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UZ.282.21.2018.MM 
 

UMOWA nr 29/2018 

 
zawarta w dniu ………………...2018 roku w Bodzentynie pomiędzy Świętokrzyskim Parkiem 

Narodowym mającym swą siedzibę w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 (NIP 657-290-58-57) 
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,  
reprezentowanym przez Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego – dr inż. Jana Reklewskiego,  
a 
___________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez________________________________ 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac ziemnych na ścieżce 
przyrodniczo - kulturowej „Nasyp kolejki wąskotorowej Nowa Słupia – Hucisko – Święta Katarzyna” 
polegających na wymianie uszkodzonych przepustów na przepusty o identycznych parametrach 
technicznych,  udrożnieniu i podczyszczenie istniejących rowów, poprawie skarp oraz wyrównaniu 
nawierzchni (likwidacja kolein) materiałem miejscowym w poszczególnych Obwodach Ochronnych na 
terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego: 

 

Przedmiot zamówienia 
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1. Wymiana uszkodzonych przepustów na przepusty  
o identycznych parametrach technicznych poprzez: zakup  
i montaż kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 
100cm długość 100cm wraz z demontażem i wywozem 
zniszczonych przepustów poza teren ŚPN. 

- - - - 16mb 16mb 

2. Wymiana uszkodzonych przepustów  na przepusty  
o identycznych parametrach technicznych poprzez: zakup 
i montaż kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 
50cm długość 100cm wraz z demontażem i wywozem 
zniszczonych przepustów poza teren ŚPN. 

9mb 105mb 31mb 20mb 28mb 193mb 

3. Udrożnienie i podczyszczenie istniejących rowów – 
min. szer. góra : 100cm, min. głębokość: 80cm, min. szer. 
dołu: 80cm (ziemię przewieźć w ubytki nawierzchni na 
odległość do 50 m).  

- 541mb 50mb - 120mb 711mb 

4. Udrożnienie, podczyszczenie i poprawa skarp  
w rowach istniejących - min. szer. góra : 100cm, min. 
głębokość: 80cm, min. szer. dołu: 80cm (ziemię przewieźć 
w ubytki nawierzchni na odległość do 50 m). 

- 35mb 200mb - - 235mb 

5. Wyrównanie (likwidacja kolein) i zagęszczanie  
mechaniczne walcem drogowym (do 6 ton) ścieżki 
materiałem miejscowym (ziemią z rowów)  

- - - 600m2 - 600m2 

  
2. Szczegółowa lokalizacja prac zostanie ustalona przez pracownika ŚPN nadzorującego prace. 

 
§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie do 15 października 2018 roku. 
 

§ 3 
Z ramienia Zamawiającego bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu 
umowy sprawują pracownicy Służby Parku wykonujący obowiązki służbowe w szczególności zaś 
leśniczowie obwodów ochronnych. 
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§ 4 
1. Zamawiający przystąpi do wykonania czynności odbioru robót objętych zamówieniem  

nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go 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 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. 
 

§ 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 
1. Za wykonanie zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy w wysokości  

………………………… zł netto (słownie: ……………………………………… 00/100 zł), czyli ………………………. zł 

brutto (słownie: …………………………………………… 00/100 zł).  

2.  Zamawiający dokona zapłaty w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia faktury wraz protokołem odbioru. 

3. Wykonawca oświadcza, że podane wyżej wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty 

niezbędne do wykonania zamówienia.  

 

§ 8 

1. Obowiązującą 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 za każdy dzień zwłoki, 

2.2. za nieterminowe usuniecie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru w wysokości 0,3 % 

wynagrodzenia umownego 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. 

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach: 

3.1. za nieterminowe przystąpienie do odbioru w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień zwłoki. 

4. W przypadku gdy wartość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych, stronom 

przysługiwać będzie prawo do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości. 

 
§ 9 

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 2 lat licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru. Dokument gwarancji stanowi 
załącznik do umowy nr1. 

2. Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od daty poinformowania Zmawiającego  

o zakończeniu prac przez Wykonawcę.   

3. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nadają się do usunięcia, 

Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru Umowy do czasu usunięcia wady przez 

Wykonawcę. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy czas na usunięcie wad wynoszących maksymalnie 

10 dni roboczych. 

4. Strony zgodnie oświadczają, iż wady, o których mowa w ust.4 Wykonawca zobowiązany jest usunąć 

na własny koszt. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wady, Zamawiający 

będzie uprawniony do zlecenia zastępczego wykonania tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 
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§ 10 

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałby 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 sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Umowa zawiera trzy strony ponumerowane i parafowane. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy  

i dwa dla Zamawiającego. 

Zamawiający          Wykonawca 
 
 
 
 
Pieczęć firmy 
 
 
 
 
…………………………….. 
Kierownik jednostki 

 

GK …………………………….. 

 

 

RP……………………………… 

 

 

PD ds. zam. publ. ……………………………… 

 

 

Sprawdził merytorycznie      …………………………........ 

 

Sporządzający      …………………………… 

 
Za uwzględnienie skutków niniejszej umowy w planie  ŚPN oraz realizację i terminowe rozliczenie odpowiada  
Bodzentyn …………………………. roku      Podpis 


