UZ.282.22.2019.MM
UMOWA nr ……………../2019
zawarta w dniu ………………...2019 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
____________________________________________________________________________________________________
___________________________(NIP …………………………)________________________________________________
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez________________________________
o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi (prac ziemnych) na rzecz Zamawiającego polegającej
na udrożnieniu i podczyszczeniu istniejących rowów na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac ziemnych na ścieżce przyrodniczo - kulturowej
„Śladem kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia - Święta Katarzyna polegających na udrożnieniu
i podczyszczeniu 745 mb istniejących rowów na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego
(Obwód Ochrony Dębno).
2. Prace polegają na udrożnieniu i podczyszczeniu istniejących rowów – minimalna szerokość góra:
80-120 cm, minimalna głębokość: 60-80 cm, minimalna szerokość dołu: 40-60 cm (ziemię
przewieźć w ubytki nawierzchni na odległość do 50 m). W okresie obowiązywania umowy usługa
(prace ziemne) na terenie ŚPN ma być wykonywana zgodnie z zakresem określonymi w załączniku
nr 1 do niniejszej umowy.
3. Szczegółowa lokalizacja prac zostanie ustalona przez pracownika ŚPN nadzorującego prace.
TERMIN REALIZACJI
§3
1. Rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
2. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu zamówienia na ……………………… 2019 roku.
3. Po odbiorze końcowym rozpoczyna bieg termin rękojmi i gwarancji przez okres wskazany w § 11
ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca
przez okres trwania gwarancji obowiązany jest do
zapewnienia usługi gwarancyjnej na zasadach podanych w niniejszej Umowie.
WYNAGRODZENIE
§4
1. Cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ………………. zł netto (słownie:
……………………………. złotych) plus podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami
(……..%) w wysokości ………………. zł (słownie: …………………………….złotych), co daje łącznie
……………………. zł brutto (słownie: ……………………………………………. złotych).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy, w tym wszelkie opłaty publiczno – prawne, w tym podatek VAT.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
4. Wynagrodzenie nie ulega zmianie (również w przypadku zmiany stawki podatku VAT po zawarciu
umowy). Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z oczekiwanym przez Zamawiającego rezultatem.
5. Wynagrodzenie za usługę realizowane będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT,
obejmujące niniejsze zamówienie w terminie 14 dni od daty doręczenia jej do siedziby
Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru prac bez wad. Brak
protokołu odbioru prac stanowi podstawę do wstrzymania płatności za fakturę, a termin zapłaty
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wynagrodzenia przez Zamawiającego rozpoczyna swój bieg od daty jego doręczenia do siedziby
Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest/nie jest rachunkiem
rozliczeniowym, służącym wyłącznie do celów rozliczeń, z tytułu prowadzonej przez niego
działalności.
7. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w postaci pieniądza
w kwocie 3 % wartości umowy brutto tj.: ……..……….. zł (słownie: ……………………………… złotych).
8. Strony postanawiają, że wniesienie zabezpieczenia nastąpi najpóźniej w dniu podpisania umowy.
9. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 8. Strony uznają umowę za
niezawartą, a Wykonawcy względem Zamawiającego nie przysługują żadne roszczenia związane
niniejszą umową.
10.Strony ustalają, że 100 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego
z umową wykonania zlecenia.
11.Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy zostanie zwrócone w ciągu 14 dni od
podpisania protokołu odbioru stwierdzającego prawidłowość wykonania usługi bez wad.
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
§5
Wykonawca oświadcza, że posiada zdolność techniczną i zawodową (dysponuje co najmniej jedną
koparką o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton) oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub
finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu Umowy.
SPOSÓB REALIZACJI UMOWY
§6
1. Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem robót jest: ………………………………….
2. Z ramienia Zamawiającego bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania
przedmiotu umowy sprawują Marcin Matysek tel. 690 810 013, Szymon Rak 690 055 667 oraz
pracownicy Służby Parku Obwodu Ochronnego wykonujący obowiązki służbowe, na terenie
którego będą prowadzone prace, wymienieni w tabeli poniżej:
Obwód Ochronny
Dębno

