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UMOWA NR ………. 
 

Zawarta w dniu ………………… w Osowcu – Twierdzy, pomiędzy: 

Biebrzańskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Osowcu Twierdzy,  

Osowiec Twierdza 8, 19-110 Goniądz, 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora – mgr Romana Skąpskiego, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a………………………………………………………………………………………………………..... 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

uprawnionym do wykonania przedmiotu zamówienia, na podstawie przedstawionej najkorzystniejszej 

oferty z dnia ……………… , w zapytaniu ofertowym nr……………………………………………………., 

 o następującej treści: 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania: zadanie polegające na wykonaniu 

utwardzenia z tarcicy dojścia do platformy widokowej drewnianej przy zbiegu szlaków 

turystycznych czerwonego i zielonego w O.O. Grzędy na obszarze NATURA 2000 w obrębie 

ewidencyjnym Wólka Piaseczna – Łąki  Różnych Wsi gmina Goniądz pow. Mońki. 

2. Usługa zostanie wykonana w ramach projektu LIFE08 NAT/PL/000511 „Zabezpieczenie populacji 

orlika grubodziobego Aquila clanga w Polsce: opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz podstawowe 

działania ochronne”, którego Biebrzański Park Narodowy jest partnerem na mocy Umowy Partnerskiej 

(nr AQC Plan-1/P/2009) z beneficjentem projektu Stowarzyszeniem Ptaki Polskie. 

 
§2 

WARUNKI PROWADZENIA PRAC 

1. Zakres robót objętych umową określa przekazana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa 

utwardzenia dojścia do platformy widokowej, składająca się z projektu technicznego utwardzenia. 

2. Utwardzenie powinno być wykonane zgodnie z następującą specyfikacją: 

• z podkładów poprzecznych dębowych o średnicy fi 25-30 cm i długości 1,60 m, ułożonych na 

gruncie organicznym w osiach co 2,50 m, z częściowym wypoziomowaniem;  
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• z podwalin dębowych obcinanych w dwa brzegi (półokrąglaków), ułożonych w osiach 90 cm, 

o długości 2,50 m i średnicy 20-25 cm, mocowanych na klamry ciesielskie do elementów nośnych; 

w celu dokładnego spasowania powinny zostać wykonane gniazda na styku legara z elementem 

nośnym;  

• poszycie powinno być wykonane z desek z drzewa iglastego o grubości 40-50 mm oraz długości 120 

cm, a ich powierzchnia powinna być wyfrezowana w taki sposób, aby była antypoślizgowa; między 

deskami powinien być zastosowany 0,5 cm luz; 

• na krawędzi kładki powinna zostać zamontowana listwa maskująca o wymiarach 10 x 2,5 cm; 

• utwardzenie powinno zostać wykonane na długości około 20 m, od podstawy wydmy do platformy 

widokowej, szerokość utwardzenia powinna wynosić 120 cm; 

• całość utwardzenia powinna być zabezpieczona preparatem typu drewnochron. 

3. Prace powinny być prowadzone w ciągu dnia od godz. 8 do godz. 15, aby nie płoszyć zwierząt. 

 
§3 

TERMINY REALIZACJI 
 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania prac objętych umową: 

a) termin protokolarnego przekazania terenu prac nie później niż dwa dni robocze od momentu 

zawarcia umowy, 

b) termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 28 lutego 2013 r.,  

c) odbiór końcowy przedmiotu umowy do siedmiu dni od terminu zgłoszenia przez Wykonawcę 

do odbioru przedmiotu umowy. 

2. Rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego terenu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu po wykonaniu przedmiotu zamówienia, 

demontażu i usunięcia sprzętu niezbędnego do prowadzenia prac, a także wszelkich 

prowizorycznych obiektów wzniesionych przez Wykonawcę lub podwykonawców działających na 

jego rzecz w czasie prowadzenia prac w terminie do dnia 28 lutego 2013 r. 

4. Nie dopuszcza się możliwości przedłużenia realizacji przedmiotu umowy z racji zatrzymania prac 

budowlanych spowodowanych wyjątkowo trudnymi warunkami pogodowymi z uwagi na 

rozpoczęcie sezonu lęgowego ptaków. 

