
 

 

 

Znak sprawy: WOPN-PK.082.5.21.2014.AR 

 

WZÓR UMOWY NR .… /LIFEDrawaPL/2020 
 

zawarta w dniu ……………. 2020 r. w Szczecinie pomiędzy:  
Skarbem Państwa - Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie z siedzibą przy  

ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, NIP 851-307-35-63, REGON 320-590-577,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: ……………………………………….. 

………………………………........................... – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Szczecinie,  
a 
 
………………………………………………. z siedzibą w …………………………………. przy ulicy 

…………………………………….., poczta ……….………….…………………. wpisanym do 

……………………………………………………………………. NIP: ……………………….………. 

REGON: ……………………………., PESEL1, ……………………………….,reprezentowanym przez: 

…………………………………..……, zwanym(-ą) dalej w treści umowy „Wykonawcą”.   

 

§ 1 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na: zakup i dostawę śpiworów, latarek czołowych, termosów, 
kompasów oraz mapników, w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL „Active 
protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in 
Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki 
Drawy w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu 
finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie (NFOŚiGW). 
 

§ 2 
1. Przedmiot umowy obejmuje dostarczenie następującego asortymentu:  

                                                           
 

rodzaj 
towaru 

liczba szt. opis 

śpiwór 2  typ: mumia, 

 syntetyczny, 

 uniwersalny, 

 waga do 1,5 kg, 

 maksymalny wzrost użytkownika: 195 cm, 

 zakres temperatur: minimalna od 1-11ºC, maksymalna do 
max. 10-26ºC, 

 pokrowiec w komplecie. 

latarka 
czołówka 

2  latarka czołowa, 

 zasięg dla maksymalnego trybu świecenia minimum 30 m, 

 moc światła: dla maksymalnego trybu świecenia minimum 80 
lm, 

 waga do 86 g. 

termos 2  termos turystyczny na żywność, 

 stal nierdzewna lub guma piankowa, 

 pojemność minimalna 350 ml. 

kompas 6  kompas namiarowy (= płytkowy, namapowy lub mapowy), 
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2.  Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy jednorazowo. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy nr … z dnia 

…………….. 2020 r., stanowiącą Załącznik nr 2 do przedmiotowej umowy. 

4.Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w ciągu…………. 

 

§ 3 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, wynosi: 

……………………………………………………………………… złotych brutto (słownie: 
…………………………………………………………… /100 brutto), w tym wartość netto: 
………………………………….zł, VAT (…….%). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy.  

3. Podstawą wystawienia faktur/rachunków za wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przez 

Wykonawcę jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu niniejszej umowy, 

stwierdzający jej wykonanie bez żadnych zastrzeżeń.  

4. Dane do wystawienia faktury/rachunku: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, 

ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, NIP 851-307-35-63, REGON 320-590-577. 

5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie wystawionej przez 

Wykonawcę faktury, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Dniem zapłaty jest dzień wydania 

dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę w treści wystawionej Zamawiającemu faktury/rachunku o nr 

………………………………………………………………………………………………………... 
/należy wpisać nr rachunku bankowego/ 

wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem 
rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 
Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie 

na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 
 

7. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku jest: Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin. 

 

§ 4 
Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, pierwszego gatunku, 
nienoszący śladów wad, a także dostarczony w oryginalnych opakowaniach. 
 

§ 5 
Przedmiot zamówienia nie może być obciążony prawami osób trzecich oraz nie może  
być przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.  
 

§ 6 
1. Za uszkodzenia powstałe podczas dostarczenia, rozładunku i wniesienia odpowiada Wykonawca. 
2. Dostarczenie, rozładunek, wniesienie, muszą się odbyć w godzinach pracy Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Szczecinie tj. 8:30-15:00 i w terminie uzgodnionym  
z Zamawiającym. Wykonawca zapewni dostarczenie, rozładunek i wniesienie, siłami własnymi, na 
własny koszt i ryzyko do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego drogą e-mailową lub telefonicznie  
o planowanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia. 

4. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć i wnieść pod adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, pok. 205, II piętro.  

 płytka kompasu wykonana z odpornego, bezbarwnego 
tworzywa sztucznego, odpornego na zarysowania, 

 linijka w mm, cm lub km, 

 boczna podziałka 1: 25 000 i/lub 1:50 000, 

 smycz z karabinkiem lub sznurek, 

mapnik 120  z zapięciem np. na rzep lub taśmę, 

 wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego,  

 ze sznurkiem lub paskiem do zawieszenia na szyi, 

 wymiary minimalne: od 15x23 cm. 
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§ 7 

1. Podstawę odbioru przedmiotu umowy stanowić będzie protokół odbioru. Jeżeli w trakcie odbioru 
przedmiotu umowy zostaną stwierdzone nieprawidłowości lub wady w jej wykonaniu bądź braki 
ilościowe, to fakt ten zostanie odnotowany w protokole odbioru ze wskazaniem rodzaju 
nieprawidłowości lub wad. Wykonawca nieodpłatnie usunie nieprawidłowości lub wady w terminie 
wskazanym w protokole odbioru. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
umowy.  

2. W przypadku usunięcia stwierdzonych wad Strony uznają, że przedmiot umowy zostaje wykonany 

w dniu przekazania przedmiotu umowy wolnego od wad lub uzupełnienia stwierdzonych braków 

ilościowych. Zamawiający sporządza wówczas protokół zdawczo-odbiorczy stwierdzający, że 

przedmiotu umowy jest wolny od wad. 

3. W przypadku nie usunięcia nieprawidłowości lub wad w terminie określonym  

w protokole odbioru, za termin odbioru uznaje się dzień zakończenia usuwania usterek,  

z zastrzeżeniem naliczania kar umownych lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy i naliczenia z tego tytułu kary umownej.    

 

§ 8 
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do koordynowania spraw związanych  

z realizacją umowy i koordynatorem w zakresie obowiązków umownych, w tym do podpisania 
protokołu odbioru jest: ………………………, tel. ……………………………. fax …………………… 
adres e-mail: ……………………………………………………… 

2. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do koordynowania spraw związanych  

z realizacją umowy i koordynatorem w zakresie obowiązków umownych, w tym do podpisania 

protokołu odbioru jest: …………………………., tel.: ………………………… fax …………………… 

adres e-mail: ………………………………………………………. 

§ 9 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 4,  
w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, liczone za każdy dzień 
opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy  
w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

2. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od całości lub niewykonanej części umowy z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w takim przypadku Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy zastrzeżone kary 

umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, staje się wymagalne:  

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.   

 

§ 10 
1. Zmiana terminu wykonania umowy jest możliwa w następujących okolicznościach:  

1) wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec, w szczególności 
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody  
w znacznych rozmiarach,  

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa, która stanowi przeszkodę w rozpoczęciu, lub 

kontynuowaniu wykonywania przedmiotu umowy. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, termin na 

wykonanie przedmiotu umowy zostanie wydłużony o czas trwania przeszkody, uniemożliwiającej 

jej wykonanie.  

3. Jeżeli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają 

podstawę do stwierdzenia wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu,  

i w związku z tym przedmiot umowy może nie zostać wykonany w terminie określonym w § 2 ust. 
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3, Wykonawca niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni od powzięcia takich informacji, 

pisemnie powiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu 

umowy, wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę.  

 

§ 11 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w przypadku: 

1)  zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiany 
numeru rachunku bankowego), 

2)  zmiany danych teleadresowych, 

3)  zmiany stawki podatku VAT, 

4)  rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 
 

§ 12 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w następujących 
okolicznościach: 

1) Wykonawca mimo pisemnego upomnienia nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań 

wynikających z umowy, 

2) Wykonawca mimo pisemnego upomnienia nie zastosuje się w wyznaczonym terminie do 

żądania zawartego w powiadomieniu przekazanym przez Zamawiającego, wymagającego, aby 

Wykonawca naprawił zaniedbanie, które ma wypływ na właściwe i terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy, 

3) wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie przedmiotu 

umowy. 

§ 13 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.    
 

§ 14 
1. Strony umowy dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej 

umowy rozstrzygnąć na drodze polubownej.  
2. W przypadku braku rozwiązania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy na drodze 

polubownej, właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019r., poz. 1145 ze zm.) oraz inne powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy  

i Zamawiającego.  

5. Integralną część umowy stanowią:   

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Oferta złożona przez Wykonawcę nr …… z dnia ……………. 

Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru        

 

 

 

 

 

................................................                                                   ...............................................                                                                                                                                                                                                                                                                   

WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY   

 

 

 

 


