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WZÓR UMOWY  

 

zawarta w dniu …………….2016 r.  w Szczecinie pomiędzy: 

Skarbem Państwa Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, reprezentowaną 

przez……………………………………………………………………………………….., z siedzibą                  

w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, NIP: 8513073563, zwaną dalej 

„Zamawiającym” 

 

a  

 

…………………………………………………………………………………………………………, 

adres:…………………………………………., NIP:………………………, REGON:……………., 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro na 

podstawie art. 4 pkt 8)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 

r., poz. 2164 ze zm.). 

 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest: Dostarczenie i montaż 12 szt. pionowych łat wodowskazowych na 

wszystkich ciekach zasilających jezioro Świdwie oraz na jego odpływach powierzchniowych,  

wraz z wykonaniem pomiarów geodezyjnych, niezbędnych do prowadzenia monitoringu 

hydrologicznego, 

w ramach projektu pt. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków wymienionych w Dyrektywie 

Siedliskowej na podstawie wskazań zawartych w planach zadań ochronnych i planach ochrony                    

na terenie województwa zachodniopomorskiego”, współfinansowanego ze środków NFOŚiGW                  

w Warszawie oraz WFOŚiGW w Szczecinie. 

2. Zadanie sfinansowano w całości ze środków WFOŚiGW w Szczecinie. 

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

zamówienia zawartym w zaproszeniu do składania. 

4. Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 25 listopada 2016r. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością 

wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi i 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, 

4) wszystkie działania wynikające z realizacji zadania będą prowadzone w sposób zgodny                         

z przepisami obowiązującymi na terenie rezerwatu przyrody Świdwie, w tym zarządzeniem                 

Nr 2/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 1 marca 2016 r.                     

w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Świdwie, ustawą dnia                    

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn. zm.), a także 

przepisami odrębnymi dotyczącymi realizacji inwestycji oraz użytkowania wód. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Zamawiającym w celu należytej realizacji 

zamówienia. Dopuszcza się prowadzenie konsultacji i ustaleń drogą elektroniczną oraz podczas 

wizji lokalnych w terenie. 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał, dostarczył i zamontował przedmiot umowy              

w ramach kosztów zadania. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy Zamawiający zobowiązuje 

się zapłacić Wykonawcy łączne wynagrodzenie brutto w kwocie ……………. zł 

(słownie:…………………………………………………), w tym stawka podatku VAT ………. %.               

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 zostanie zapłacona Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku. 

3. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku jest protokół odbioru podpisany bez uwag i zastrzeżeń 

przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Wszelkie płatności na podstawie niniejszej umowy będą dokonywane przez Zamawiającego na 

rachunek bankowy Wykonawcy o nr: …………………………………………………………….. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Dane Zamawiającego do wystawienia faktury: 

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

NIP: 18513073563. 

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

w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu, ul. Dworcowa 13, 78-520 Złocieniec. 

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

dostępność środków w planie finansowym Zamawiającego. 

9. Zamawiający zastrzega, że jeżeli środki, o których mowa w ust. 1 nie zwiększą planu finansowego 

Zamawiającego w terminie umożliwiającym dochowanie terminu zapłaty,  o którym mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia uruchomienia 

rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie powyższego zadania,  na co Wykonawca wyraża 

zgodę.  

 

§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 3 ust. 1, w okresie kolejnych dni kalendarzowych opóźnienia, liczone za 

każdy dzień opóźnienia,  

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub               

w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy 

dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

3) Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy z tytułu niewykonania przedmiotu   

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w takim przypadku Zamawiający naliczy karę 

umowną w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.  

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.  

 

§ 5 
1. Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela …… miesięcy gwarancji liczony od dnia 

podpisania przez osoby upoważnione z obu stron umowy protokołu zdawczo-odbiorczego bez 

zastrzeżeń. Gwarancja obejmuje m.in. odporność na czynniki fizyczne (niskie temperatury, 

działanie mrozu, nasłoneczniane, wilgotność, stały kontakt z wodą). 

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady w terminie 21 dni od 

dnia zgłoszenia ich usunięcia. 
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3. Zamawiający nie traci uprawnień z gwarancji gdy w okresie trwania gwarancji zawiadomił 

Wykonawcę o wadzie. 

4. Gwarancja ulega wydłużeniu o okres trwania naprawy gwarancyjnej. 

5. W przypadku gdy po dwukrotnej naprawie urządzenia pomiarowego (łata wodowskazowa 

łącznie ze słupem) ujawnione zostaną kolejne jego wady, Wykonawca dokona wymiany całości 

konstrukcji na nową wolną od wad.  

 

§ 6 

Zmiana przedmiotowej umowy może nastąpić w szczególności w przypadku: 

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

numeru rachunku bankowego); 

2) zmiany danych teleadresowych; 

3) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zmian zasad płatności wynagrodzenia,                            

w szczególności w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy;  

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

na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych 

dotyczących ich realizacji;  

 

§ 7 

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

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

lub kontynuowaniu wykonywania przedmiotu umowy, 

2) wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających realizację umowy 

lub wystąpienia innych okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć. 

2. W przypadku wystąpienia 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, że zaistniały okoliczności, opisane                  

w ust. 1 niniejszego paragrafu 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.  

§ 8 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności 

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

w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach 

 

§ 9 

Strony umowy nie mogą przenosić praw i obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy 

na osoby trzecie bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony. 

 

§ 10 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego:  

..................................................................., tel. ......................., e-mail: ......................................... 

2) ze strony Wykonawcy: 

...................................................................., tel. .........................., e-mail: ..................................... 
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§ 11 

Zmiana umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 

 

§ 12 

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 nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia                

23 kwietnia 1964r.  Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121 z póź. zm.) oraz inne powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa.  

4. Integralną część Umowy stanowi opis przedmiotu zamówienia. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla zamawiającego               

i jeden dla wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

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

             WYKONAWCA                                                                                  ZAMAWIAJĄCY 


