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UZ – 441- 12/2012                                                Załącznik nr.6 do specyfikacji 
istotnych warunków zmówienia na 
wykonanie robót i urz ądzeń PSI w 
ŚPN cz.II. 

Załącznik nr 8 do oferty 
 
 

UMOWA nr 4/2012 
W dniu .......... 2012 roku w Bodzentynie pomiędzy Świętokrzyskim Parkiem 
Narodowym mającym swą siedzibę w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej nr 4 
(NIP 657-290-58-57) zwanym dalej w treści umowy Zamawiaj ącym , 
reprezentowanym przez ......................……………………………………………..……, a  
........................................................................................................................................  
………………………………………………………………………… mającym swą 
siedzibę w ……..........................................................................(NIP ………………....), 
(zwanym dalej treści umowy Wykonawc ą, reprezentowanym przez  
.........................................................................................................., 
…………………………………………………………………………….,  
o następującej treści. 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących 
robót i urządzeń parkowego systemu informacji:  

� Budowa 9 szt. pomostów (kładki bez poręczy) o łącznej długości 165 mb i 
1,5 m szerokości, wykonanych z drewna. Pomosty zbudowane będą z 
pali dębowych stanowiących podstawę oraz nawierzchni z drewna 
iglastego. Wg PSI rys. nr 7. 

� Budowa miejsc odpoczynku i obserwacji przyrody -2 szt. deszczochronu 
drewnianego, na ławach fundamentowych. Wymiary deszczochronu: 3,85 
m wysokości w szczycie dachu, szerokość 3 m, długość 5,62 m. Wg PSI 
rys. nr 14/1,14/2,14/3. 

� Wykonanie i montaż 2 szt. ogrodzenia wg PSI o łącznej dł.310 mb, 
wysokości 122cm.Konstrukcja metalowo drewniana. Poręcze drewniane 
wg PSI - słupki z zamkniętych profili stalowych o przekroju kwadratowym 
100x100 mm wysokości 122,5 cm, na fundamentach betonowych o 
przekroju 20 cm x 20 cm i głębokości 60 cm. Słupki ogrodzeniowe należy 
zamocować na fundamentach za pomocą dwóch śrub do dwustronnych 
kotw z blachy stalowej (10 x 70 mm i długości 250+250 mm). Przęsło z 
kantówki drewnianej wg PSI  odpowiednio (70 x 70mm i  50 x 50mm). 
Całość ogrodzenia należy  pomalować w kolorze ciemny brąz (słupki po 
odrdzewieniu dwukrotnie olejną farbą antykorozyjną, części drewniane 
impregnatem barwiącym w tym samym odcieniu). Wg PSI rys. nr 8. 

� Wykonanie i montaż 48szt. ławek dębowych (miejsc odpoczynku i 
obserwacji przyrody) o wysokości 40cm, szerokości 37-40cm i długości 
275cm zamocowanych dwoma śrubami na fundamencie betonowym (150 
x 150 x 600mm) z kotwami z płaskownika stalowego (10 x 100x 500mm), 
całość pomalowana odpowiednio impregnatem barwiącym i farbą olejną 
na ciemny brąz. 
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� Wykonanie i montaż 18szt. stołów dębowych (miejsc odpoczynku i 
obserwacji przyrody) o wysokości 75cm., szerokości 70cm. i długości 
290cm zamocowanych dwoma śrubami na fundamencie betonowym (150 
x 150 x 600mm) z kotwami z płaskownika stalowego (10 x 100 x 500mm), 
całość pomalowana odpowiednio impregnatem barwiącym i farbą olejną 
na ciemny brąz.  

� Wykonanie i montaż 5szt. map turystycznych o wymiarach: wysokość 
120cm., szerokość 160 cm. wraz z konstrukcją drewnianą wg PSI rys. 
nr.3 zamocowaną dwoma śrubami na fundamencie betonowym (150 x 
150 x 600mm) z kotwami z płaskownika stalowego (10 x 100 x 500mm), 
całość pomalowana odpowiednio impregnatem barwiącym i farbą olejną 
na ciemny brąz. 

 

2. Wymienione wyżej urządzenia należy wykonać zgodnie z projektem dr inż. arch. 
Mirosława Holewińskiego „Parkowy System Informacji oraz Elementy Małej 
Architektury dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego”, z którym można się 
zapoznać w siedzibie zamawiającego, oraz SIWZ, które stanowią załączniki nr 1 i 
nr 2 do niniejszej umowy.  

