
Załącznik nr 3 

do Zapytania ofertowego 

WOPN-PK.081.13.2017.AOW 

 

 

UMOWA Nr ................./2017 

 

 

            zawarta w dniu                                                 2017 r. w Szczecinie pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, ul. Teofila Firlika 71-

637  Szczecin 

NIP: 851-307-35-63,  REGON: 320-590-577 

reprezentowaną przez: 

 

                                                    – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Szczecinie, zwaną 

dalej Zamawiającym, 

 

a 

 

                                                                                                    ,              

NIP                                                 , REGON  

reprezentowanym przez: 

                                       –  

dalej zwanym Wykonawcą. 

 

Niniejsza umowa zawarta zostaje w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 

oferty Wykonawcy z dnia  ……………., na wykonanie usługi  oznakowania obszarów Natura 

2000 w województwie zachodniopomorskim: montaż tablic urzędowych w terenie.   

polegającej na oznakowaniu 14 (słownie czternastu) zachodniopomorskich  obszarów Natura 

2000  

 

 

I.PRZEDMIOT UMOWY 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest Zadanie oznakowania  14 obszarów Natura 2000 

położonych w granicach województwa zachodniopomorskiego  tablicami  

informującymi o ich nazwie. 

 

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: 

1)  Ustalenie szczegółowej lokalizacji tablic z zarządcami terenu, 

2) Montaż 200 tablic informacyjnych o nazwie formy ochrony przyrody wraz z 

konstrukcjami nośnymi w terenie 

3)  Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych montażu: wykonawca uzupełni 

wymaganą do montażu brakującą ilość 624 sztuk obejm we własnym zakresie.  



3. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 stanowiący integralną część 

umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek 

Zamawiającego oraz udzielać wyjaśnień dotyczących realizacji Zadania na każde 

żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a także 

zapewnić ochronę przeciwpożarową w czasie prac związanych z ustawieniem tablic w 

terenie. 

5. Zamawiający ma prawo kontrolować postępy i jakość wykonania Umowy na każdym 

etapie jej realizacji. 

6. Wykonawca świadczy usługi osobiście lub przy pomocy własnego personelu. 

Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania całości lub części przedmiotu 

zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia wykonania całości bądź 

części Zadania podwykonawcy, Wykonawca jest odpowiedzialny za jego działania lub 

zaniechania jak za własne. 

7. Wykonawca udziela gwarancji na trwałość posadowienia w gruncie na okres 2 lat - od 

terminu odbioru zakończenia prac w czerwcu 2018 r. z uwzględnieniem czasu  

zgłoszenia i usunięcia usterek, przyjętego przez obie strony 

8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek stwierdzonych w okresie gwarancji 

oraz błędów w lokalizacji tablic w terminie 14 dni od daty zgłoszenia usterki lub 

błędu. Gwarancja nie obejmuje zdarzeń losowych oraz skutków aktów wandalizmu i 

kradzieży. 

 

§2 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 w 

terminie do 30 czerwca 2018 r. 

 

 

                                                          II.WYNAGRODZENIE 

 

§3 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy, zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

zgodnie z ofertą cenową w wysokości ……………….. zł brutto (słownie:   

…………………………………. ).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu umowy.  

3. Cena podana przez Wykonawcę jest wiążąca od chwili złożenia przez Wykonawcę 

oferty i nie ulegnie zmianie, nawet jeśli Wykonawca nie przewidział w ofercie zmian 

cen składników cenotwórczych, w tym dotyczących np. zmiany podatku VAT i w 

związku z tym cena nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie przelewu na 

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 21 dni kalendarzowych 

od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Za datę realizacji płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez obie Strony protokołu odbioru, 

stwierdzającego wykonanie Zadania bez wad. 



7. Adresem doręczenia faktury jest: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Szczecinie, ul. Firlika 20, 637 Szczecin. 

 

 

                                                       III.KARY 

1. Wysokość kar umownych, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

 

1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 

2% wynagrodzenia, liczone za każdy dzień opóźnienia; 

2) z tytułu odstąpienia od umowy bez przyczyny, albo za odstąpienie od 

umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia. 

3) W przypadku nieusunięcia usterek w wyznaczonym przez zamawiającego 

terminie - w wysokości 2% wynagrodzenia, liczone za każdy dzień 

opóźnienia.  

 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia. 

 

                               

 

     III.ODBIÓR ZADANIA 

 

§4 

 

1. Wykonawca pisemnie zgłasza wykonanie usługi do siedziby zamawiającego. 

Do zgłoszenia należy dołączyć: 

a. Zdjęcia wszystkich tablic w terenie, obejmujące otoczenie, w formie 

elektronicznej na nośniku CD z opisem  współrzędnych  geograficznych 

posadowienia każdej tablicy.  

b. protokoły odbioru postawionych tablic podpisane przez zarządców terenu 

i Wykonawcę. 

2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w formie protokołu przyjętego 

przez obie strony. 

3. W przypadku wadliwego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek 

usunięcia wad w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. 

 

 

IV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

§ 5. 

 

1. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy będzie p.   

……………………………………                            , tel……………………….. 

 

2.    Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie p.             

…………………………………….         ,tel. ……………………………….. 



 

§ 6. 

 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …...12.2017 r. do dnia 30.06.2018 r. 

 

 

 

 

§ 7. 

 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i nieprawidłowości związane 

z zakresem umowy, w czasie jej obowiązywania. 

 

 

 

§ 8.  

 

Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9. 

 

1. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

2. Wszystkie ewentualne sprawy sporne mogące wyniknąć na tle wykonywania przedmiotu 

umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny w Szczecinie. 

 

§ 10. 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

 

 

 

 

 

 

 

              ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA 

 

 


