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Znak sparwy: GB/ZP-AB/D1-4 

Projekt umowy 

 

 

    U M O W A    nr  ………………… 

Zawarta w dniu ................................................ w  Osowcu Twierdzy pomiędzy: 

Biebrzańskim Parkiem Narodowym  z siedzibą w Osowcu Twierdzy, Osowiec Twierdza 8, 
19-110 Goniądz, 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 z dnia ……… , wyłonionej z zastosowaniem zasady 

konkurencyjności: Zaproszenie nr GB/ZP-AB/D1-4 do złożenia oferty na  „Montaż punktów 

sieci pomiarowej monitoringu wód gruntowych i powierzchniowych oraz ciśnienia 

atmosferycznego”, do potrzeb realizacji Projektu LIFE11 NAT/PL/422 pn. „Ochrona 

Siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”, współfinansowanego przez instrument 

finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy. 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest montaż punktów sieci pomiarowej monitoringu wód gruntowych 
i powierzchniowych oraz ciśnienia atmosferycznego, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę 
ofertą, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.  

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 
zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości: 

netto: ………… zł (słownie ……………………………………………..)  

Preservation of wetland habitats in the upper Biebrza Valley  

Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy 
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podatek VAT: ………… zł (słownie …………………………………...) 

brutto: …………… zł: (słownie ………………………………………...)  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu Umowy. 

3. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, po 
protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, Zamawiający ureguluje przelewem 
na podane konto, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego 
rachunku lub faktury VAT . 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji przedmiotu zamówienia w lokalizacji 
wskazanej przez Zamawiającego, wraz z montażem w piezometrach urządzeń 
dostarczonych przez Zamawiającego. 

2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru aparatury jej wadliwości, Wykonawca 
zobowiązany jest do wymiany aparatury na wolną od wad. 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w §1 w terminie 
najpóźniej do dnia …………… , zgodnie ze złożoną ofertą. 

§ 5 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 6 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 Zamawiający:                                                                      Wykonawca: 

 …………………………..                                                             …………………………… 

 

 
 


