze specjalistyczną wiedzą 

techniczną, terminowo oraz bez wad. 

 

§ 3 

Zobowiązania Zamawiającego 

Zamawiający oświadcza, że zapewni Wykonawcy niezbędny sprzęt do wykonania przedmiotu 

umowy (tomograf dźwiękowy) oraz pomoc koordynatora zadania ze strony PNGS na każdym 

etapie realizacji zadania. 

 

§ 4 

Termin wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności będące przedmiotem niniejszej Umowy w 

części dotyczącej pomiarów terenowych do dnia 31.12.2021 roku, a w części dotyczącej 

opracowania wyników do dnia 30.09.2022 roku. 

2. Wykonawca, nie później niż na 30 dni przed upływem terminu wykonania umowy określonym w 

ust. 1 powyżej, powiadomi Zamawiającego o przeszkodach w możliwości realizacji przedmiotu 

umowy, podając uzasadnienie faktyczne oraz propozycję nowego terminu. Uzasadnienie 

zmiany terminu nie ogranicza prawa do naliczania kar umownych przez Zamawiającego 

3. W sytuacji wystąpienia siły wyższej (w tym stanu epidemii) uniemożliwiającej Wykonawcy 

oddanie przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 1 powyżej, Zamawiający na 

uzasadniony, pisemny wniosek Wykonawcy, może przesunąć termin realizacji przedmiotu 

umowy w drodze pisemnego aneksu. 

4. Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, ulegnie 

automatycznemu przedłużeniu w przypadku konieczności poprawy danych teledetekcyjnych 

podlegających kontroli i wykonania ponownej kontroli zgodnie z procedurą wskazaną w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia. 

5. 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. 

6. W celu potwierdzenia zakończenia realizacji przedmiotu umowy, przedstawiciele Stron 

sporządzą i podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy, uwzględniający wszystkie raporty z kontroli. 

7. Podpisany protokół, o którym mowa w ust. 6 powyżej, będzie stanowić podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę rachunku/faktury za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

Podwykonawstwo 

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 
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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. 

4. 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 

Warunki płatności 

1. Strony ustalają łączną kwotę za wykonanie zadania, będącego przedmiotem umowy w 

wysokości ………………………………. zł netto (słownie: …………………………………………………. zł, 0/100),  

……………………………….zł brutto (słownie: …………………………………………………. zł, 0/00). 

2. Zapłata zostanie dokonana po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu przez 

Zamawiającego protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie zadania oraz usunięcia 

ewentualnych wad stwierdzonych w toku odbioru. 

3. Strony postanawiają, że podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie 

przedmiotu umowy jest wyłącznie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru, 

stwierdzający wykonanie zadania bez wad, albo potwierdzający usunięcie wad stwierdzonych w 

toku odbioru. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy zapłatę wskazaną w ust. 1 przelewem w złotych polskich w 

terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Przelew będzie dokonany na następujący rachunek bankowy Wykonawcy: 

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

6. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia wierzytelności wynikających z Umowy na osoby 

trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej 

zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie niniejszej Umowy. 

 

§ 7 

Kary umowne 

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.  
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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.  

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. 

 

§8 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w razie niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, a w szczególności jeżeli: 

• zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy trwa dłużej niż 7 dni od upływu terminu 

określonego w § 4 ust. 1. Odstąpienie powinno zostać poprzedzone wezwaniem drugiej 

Strony do należytego wykonywania przedmiotu umowy, 

• wykonanie przedmiotu umowy nie spełnia warunków, o których mowa w umowie, Opisie 

Przedmiotu Zamówienia lub złożonej ofercie Wykonawcy,  

• Wykonawca dokonał cesji swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez 

uzyskania na nią uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W razie złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca 

powinien niezwłocznie wstrzymać realizację przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia istotnej okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 

dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

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. 

3. Spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy strony zobowiązują się poddać 

rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

4. Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) stanowi załącznik nr 2 do 

umowy. 

5. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego.  

 

 

 

 

Wykonawca       Zamawiający 