Imię i nazwisko
Tomasz Ponikowski
Paweł Iwan

Stanowisko służbowe
leśniczy
podleśniczy

Telefon
690055664
690080021

§7
1. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym
przez niego, dostępu do każdego miejsca, gdzie prace będą wykonywane zgodnie z umową.
2. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynności w miejscach wykonywanych prac. Za nienależyte wykonanie tych
obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.
3. Od daty podpisania umowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność
na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe w miejscach wykonywanych prac.
4. Wykonawca zobowiązuje się w czasie prowadzonych prac zapewnić bezpieczeństwo osób
przebywających na szlaku oraz należycie oznakować miejsca, w których są wykonywane prace.
§8
Wykonawca zobowiązuje się w czasie prowadzenia prac zapewnić:
1. ład i porządek na terenie wykonywania prac w granicach przekazanych przez Zamawiającego;
2. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż;
3. bezpieczeństwo osób przebywających na szlaku pieszym lub ścieżce edukacyjnej;
4. uporządkowanie terenu prac w terminie nie późniejszym niż termin odbioru zamówienia.
§9
W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami),
stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (powiadomienie na piśmie), Zamawiający może
odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.
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ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
§ 10
1. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru
końcowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego.
2. Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę.
3. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nadają się do usunięcia,
Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wady przez Wykonawcę.
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy czas na usunięcie wad wynoszący maksymalnie 10 dni
roboczych.
4. Strony zgodnie oświadczają, iż wady, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest
usunąć na własny koszt. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wady,
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości bądź w części, bądź
do zlecenia zastępczego wykonania tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nie nadają się do usunięcia,
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w zakresie
wykonania wadliwej części Umowy (według własnego wyboru). Zamiast odstąpienia, Zamawiający
może - według swojego wyboru - uprzednio zażądać od Wykonawcy ponownego wykonania prac
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wynoszącym maksymalnie 10 dni roboczych. Po
bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ponowne wykonanie,
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w zakresie
wykonania wadliwej części Umowy.
6. Strony zgodnie ustalają, że w czynnościach o których mowa powyżej, winni uczestniczyć
przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego oraz kierownik robót.
7. Strony zgodnie ustalają, iż z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół
podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, w treści którego znajdą się wszelkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie przeprowadzania czynności odbioru, jak również terminy
wyznaczone Wykonawcy na usunięcie wad lub ponowne wykonanie prac stwierdzonych w toku
przeprowadzenia powyższych czynności.
8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wskazanych wad na swój koszt bez względu na wysokość
kosztów, jakie będzie musiał ponieść w celu ich usunięcia oraz oświadcza, iż nie odmówi wykonania
powyższych prac zmierzających do ich usunięcia.
9. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o fakcie usunięcia wad.
GWARANCJA I RĘKOJMIA
§ 11
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.
2. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do
umowy.
3. Termin gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego bez wad.
4. Strony zgodnie oświadczają, iż wady, o których mowa w pkt.1 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.
KARY UMOWNE
§ 12
1. Strony zastrzegają sobie stosowanie kar umownych za przekroczenie terminów, niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy:
1.1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
1.1.1. za opóźnienie w wykonaniu zadania w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;
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1.1.2.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych podczas odbioru, w wysokości 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień
opóźnienia;
1.1.3. za opóźnienie w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości
0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 umowy, za każdy
dzień opóźnienia liczonego od daty wyznaczonej na usunięcie wad;
1.1.4. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 4 ust.1 umowy;
1.1.5. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 4 ust.1 umowy.
Jeżeli opóźnienie w realizacji (rozpoczęcie lub zakończenie) Umowy z winy Wykonawcy przekroczy
14 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, a Wykonawca zobowiązany
jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości
10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w wyznaczeniu miejsc, na których
będą wykonywane prace w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4
ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość szkody przewyższy naliczone kary umowne.
Suma kar umownych z różnych tytułów nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obciążenia karami umownymi na podstawie noty
księgowej bez podpisu Wykonawcy oraz wyraża zgodę na potrącenie należności z tytułu kar
umownych z bieżącej należności Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się uiścić karę umowną w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania
Zamawiającego do zapłaty określonej kwoty z tytułu kary umownej na rachunek bankowy
Zamawiającego, z uwzględnieniem zapisu ustępu powyższego.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 13
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez
jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć niezakończone roboty
oraz zabezpieczyć miejsca, w których były wykonywane prace.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:
2.1. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2.2. zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy;
2.3. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiającego;
2.4. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż
jeden tydzień.
3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający nie przystąpił do
przekazania terenu, odbioru końcowego, bezzasadnie odmawia dokonania odbioru przedmiotu
umowy lub bezzasadnie odmawia podpisania protokołu końcowego.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
5.1. w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, wg stanu na dzień
odstąpienia;
5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, która była powodem odstąpienia od umowy;
5.3. Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z miejsc, w których były
wykonywane prace sprzęt, maszyny lub urządzenia.
6. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy, Zamawiający dokona odbioru robót
wykonanych do dnia odstąpienia, protokolarnie przejmie teren na którym prowadzone są prace,
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a Wykonawca może żądać wynagrodzenia za wykonaną zgodnie z wymogami niniejszej umowy
część zamówienia.
§ 14
Termin na odstąpienie od umowy dla każdej ze stron wynosi 7 dni od daty powzięcia wiadomości
o okolicznościach dających podstawę do odstąpienia, o których mowa w umowie.
ZMIANY UMOWY
§ 15
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną
w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności z tytułu wykonania
niniejszej umowy na osobę trzecią.
3. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót może nastąpić w przypadkach:
3.1. spowodowanych warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
3.1.1 klęski żywiołowe,
3.1.2warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie
robót budowlanych;
3.2. wstrzymania robót przez Zamawiającego;
3.3. z powodu wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron powodującej niemożność jego
dotrzymania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1. Zakres wykonywania usługi (prace ziemne) załącznik nr 1;
2. Karta gwarancyjna załącznik nr 2;
3. Oferta Wykonawcy.
§ 17
1. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 18
1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
2. Umowa zawiera sześć stron ponumerowanych i zaparafowanych.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

……………………………..
Pieczęć firmy

……………………………..
Kierownik jednostki
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GK ……………………………..

RP………………………………

PD ds. zam. publ. ………………………………

Sporządzający …………………………….....

Sprawdzający …………………………….....

Za uwzględnienie skutków niniejszej umowy w planie finansowym Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz realizację i terminowe
rozliczenie odpowiada
………………………………… data ……………………………………………...podpis
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