UMOWA Nr …./2012
zawarta w dniu …………………………. r. w Świebodzinie pomiędzy:
Zamawiającym - Klubem Przyrodników z siedzibą przy ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin,
reprezentowanym przez Prezesa Roberta Stańko oraz Skarbnika Pawła Pawlaczyka,
NIP 927-15-06-791
REGON: 970002060
KRS: 0000022399
a
Wykonawcą …………………………..z siedzibą ……………………………………………………………….
NIP: …………………………….,
w imieniu, której działa
Pan/Pani…………………………………………………………………………………………….
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia w przetargu prowadzonym w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego została zawarta umowa
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie, realizowane w ramach projektu
„Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce – teoria i praktyka” LIFE08NAT/PL/000513
finansowanego przez Instrument Finansowania Komisji Europejskiej LIFE+ i Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
Wykonanie drewnianych elementów związanych z kanalizacją ruchu turystycznego,
Dolna Odra

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Wykonanie i montaż w terenie, w granicach woj. zachodniopomorskiego - w okolicach
miejscowości: Stary Kostrzynek (gmina Cedynia), Rudnica (gmina Cedynia), Siekierki (gmina
Cedynia), Stare Łysogórki (gmina Mieszkowice), Gozdowice (gmina Mieszkowice), Zatoń Dolna
(gmina Chojna) i woj. lubuskiego - w okolicy miejscowości: Owczary (gmina Górzyca), Górzyca
(gmina Górzyca), drewnianych elementów związanych z kanalizacją ruchu turystycznego:
a) 2 ścieżek składających się z drewnianych poręczy jednostronnych oraz ze schodków
drewnianych na łącznej szacowanej długości ok. 150 m,
b) 6 płotków drewnianych ustawionych w poprzek wąwozów,
c) 5 drewnianych zadaszeń (czterospadowych, bez ścian) o powierzchni ok. 12 m² zgodnie z
załączonym rysunkiem koncepcyjnym,
d) 22 drewnianych 2-3 osobowych ławek, bez oparcia,
e) 4 drewnianych stolików,
f) 43 tablic edukacyjnych:
•
17 barwnych tablic edukacyjnych o wymiarach planszy zbliżonych do 100x80
cm.
•
11 barwnych tablic edukacyjnych o wymiarach planszy zbliżonych do 70x50 cm.
•
15 barwnych tabliczek informacyjnych o wymiarach planszy zbliżonych do
25x35 cm.

2.2. Uprzątnięcie terenu po wykonaniu prac.

3. Szczegółowy zakres prac został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
która stanowi integralną część niniejszej umowy.
4. Wykonawca zrealizuje prace, o których mowa w ust. 2, według szczegółowych wskazówek i
pod nadzorem Zamawiającego. Przy wykonywaniu prac Wykonawca jest zobowiązany stosować
się do przepisów obowiązujących w rezerwatach przyrody, obszarach Natura 2000 oraz Lasów
Państwowych i do uwzględnienia wszystkich wymagań w zakresie ochrony przyrody.
5. Zamawiający uzyska zezwolenia potrzebne do prowadzenia prac, udostępni teren do
wykonania prac określonych w punkcie 2, udzieli Wykonawcy szczegółowych wskazówek
dotyczących wykonania prac tj. dokładnej lokalizacji oraz zakresu i zapewni nadzór nad ich
wykonaniem.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wymienione w § 1 czynności wykonać w terminie do 28 lutego
2013 r.
2. Prawidłowe wykonanie prac zostanie potwierdzone bezusterkowym protokołem ich odbioru,
podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
§3
1. Za wykonanie w całości prac określonych w § 1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……………………………………………. zł
brutto (słownie: ………………………………………………………………………... brutto).
2. Zapłata kwoty o której mowa w punkcie 1, nastąpi po wykonaniu całości prac, na podstawie
bezusterkowego protokołu odbioru prac i rachunku wystawionego przez Wykonawcę
Zamawiającemu.
3. Zapłata kwoty o której mowa w punkcie 1, nastąpi w ciągu 30 dni od przedłożenia rachunku i
protokołu, o którym mowa w punkcie 2.
4. Nie przewiduje się dokonywania płatności częściowych.
§4
1. W przypadku niewykonania zamówienia, w terminie określonym umową, Zamawiający ma
prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne, i obniżyć o kwotę tych kar wynagrodzenie
Wykonawcy. Ustala się następujące wysokości kar umownych:
a) W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę 30% ogólnej kwoty wynagrodzenia.
b) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy 30% ogólnej kwoty wynagrodzenia.
c) W przypadku nie wykonania w całości przedmiotu umowy w terminie ustalonym w § 2 ust. 1
0,5% ogólnej kwoty wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

2. Jeżeli zwłoka w wykonaniu całości umowy przekroczy 14 dni, Zamawiający ma prawo
odstąpić od umowy. Ust. 1 pkt b stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku nienależytego wykonania zadania, Zamawiający wyznaczy termin dokonania
poprawek, nie krótszy niż 7 dni. W przypadku niedotrzymania tego terminu, ust 1c i ust 2
stosuje się odpowiednio.
4. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawcę, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % ogólnej
kwoty wynagrodzenia.
5. Zastrzeżenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego lub Wykonawcy, prawa
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§5
1. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w następujących sytuacjach:
- jeżeli konieczność zmiany postanowień umowy wyniknie z przyczyn, które były niemożliwe
do przewidzenia w chwili jej zawierania, w szczególności w przypadku ujawnienia nieznanych
uwarunkowań wynikających z wymogów ochrony przyrody albo w przypadku nietypowych
warunków atmosferycznych, lub
- jeżeli zmiana jest korzystna dla zamawiającego, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę;

2. W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszystkie zmiany dotyczące realizacji umowy wymagają formy pisemnej.

§6
Strony deklarują polubowne rozstrzyganie sporów. W przypadku nie dojścia do porozumienia na
drodze polubownej, wszelkie spory pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wykonawcy.
§7
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;
2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

