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UMOWA   

 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 zwanym dalej 

Zamawiającym, którego reprezentuje …………………………………………………… 

a przedsiębiorstwem o nazwie ……………………………………………………..które reprezentuje 

……………………………… -właściciel przedsiębiorstwa, zwany dalej Wykonawcą 

      § 1 

Na podstawie złożonej oferty Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie 

zamówienia pod nazwą: Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej budynków administracyjnych 

Wigierskiego Parku Narodowego. 

Zamówienie obejmuje: 

Lokalizacja 

Badanie 

ochrony 

przed 

porażeniem 

przez 

samoczynne 

wyłączenie 

Badanie 

ciągłości PE i 

rezystancji 

małych 

obwodów 

Badanie 

rezystancji  

izolacji 

obwodów 

Badanie 

stanu 

izolacji 

kabli 

Badanie 

wyłącznika 

–różnicowo 

-prądowego 

Pomiar 

uziomów 

instalacji 

odgromowej 

Słupie  budynek dydaktyczny  92 54 20 x 2 x 

Wylęgarnia Tartak 31 24 24 x 16 6 

Sanitariat plaża Krzywe 23 6 6 x 2 1 

Budynek administracyjny i 

mieszkalny wielorodzinny Krzywe 82 
470 70 74 x 15 12 

Budynek garażowy   Krzywe 26 12 9 x x 1 

Baza p.poż  Krzywe 5 2 3 x 2 1 

Punkt informacyjny przy bramie 

wjazdowej 
7 3 3 x 1 x 

Miejsce ogniskowe "Dziupla" 28 7 7 x 1 3 

Pole namiotowe Jastrzęby -recepcja, 

sanitariat nr 1 i 2, zewnętrzne 

skrzynki przyłączeniowe  

96 80 10 x 2 13 

Czerwony Folwark hangary nawodne 7 7 10 x 4 14 

Czerwony Folwark magazyn ryb 27 8 8 x 1 7 

Muzeum Wigier 257 293 74 250 45 11 

Razem pkt kontrolnych 1069 566 248 250 56 48 

 

§ 2 

Termin zakończenia prac ustala się na dzień ………………………………. 

§ 3 

1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy jest ……………. tel ………………….. 

2. Wykonawcę reprezentuje …………... tel ………………….. 
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§ 4 

Strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia wynikająca z oferty złożonej przez Wykonawcę  

w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynosi: 

 netto: ………………… zł 

 kwota podatku VAT 23 % w wysokości ……………… zł 

 brutto (z podatkiem VAT): ………….. zł 

 Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej ma charakter ryczałtowy oraz : 

1) obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją umowy, niezależnie od kosztów    

ponoszonych przez Wykonawcę przy ich realizacji, 

2) obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności pojawiające się w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych. 

Ze względu na możliwe drobne modyfikacje instalacji elektrycznych jakie mogły zaistnieć od daty 

wykonania poprzednich przeglądów ilość punktów i obwodów może się nieznacznie różnić od 

wskazanych paragrafie 1. Mając powyższe na uwadze strony ustaliły, że w przypadku gdy faktyczna 

ilość będzie różna od wykazanej w tabeli rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie wykazanych w 

protokołach ilości punktów i obwodów. Do celów rozliczenia przyjęte zostaną następujące ceny 

jednostkowe brutto podane w ofercie Wykonawcy: 

 

Badanie ochrony przed 

porażeniem przez 

samoczynne 

wyłączenie 

Badanie 

ciągłości PE i 

rezystancji 

małych 

obwodów 

Badanie 

rezystancji  

izolacji 

obwodów 

Badanie 

stanu 

izolacji 

kabli 

Badanie 

wyłącznika –

różnicowo -

prądowego 

Pomiar 

uziomów 

instalacji 

odgromowej 

Cena jednostkowa za 

badanie/pomiar (zł)  
      

        

§ 5 

1. Strony postanawiają, że zapłata za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się jednorazowo po 

ukończeniu całości robót przewidzianych do wykonania na podstawie faktury, którą należy 

wystawić na: Wigierski Park Narodowy; 16-402 Suwałki; Krzywe 82; NIP 844-234-98-09. 

