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WZÓR UMOWY NR ………….. 

zawarta w dniu .................................... 2021 r. w Szczecinie pomiędzy: 

Skarbem Państwa Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie mającą 

siedzibę przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin zwaną dalej Zamawiającym, którą 

reprezentuje: 

Aleksandra Stodulna – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie 

a 

................................................................... z siedzibą w ...................................... przy  

ul. …………….……………….........; zarejestrowanym w .................................. pod numerem 

....................................., zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez: 

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

Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i montaż w terenie tablic urzędowych  

i regulaminowych w celu prawidłowego oznakowania 25 rezerwatów przyrody oraz 

obszaru Natura 2000 Police – kanały PLH320015 położonych na terenie województwa 

zachodniopomorskiego w roku 2021, w ramach projektu pn. „Realizacja zadań ochrony 

czynnej wynikających z ustanowionych zapisów planów ochrony lub zadań ochronnych w 

wybranych rezerwatach przyrody”, finansowanego ze środków WFOŚiGW w Szczecinie. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z SWZ, opisem przedmiotu zamówienia 

oraz złożoną ofertą, stanowiącą załączniki do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i zamontować nowe oznakowanie na terenie 

wybranych rezerwatów przyrody w terminie 7 tygodni od dnia podpisania umowy, lecz 

nie dłużej niż do dnia 20 grudnia 2021 r.  
4. W ramach obowiązków umownych, Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszystkie 

czynności konieczne do wykonania przedmiotu umowy.  

 

§ 2 

1. Przedmiot umowy powinien zostać wykonany z uwzględnieniem wymagań 

Zamawiającego określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiących załącznik nr 

1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego projektami, 

o których mowa w § 3 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy,                     

a w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących 
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wykonania przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca jako podmiot, świadczący usługi stanowiące przedmiot umowy oświadcza, 

że: 

1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie przedmiotu umowy, a także 

dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, 

co pozwoli na terminowe wywiązywanie się ze wszystkich obowiązków 

przewidzianych umową, 

2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze 

strony jego współpracowników, kontrahentów lub podwykonawców w wykonaniu 

czynności przewidzianych w niniejszej umowie posiadają niezbędne kwalifikacje i 

uprawnienia pozwalające na wykonanie czynności będących przedmiotem umowy, 

3) jakość sprzętu oraz urządzeń, z których korzystał będzie przy realizacji niniejszej 

umowy spełnia wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami. 

 

§ 3 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed wykonaniem przedmiotu umowy 

opracował projekt graficzny każdego z przedmiotów wymienionych w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty podpisania niniejszej 

umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do przedstawiania ewentualnych uwag, bądź zatwierdzenia 

projektów w przypadku braku uwag, w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania 

projektów do zatwierdzenia. 

3. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego poprawek lub modyfikacji do wybranych 

projektów Wykonawca uwzględniając je przedstawi Zamawiającemu w terminie 2 dni 

roboczych od dnia wniesienia poprawek lub modyfikacji, poprawiony projekt do 

zaakceptowania.  

4. Zaakceptowanie wybranych projektów nastąpi przez Zamawiającego w terminie 2 dni 

roboczych od dnia przedstawienia projektów do zaakceptowania przez Wykonawcę. 

5. Zaakceptowanie poszczególnych projektów nastąpi w każdym przypadku w formie 

elektronicznej (pocztą e-mail) na adresy wskazane w § 6 niniejszej umowy. 

6. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego                            

projektami. 

7. Zamawiający może zgłosić uwagi co do sposobu wykonania przedmiotu umowy 

dotyczące w szczególności wykorzystanych materiałów, kolorystyki, oraz techniki 

naniesienia i rozmieszczenia znaków identyfikacji wizualnej oraz wzorów graficznych. 

8. Wszystkie wykorzystane opisy, fotografie, ryciny, szablony oraz projekty graficzne 

powinny być wolne od wad prawnych i roszczeń osób trzecich.  

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu zakończenie realizacji przedmiotu 

umowy. Zgłoszenie, o którym mowa winno zostać przekazane Zamawiającemu w formie: 

pisemnej, faxem lub drogą e-mail. 

2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, w terminie nie 

późniejszym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1.  