 
 
 



 

3 
 

 
§4 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Zamawiający jest zobowiązany: 

1. Przekazać Wykonawcy dokumentację projektową. 

2. Dokonać odbioru wykonanych prac, 

3. Zapewnić środki finansowe na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

1. Prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie 

z dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi 

normami polskimi; 

2. Utrzymywania terenu realizacji przedsięwzięcia w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów 

i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, utrzymania porządku na terenie budowy; 

3. Zapewnienia wykonywania prac przez pracowników posiadających wymagane kwalifikacje; 

4. Ochrony i zabezpieczenia własnego mienia znajdującego się na terenie prac; 

5. Zagospodarowania terenu prac na własny koszt oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii 

w okresie realizacji przedmiotu Umowy; 

6. Powiadamiania Zamawiającego o planowanych odbiorach, w tym o odbiorze końcowym na co 

najmniej 7 dni przed planowanym odbiorem; 

7. Przekazania Zamawiającemu przy odbiorze robót atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców 

materiałów i urządzeń; 

8. Likwidacji placu i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, do daty 

zakończenia przedmiotu umowy oraz przywrócenia i uporządkowania zajętego terenu co najmniej 

do stanu pierwotnego; 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren prac od chwili jego przejęcia; 

10. Za szkody na terenie prac, w których nie ustalono sprawcy, odpowiada Wykonawca; 
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11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przede wszystkim własnymi siłami, 

uzupełniając je tylko przez wykorzystanie podwykonawców po ich uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 
§ 6  

ODBIORY PRAC 
 

1. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez Zamawiającego protokołami, w ciągu 

7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub wykonanie przedmiotu umowy 

niezgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do usunięcia 

tych nieprawidłowości w ustalonym terminie, po upływie którego dokona ponownie 

protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w sposób określony w ust. 1. 

 
§ 7  

WYNAGRODZENIE 
 

1. Podstawą do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie faktura 

wystawiona po dokonaniu przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru końcowego oraz po 

wykazaniu Zamawiającemu, że Wykonawca nie zalega z wynagrodzeniem dla podwykonawców. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości netto 

…………….. zł (słownie zł ……………………………………………………………………………) 

podatek VAT ……………… zł (słownie zł ………………………………………………………………), 

brutto ……………… zł (słownie zł ……………………………………………………………………….),  

w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury, na wskazany w niej rachunek 

bankowy. 

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 
§ 8  

GWARANCJA 
 
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 

………… miesięcy, poczynając od daty odbioru końcowego, na następujących warunkach: 

a) istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie; o dacie i miejscu oględzin mających na celu 

stwierdzenie wad, Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę; Zamawiający wyznacza termin 

usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie oraz treść dokumentu gwarancyjnego; 
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b) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie; 

c) odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca 

ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

 
§9 

KARY UMOWNE 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto za 

przedmiot umowy; 

b) zniszczenia podłoża gruntowego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto zamówienia 

wynikającego z §7; 

c) w wypadku niewykonania przedmiotu umowy w  całości - w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego netto za niewykonaną część umowy  , z zastrzeżeniem § 10 i 11. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy  

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 5 % netto wynagrodzenia 

umownego.  

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający 

niezależnie od kar umownych może dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej 

szkody. 

 
§ 10 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

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

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy, nie może natomiast żądać kary za odstąpienie od umowy przewidzianej 

w § 9 ust. 2. 
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§ 11  

 
1. W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia w całości  bądź też w części w terminach 

określonych przez Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, 

Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w całości bądź też w niezrealizowanej 

części. 

2. W tej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej 

części umowy, a  Zamawiający nie może żądać od Wykonawcy odszkodowania ani kar umownych.  

 
§12 

 
Osobami upoważnionymi do sprawowania nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy są:  

1) Ze strony Wykonawcy – ……………………………………………………………………………………... 

2) Ze strony Zamawiającego – ………………………………………………………………………………….. 

 
§13 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy, co do których strony nie doszły 

do porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla każdej 

strony. 

5. Integralną część umowy stanowią: 

 

Załącznik 1 - dokumentacja projektowa utwardzenia dojścia do platformy widokowej 

 