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

Zamawiającego z zastrzeżeniem iż w przypadku zatrudnienia podwykonawców Zamawiający 

wypłaci Wykonawcy pełną wartość faktury po udokumentowaniu zapłaty podwykonawcom za 

zrealizowane przez nich prace. 

3. W przypadku odbioru robót z uwagami,  bieg terminu płatności rozpoczyna się od daty podpisania 

protokołu stwierdzającego usunięcie usterek, wad lub niedoróbek,  

4. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe 

Wykonawcy zostanie uznane kwotą należną najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

5. Strony upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako 

odbiorcy faktur. 

6. Podstawą zapłaty za fakturę końcową będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy 

podpisany przez komisję wyznaczoną do odbioru przedmiotu zamówienia i zaakceptowany przez 

Dyrektora WPN. 

7. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli 

wykonał roboty dodatkowe bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na ich 

wykonanie i bez zawarcia stosownej Umowy. 

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z 

umowy na osobę trzecią. 

 

§ 6 
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Klauzula społeczna 

1. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art.29 ust. 3 a Pzp i określa je, 

stosownie do art. 36 ust.2 pkt 8a ustawy Pzp. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 umowy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oraz  

w sytuacji powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia zgodnie  

z art. 36 b ustawy Pzp – również Podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę 

wszystkie osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 3 pkt. 1) 

3. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca jest zobowiązany do: 

1) zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują następujące czynności w 

zakresie realizacji zamówienia: 

a. Badania i pomiary instalacji elektrycznych 

2) jeżeli czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) wykonuje osoba, która działa w imieniu i na 

rzecz Podwykonawcy, także do zobowiązania Podwykonawcy do zatrudnienia tej osoby na 

podstawie umowy o pracę oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości przeprowadzenia 

kontroli spełniania przez podwykonawcę wymagań w tym zakresie w sposób, o którym mowa 

w ust. 4. 

4. Zamawiający na potwierdzenie faktu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę 

może zażądać na każdym etapie realizacji zamówienia dokumentów to potwierdzających. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego 

zanonimizowanych dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników na podstawie 

umowy o pracę w szczególności kopii umów o pracę pracowników o których mowa w ust. 3 

pkt. 1), z ukrytymi danymi osobowymi, w tym w szczególności danymi adresowymi i 

płacowymi pracowników. 

5. W przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o pracę lub innych 

dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których 

mowa w ust. 3 pkt. 1) zostanie naliczona kara umowna, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt. 5). 

6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy osób, które wykonują czynności, o których 

mowa w ust. 3 pkt. 1) będących jednocześnie osobą fizyczną, prowadzącą działalność 

gospodarczą, 

a) urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, 

b) wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, 

c) Podwykonawcą, któremu Wykonawca powierzył realizację części zamówienia w trybie art. 

36b ustawy Pzp. 

§ 7 

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 zwłokę 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. 3 umowy. 

3) Zmawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku niezatrudniania 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 
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3 pkt 1), na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokość 1.000,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek. 

3. W przypadku zaistnienia wymienionych w ust. 1 lub ust. 2 okoliczności Zamawiający 

zawiadomi o tym Wykonawcę, podając w tym zawiadomieniu wysokość naliczonych kar 

umownych a następnie potrąci kary umowne w wysokości obliczonej zgodnie z wyżej 

wymienionymi zasadami z należności przypadających od Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy z faktur częściowych i faktury 

końcowej wystawionej przez Wykonawcę. 

Zamawiający, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego  Covid 19, zastrzega 

sobie możliwość egzekwowania kar umownych  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 zapłacie 

kwoty wskazanej na w/w nocie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych, o których mowa w 

art. 481 KC 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) 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. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 

przekroczyć 40% wartości zamówienia brutto określonego w paragrafie 4 ust.1 niniejszej 

umowy. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, podnoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

§ 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. przerw w realizacji usługi powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o 

ilość dni równą udokumentowanej przerwie w tym udokumentowanych przerw   

wynikłych z powodu epidemii COVID 19. 

b. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy ich 

powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów o 

ilość dni równą okresowi, o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót 

budowlanych  

c. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia 

realizacji umowy; 

2) Zmiany siedziby stron umowy. 

3) Powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców 

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. 
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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. 

§ 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 

 