O terminie odbioru Wykonawca zostanie powiadomiony w formie: pisemnej, faxem lub 



 

 

 

Projekt  

„Realizacja zadań ochrony czynnej wynikających z ustanowionych zapisów planów 

ochrony lub zadań ochronnych w wybranych rezerwatach przyrody”, 

finansuje: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

drogą e-mail. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wziąć udział w odbiorze przedmiotu umowy. W przypadku 

uchylania się przez Wykonawcę od tego obowiązku brak obecności Wykonawcy nie 

umożliwia dokonania odbioru przez Zamawiającego  

4. Odbiór przedmiotu umowy, w terenie, nastąpi na podstawie protokołu stwierdzającego 

wykonanie prac bez żadnych zastrzeżeń.  

5. Jeżeli podczas odbioru okaże się, że wykonane, w ramach przedmiotu umowy, prace 

wymagają poprawek, w celu zapewnienia ich zgodności z zakresem prac określonym  

w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego 

dokonania wszelkich zmian i poprawek, w terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz 

zgodnie z zaleceniami ustalonymi w protokole odbioru. 

6. Po upływie terminu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo: naliczyć 

Wykonawcy kary umowne, określone w § 9 ust. 1 umowy oraz wyznaczyć Wykonawcy 

dodatkowy termin na wykonanie przedmiotu umowy lub jego części, w sposób wolny od 

wad, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy. 

 

 

§ 5 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto, za wykonanie całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 

ust. 1, w kwocie: …………………………………… zł, zostało wniesione przez 

Wykonawcę, w jednej z form przewidzianej w art. 148 ust. 1 uPzp.  

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 

rachunek bankowy Zamawiającego: …………………………………………… 

3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego nastąpi  

w terminie 30 dni od dnia przekazania przedmiotu umowy przez Wykonawcę i przyjęcia 

go przez Zmawiającego jako należycie wykonanego. 

4. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zastosowano kary umowne, Zamawiający 

jest uprawniony wedle swego wyboru do ich potrącenia z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy i/lub wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

5. W przypadku potrącenia kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zwrotowi podlega kwota pomniejszona o sumę naliczonych kar umownych. 

6. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy kwotę zabezpieczenia Wykonawcy, 

zabezpieczenie nie zostanie zwrócone. 

7. W przypadku, gdy z przesunięciem terminu realizacji umowy, zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy będzie traciło ważność, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 

nowego zabezpieczenia bądź przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia. Koszt przedłużenia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca 

  

§ 6 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: ………………………………………, tel. 

……………………., e-mail: ……………………………………………… 
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2) ze strony Wykonawcy: …………………………………………., tel. 

…………………………….., e-mail: ……………………………………………… 

 

§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 

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

…/100), w tym ………………. zł podatek VAT (…%).  

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

umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury/rachunku, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego faktury/ rachunku, 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.  

4. Podstawą wystawienia faktury /rachunku przez Wykonawcę będzie, podpisany przez 

Strony, protokół odbioru, po zakończeniu wykonania przedmiotu umowy, stwierdzający 

prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń. 

5. Płatności będą dokonywane na rzecz Wykonawcy, na podstawie protokołu odbioru, 

maksymalnie do wysokości środków posiadanych na ten cel, zgodnie z harmonogramem 

projektu. 

6. Fakturę/rachunek, Wykonawca przedłoży w terminie do 5 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru przedmiotu umowy.  

7. W przypadku realizacji przedmiotu umowy za pomocą podwykonawców, warunkiem 

wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia umownego, jest przedstawianie Zamawiającemu 

wraz z każdą fakturą /rachunkiem oświadczenia podwykonawcy, potwierdzającego 

przekazanie podwykonawcy przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonane przez Niego 

prace. 

8. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

9. 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. 

10. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury / rachunku jest: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20,  

71-637 Szczecin. 

11. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu, na rachunek bankowy wskazany  

w fakturze, przez Wykonawcę.  

12. Niezależnym od stron umowy, warunkiem przekazania środków z tytułu wynagrodzenia 

jest dostępność środków w planie finansowym Zamawiającego. 

13. Zamawiający zastrzega, że jeżeli środki o których mowa w ust. 12, nie zwiększą planu 

finansowego Zamawiającego w terminie umożliwiającym dochowanie terminu zapłaty,  

o którym mowa w ust. 3, zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia 

uruchomienia rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie powyższego zadania, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  
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§ 8 

1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres …………………. 

miesięcy gwarancji. Termin gwarancji stanowi jeden z kryteriów oceny ofert. 

2. W przypadku stwierdzenia wady i naprawy gwarancyjnej, Wykonawca przedłuża czas 

gwarancji o termin trwania usunięcia wady.  

3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach oraz 

w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady. 

4. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie  

7 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub e-mailem), na koszt 

własny. 

5. Termin liczony jest od dnia przekazania zgłoszenia o wadzie telefonicznie lub e-mailem.  

W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) 3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za zwłokę w wykonaniu 

przedmiotu umowy, w okresie kolejnych dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy 

dzień opóźnienia; 

2) 1,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za zwłokę w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, liczone od 

dnia wyznaczonego na usunięcie wad;  

3) 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za odstąpienie od umowy 

przez którąkolwiek ze stron umowy z tytułu niewykonania przedmiotu umowy, z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

4) 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, w przypadku stwierdzenia 

przy odbiorze przedmiotu umowy, wad których się nie da usunąć – liczone za każdy 

stwierdzony przypadek; 

5) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji za wady, za każdą wadę lub usterkę  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 7 ust. 1,  za każdy dzień 

zwłoki. 

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

umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia.  

4. Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie. 

5. Łącznie kary umowne przewidziane w niniejszej umowie, do których zapłaty zobowiązany 

będzie Wykonawca nie przekroczą 20% Wynagrodzenia brutto.  

6. Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych 

naliczonych do dnia odstąpienia od umowy. 
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§ 10 

Zmiana przedmiotowej umowy, w zakresie przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia 

lub warunków jego realizacji może nastąpić w przypadku: 

1) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zmian zasad płatności wynagrodzenia,  

w szczególności w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy;  

2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych 

dotyczących ich realizacji;  

3) zmian przedmiotu umowy związanych z rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji 

części przedmiotu umowy; 

4) niezrealizowania części przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;  

5) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiany 

numeru rachunku bankowego); 

6) zmiany danych teleadresowych. 

 

§ 11 

1. Zmiana terminu wykonania przedmiotowej umowy może nastąpić w przypadku: 

1) zmiany warunków pogodowych lub wystąpienie innych okoliczności, których 

wcześniej nie można było przewidzieć, uniemożliwiających realizację umowy, 

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

lub kontynuowaniu wykonywania przedmiotu umowy, 

3) gdy zaistnieje przerwa w realizacji umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, termin na wykonanie 

przedmiotu umowy zostanie wydłużony o czas trwania przeszkody, uniemożliwiającej jej 

wykonanie.  

3. Jeżeli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi, że zaistniały okoliczności, 

opisane w ust. 1 i w związku z tym przedmiot umowy może nie zostać wykonany w 

terminie określonym w § 1 ust. 4, Wykonawca niezwłocznie i nie później niż w terminie 2 

dni od powzięcia takich informacji, pisemnie powiadomi Zamawiającego o 

niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu umowy, wskazując 

prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę 

 

§ 12 

1. Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub wykonanie umowy 

niezgodnie z jej zapisami, chyba że niewykonanie lub wykonanie niezgodne  

z zapisami umowy jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem osób 

trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu umowy, jeśli tych działań 

lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą; 

2) w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć 

w chwili zawierania umowy; 

2. Poza innymi przypadkami przewidzianymi w treści niniejszej umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 



 

 

 

Projekt  

„Realizacja zadań ochrony czynnej wynikających z ustanowionych zapisów planów 

ochrony lub zadań ochronnych w wybranych rezerwatach przyrody”, 

finansuje: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy, w tym 

wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach; 

3. Odstąpienie od umowy wywołuje skutek w stosunku do zobowiązań nieodebranych do 

dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Po odstąpieniu od umowy, Zamawiający dokona 

inwentaryzacji prac wykonanych do dnia odstąpienia. Zamawiający jest zobowiązany do 

odebrania prac wykonanych, zgodnie z umową, do dnia odstąpienia za zapłatą 

wynagrodzenia. 

 

§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązać 

polubownie, w przypadku braku porozumienia poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego                       

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

1. Strony umowy nie mogą przenosić praw i obowiązków wynikających z postanowień 

niniejszej umowy na osoby trzecie bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony. Cesja, 

przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, pod rygorem nieważności, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

2. Zmiana Umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 

3. Strony umowy dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory wynikłe na tle realizacji 

niniejszej umowy rozstrzygnąć na drodze polubownej.  

4. W przypadku braku rozwiązania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy na 

drodze polubownej, właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie właściwy rzeczowo sąd  

w Szczecinie.  

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020, poz. 1740 ze zm.) oraz inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

7. Załącznik do umowy: 

1) opis przedmiotu zamówienia 

2) oferta Wykonawcy. 

 

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

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 


