
 
 

Dotyczy przedsięwzięcia grantowego realizowanego w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar 

dostępny” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 

Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

 

 

UMOWA dostawy  część 2 Projekt 

 w sprawie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej, netto, mniejszej 

niż 130 000 zł 

 

Zawarta w dniu …………. w Krzywym 

Pomiędzy  

Wigierskim Parkiem Narodowym 16-402 Suwałki; Krzywe 82, który reprezentuje  

Dyrektor mgr inż. Tomasz Huszcza zwany dalej Zamawiającym a  

Przedsiębiorstwem o nazwie …………………………………………………………….. 

……………………………………., które reprezentuje  ……………….. właściciel 

przedsiębiorstwa, zwany dalej Wykonawcą 

      § 1 

1. Na podstawie złożonej oferty Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do 

realizacji zamówienie publiczne  w zakresie realizacji Części 2 zamówienia  o 

nazwie „Dostawa elementów do wykonania 8 sztuk ławek” polegającej na:    

1)   dostawie 35 sztuk desek ławkowych dł. 2,0 m, szerokość 12 cm, grubość 4,7 

cm ze wzmocnieniem wewnętrznym, wykonanych z tworzywa sztucznego 

Hanit. Deski w kolorze brązowym oznaczone w katalogu dystrybutora jako 

„Premium” kod w katalogu dystrybutora BBI 5012 200 

2)  dostawie 1 ławki wolnostojącej z oparciem „Berlin”  kod BAB 10 200 z 

katalogu dystrybutora materiału Hanit   

2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres ………………. miesięcy   

§ 2 

Termin realizacji:    do dnia………………….. 

§ 3 

1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy jest Marek Wrona nr tel.  601 917 567 , 

email; marek.wrona@wigry.org.pl 

2. Wykonawcę reprezentuje …………………………... nr telefonu ………………….. 

§ 4 

1. Strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia wynikająca z oferty złożonej przez 

Wykonawcę  

w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynosi: 

netto ……………….. zł,  

plus podatek VAT 23 % to jest ………………  zł 

brutto ……………………zł 

2.   Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej ma charakter ryczałtowy oraz : 

mailto:marek.wrona@wigry.org.pl
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1) obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją umowy, 

niezależnie od rozmiaru dostaw oraz innych świadczeń i ponoszonych przez 

Wykonawcę kosztów ich realizacji,  

3) uwzględnia wszelkie dodatkowe elementy dostaw nieokreślone szczegółowo, 

ale niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 

4) obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności pojawiające się w 

trakcie realizacji dostawy. 

       § 5 

1. Rozliczenie za realizację niniejszej umowy nastąpi jednorazowo po zakończeniu i 

odbiorze wszelkich dostaw, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2. Fakturę należy wystawić na: Wigierski Park Narodowy; 16-402 Suwałki; 

Krzywe 82  NIP 844-234-98-09. 

3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego   

4. W przypadku odbioru przedmiotu dostawy z uwagami,  bieg terminu płatności 

rozpoczyna się od daty podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie usterek, 

wad lub niedoróbek,  

5. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto 

bankowe Wykonawcy zostanie uznane kwotą należną najpóźniej w ostatnim dniu 

terminu płatności. 

6. Strony upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze 

swej strony jako odbiorcy faktur. 

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść 

wierzytelności wynikającej z umowy na osobę trzecią. 

§ 6 

Odszkodowania 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary 

umowne. 

2. Zamawiającemu przysługują kary umowne od Wykonawcy w następujących 

przypadkach i wysokościach: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy: 0,2% wartości umowy brutto 

za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, określonego § 2 niniejszej umowy. 

Termin wykonania uważa się za dotrzymany, jeżeli Wykonawca zgłosił 

gotowość do odbioru w terminie nie późniejszym, niż termin wykonania umowy 

określony w § 2, a w wyniku odbioru podpisany został protokół odbioru 

końcowego; 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 10 % wartości 

umowy brutto. Wykonawca nie ma obowiązku zapłaty kary umownej, jeśli 

odstąpił od umowy z przyczyn opisanych w § 9 ust. 2 umowy. 

3. W przypadku zaistnienia wymienionych w ust.  ust. 2 okoliczności Zamawiający 

zawiadomi o tym Wykonawcę, podając w tym zawiadomieniu wysokość 

naliczonych kar umownych. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego  Covid 19,  egzekwowanie kar umownych  następuje w 

następujący sposób. Do zawiadomienia o naliczeniu wysokości kar dołączona 

zostanie nota księgowa z żądaniem wypłaty wskazanej tam kwoty w terminie 

przewidzianym niniejszą umową (§ 5 ust. 1) dla regulowania płatności 

związanych z rozliczeniem realizowanych na jej podstawie usług. Opóźnienie w 
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zapłacie kwoty wskazanej na w/w nocie spowoduje naliczenie odsetek 

ustawowych, o których mowa w art. 481 KC 

4. Wykonawca wyraża zgodę na sposób rozliczenia kar umownych opisany w ust. 3   

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z 

przyczyn zawinionych przez Zamawiającego 10% wartości umowy brutto. 

Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty kary umownej, jeśli odstąpił od umowy z 

przyczyn opisanych w § 9 ust.1 i 2 umowy. 

6. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę umowy, która naruszyła 

postanowienia umowy w terminie 7 dni od daty wystąpienia strony 

poszkodowanej z żądaniem zapłaty.  

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony 

nie może przekroczyć 40% wartości zamówienia brutto określonego w paragrafie 

4 ust.1  niniejszej umowy. 

8. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, 

podnoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody.  

§ 7 

Odbiór dostaw 

1. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w dniu dostawy zamówionych elementów 

do siedziby Zamawiającego. 

2. Z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół odbioru końcowego, 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w jego toku. 

§ 8 

Zmiany w treści umowy 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana 

będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 

1) Zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku: 

a. Opóźnienia dostawy agregatu prądotwórczego i przyczepy powstałych z 

przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą 

udokumentowanej przerwie w realizacji robót budowlanych w tym 

udokumentowanemu opóźnieniu w dostawach materiałów wynikłych z 

powodu epidemii COVID 19. 

b. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia 

terminu zakończenia realizacji umowy; 

2) Zmiany siedziby stron umowy. 

2. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron 

wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

§9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn 

wymienionych w art. 456 ustawy PZP. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający 

odmawia bez podania przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 
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4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) dokonania odbioru zrealizowanych dostaw  

2) zapłaty wynagrodzenia za zrealizowane dostawy   

§ 13 

Rozstrzyganie sporów 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane 

są do wyczerpania drogi postępowania polubownego/reklamacyjnego. 

2. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na drodze postępowania 

polubownego/ reklamacyjnego stronom przysługuje droga postępowania 

sądowego. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej 

umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Cesja wierzytelności z tytułu niniejszej umowy może być dokonana przez 

Wykonawcę wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy 

Ustawy – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 