3. Roboty i urządzenia należy wykonać na terenie Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego przy: 
� czerwonym szlaku pieszym Kakonin – Św. Katarzyna (Obwody Ochronne 

Jastrzębi Dół, Św. Katarzyna), 
� niebieskim szlaku pieszym Św. Katarzyna – Bodzentyn (Obwody Ochronne 

Św. Katarzyna, Podgórze), 
� czerwonym szlaku pieszym Św. Krzyż – Jastrzębi Dół (Obwody Ochronne Św. 

Krzyż, Jastrzębi Dół), 
� niebieskim szlaku pieszym Nowa Słupia – Św. Krzyż (Obwód Ochrony Św. 

Krzyż).  
� zielonym szlaku pieszym Bukowa Góra - Psary (Obwody Ochronne Klonów, 

Podgórze). 
� Zbiorniku w Wilkowie (Obwód Ochrony Klonów). 

 
4. Szczegółowa lokalizacja urządzeń zostanie ustalona przez pracownika ŚPN 
nadzorującego prace. 

§ 2 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie do 27 sierpnia 
2012 roku.  

§ 3 
Z ramienia Zamawiającego nadzór nad wykonywanymi robotami pełnił będzie mgr 
inż. Marcin Matysek.  

§ 4 
1. Zamawiający przystąpi do wykonania czynności odbioru robót i urządzeń objętych 
zamówieniem nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go na piśmie 
przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.  
2. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia do odbioru przez Zamawiającego 
wszelkich robót zanikowych lub ulegających zakryciu na 3 dni robocze przed ich 
zanikiem lub zakryciem. Zamawiający dokona odbioru robót zanikających w terminie 
dwóch dni roboczych od ich zgłoszenia. 
3. Odbiór techniczny przedmiotu zamówienia nastąpi w miejscu wykonania 
zamówienia. 
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§ 5 
Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie..................................... 
 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie prowadzenia prac zapewnić:  

1.1. ład i porządek na terenie wykonywania prac w granicach przekazanych 
przez Zamawiającego,  
1.2. przestrzeganie przepisów bhp, 
1.3. bezpieczeństwo osób przebywających na szlaku pieszym,  
1.4. uporządkowanie terenu prac w terminie nie późniejszym niż termin 
odbioru zamówienia. 

 

§ 7 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania lub 
zaniechania  podwykonawcy ( w przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania 
części lub całości zamówienia) jak za swoje własne działania lub zaniechania.    

§ 8 
1. Za wykonanie zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy w 
wysokości.............................….zł netto (słownie: .................................................. /100 
zł), czyli ............................ zł brutto  
( słownie: .................................................................................... ……………../100 zł).  
2. Zamawiający dokona zapłaty w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia faktury wraz 
protokołem odbioru. 
3. Wykonawca oświadcza, że podane wyżej wynagrodzenie ryczałtowe zawiera 
wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.  
4. W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom , 
Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy po wykazaniu 
dokonania przez Wykonawcę zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz 
podwykonawców. 

§ 9 
1. Obowiązująca formą odszkodowania uzgodnioną miedzy stronami będą kary 

umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

2.1. za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,3 % 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 
2.2. za nieterminowe usuniecie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru i 
okresu gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek, 
2.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach: 
3.1. za nieterminowe przystąpienie do odbioru w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 
3.2.  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w 

wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. 
4. W przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższy wysokość 
zastrzeżonych kar umownych  stronom przysługiwać będzie prawo dochodzenia 
odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych. 
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5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy wg cen podanych w kosztorysie 
ofertowym.  

 

§ 10 

1. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady w 
odniesieniu do całego przedmiotu umowy zostaje rozszerzona poprzez udzielenie 
przez Wykonawcę gwarancji na okres 3 lat licząc od daty podpisania protokołu 
końcowego odbioru. 
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 3% ceny brutto podanej w ofercie w formie ……….. , 
które należy wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

§ 11 
1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z 
niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem 
nieważności takich zmian. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy będzie rozstrzygał będzie 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowa zawiera cztery strony ponumerowane i parafowane. 
5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden 
dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 
 
Zamawiaj ący         Wykonawca                                                                             

Pieczęć firmy 

 

…………………………….. 

GK    …………………………….. 

 

RP       ……………………………… 

 

PD ds. zam. publ.   ……………………………… 

 

Sprawdził merytorycznie  …………………………… 

 

Sporz ądzający        …………………………........ 


