Preservation of wetland habitats in the upper Biebrza Valley
Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy

Znak sprawy: zapytanie ofertowe nr ………………………

U M O W A nr …………………

Zawarta w dniu ................................................ w Osowcu Twierdzy
pomiędzy:
Biebrzańskim Parkiem Narodowym z siedzibą 19-110 Goniądz, Osowiec Twierdza 8, NIP:
546-13-90-705 REGON: 200667985, reprezentowanym przez Dyrektora Romana Skąpskiego ,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
.............................................................
z siedzibą………………………….. NIP:………………
REGON: …………….. reprezentowanym przez .......................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
uprawnionym do wykonania przedmiotu zamówienia, na podstawie wyboru oferty
wyłonionej z zastosowaniem zasady konkurencyjności: zaproszenie nr ………………… do
złożenia oferty na zakup ……………………., do potrzeb realizacji projektu LIFE11
NAT/PL/422
„Ochrona
siedlisk
mokradłowych
doliny
Górnej
Biebrzy”,
współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Biebrzański Park
Narodowy.
§1
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie najpóźniej
do dnia …………………………………………………… , zgodnie ze złożoną ofertą.
§2
1.

2.

Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze
złożoną ofertą w wysokości netto ……………..zł (słownie zł. ……………….) podatek
VAT ………….. zł (słownie zł. ……………….), brutto: …………………..zł: (słownie zł.
……………….)
Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia po protokolarnym odbiorze
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przedmiotu zamówienia, Zamawiający ureguluje przelewem na podane konto, w
terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką
zawodową oraz postanowieniami umowy.
2. Dostarczane przedmioty umowy winny spełniać wszelkie wymogi przewidziane
prawem, normami, dokumentami technicznymi.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z
wykonywaniem umowy.
4. Wykonawca dostarczy szczegółowe informacje dotyczące punktów serwisowych
(adresy, numery telefonów i faksów) w okresie gwarancji. W przypadku
jakichkolwiek zmian danych o serwisie, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o
tym Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia dostarczone w ramach niniejszej umowy są
fabrycznie nowe i nieużywane.
2. Wykonawca udziela gwarancji:
a. ........................ – miesięcy na …………………………………………….
b. ........................ – miesięcy na …………………………………………….
c. ...........................- miesięcy na ...............................................................
od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego.
3. Dokumenty Gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru
końcowego, jako załącznik do protokołu zdawczo - odbiorczego.
4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy,
Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach a Wykonawca
zobowiązuje się w ciągu 30 dni do ich usunięcia, przy czym jeżeli naprawa będzie
trwała dłużej niż 14 dni, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dla Zamawiającego
urządzenia zastępcze o minimum takich samych parametrach i funkcjonalności.
5. Czas reakcji na zgłoszone wady oraz postawienie diagnozy w czasie trwania
gwarancji określa się na 5 dni roboczych w siedzibie Zamawiającego.
6. Zamawiający może zgłaszać nieprawidłowe działanie urządzeń od godz. 9.00 do
15.00 od poniedziałku do piątku, za pomocą telefonu, faksu, poczty elektronicznej
lub listownie.
7. Usunięcie wad zostanie potwierdzone stosownym protokołem.
8. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci
uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu, w
szczególności niniejszej umowy, istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji.
9. Naprawy będą dokonywane w miejscu instalacji przedmiotu umowy. W przypadku
niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia urządzenia
do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę - koszty dostarczenia
uszkodzonego urządzenia do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do
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miejsca instalacji pokrywa Wykonawca.
§ 5
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. za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w
§1 - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień
zwłoki.
c. za zwłokę w dostarczeniu sprzętu w terminie określonym w §4 pkt. 5 w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiający niezależnie od kar umownych może dochodzić odszkodowania w
pełnej wysokości szkody.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 5%
wynagrodzenia umownego netto.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
§6
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, w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania ani kar
umownych.
§ 7
Osobami upoważnionymi do sprawowania nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy
są:
1) Ze strony Wykonawcy -

…………………………tel., fax.: …………

2) Ze strony Zamawiającego -

………………………… tel., fax.: …………
§8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.
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§ 10
Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

…………………………..

……………………………
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