Załacznik
UMOWA Nr /2019
zawarta w dniu ………………………. r. w Zawoi, pomiędzy Babiogórskim Parkiem Narodowym,
Zawoja 1403, 34-222 Zawoja, NIP 552-171-36-27
reprezentowanym przez dr Tomasza Pasierbka Dyrektora Parku, zwanym dalej
„Zamawiającym”,
a firmą
……………………………………
reprezentowaną przez ……………………………….. zwaną dalej „Wykonawcą”
została zawarta umowa o treści następującej:
§1
1. Umowa realizowana jest w ramach realizacji projektu: Uatrakcyjnienie oferty turystycznodydaktycznej podnóża Babiej Góry poprzez przebudowę istniejących i stworzenie sieci
ścieżek pod nazwą "Babiogórska Parzenica", zgodnie z umową o dofinansowanie nr
RPMP.06.01.04-12-0187/18-00-XVII/58/FE/19.
2. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania: Wykonanie podstawowej infrastruktury
towarzyszącej ścieżek dydaktycznych: “Mokry Kozub” , “Polanka Odkrywców”, “Między
Lasem a wsią”, “Bieg życia lasu” oraz “Góralski krąg” zwanym dalej: „Przedmiot umowy”.
3. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane w ramach
zadania : Wykonanie podstawowej infrastruktury towarzyszącej ścieżek dydaktycznych:
“Mokry Kozub” , “Polanka Odkrywców”, “Między Lasem a wsią”, “Bieg życia lasu” oraz
“Góralski krąg”.
§2
Charakterystyka techniczna robót stanowiących przedmiot umowy
Charakterystyka techniczna robót stanowiących przedmiot umowy zawarta została w następujących
dokumentach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
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§3
Obowiązki wykonawcy i sposób realizacji umowy
Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego, należy w
szczególności:
1) wykonanie i oddanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, najwyższą starannością wynikającą ze szczególnego
charakteru przedmiotu i jego przeznaczenia oraz Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia określonego w § 1, zgodnie z terminami określonymi § 4 umowy, w
terminach określonych w niniejszej umowie.
Przedmiot Umowy ma być kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
Pozyskanie materiałów, fotografii oraz innych treści merytorycznych pozostaje po
stronie Wykonawcy.
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5.

Wykonawca wykona wszystkie projekty do tablic, tabliczek, pulpitów dydaktycznych itp.
Przed wykonaniem tablic informacyjnych, tabliczek informacyjnych, pulpitów
dydaktycznych itp. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym
projektu i uzyskania akceptacji Zamawiającego dla tego projektu.
6. Wykonawca jest zobowiązany do konsultacji zawartych w projektach treści
edukacyjnych z zamawiającym na każdym etapie projektowania.
7. W przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy w sposób wadliwy
albo sprzeczny z Umową, Zamawiający może wezwać do zmiany sposobu wykonania
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od Umowy zgodnie z § 11 ust. 2 lit. c
Umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie roboty i usługi będące Przedmiotem
Umowy z należytą starannością.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania wszystkich elementów przeznaczonych
do montażu we wskazanych przez Zamawiającego miejscach.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektów graficznych tablic
informacyjnych, tabliczek informacyjnych , pulpitów dydaktycznych oraz innych
elementów dydaktycznych zawartych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy w terminie do 40 dni od podpisania
umowy.
11. Zamawiający zaakceptuje projekt do druku lub wskaże do niego uwagi niezwłocznie,
lecz nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu.
§4
Termin realizacji oraz sposób odbioru prac
1. Strony ustalają, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do 30.04.2019 r.
Termin wykonania jest rozumiany jako dzień zgłoszenia Zamawiającemu na piśmie,
gotowości do odbioru robót. Odbiór nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od daty
zgłoszenia gotowości do odbioru.
2. Z czynności odbioru sporządza protokół, który winien zawierać wszystkie uwagi
i ustalenia poczynione w toku odbioru.
3. W razie stwierdzenia wad w trakcie odbioru Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia
wad na własny koszt i ryzyko, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
§5
Wynagrodzenie oraz warunki płatności
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego zgodnie ze złożoną
ofertą:
Koszt całościowy wykonania zadania wraz z montażem:
netto: ………………………………. PLN (słownie: ………………………………..)
należny podatek VAT – …………….
brutto: …………………………..PLN (słownie: ………………………………….)
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1.1. Podstawowa infrastruktura towarzysząca ścieżki "Mokry Kozub" oraz "Polanki Odkrywców"

netto: ………………………………. PLN (słownie: ………………………………..)
należny podatek VAT – …………….
brutto: …………………………..PLN (słownie: ………………………………….)
1.2. Podstawowa infrastruktura towarzysząca ścieżki dydaktycznej "Między lasem a wsią”

netto: ………………………………. PLN (słownie: ………………………………..)
należny podatek VAT – …………….
brutto: …………………………..PLN (słownie: ………………………………….)
1.3. Podstawowa infrastruktura towarzysząca ścieżki dydaktycznej "Bieg życia lasu" wraz z
"Góralskim kręgiem"

netto: ………………………………. PLN (słownie: ………………………………..)
należny podatek VAT – …………….
brutto: …………………………..PLN (słownie: ………………………………….)
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu trzy faktury, zgodnie ze złożoną ofertą.
3. Powyższe wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia, w tym także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników
mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wynagrodzenie obejmuje również prace
niezbędne do wykonania zadania tj. prace przygotowawcze, porządkowe.
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w
umowie.
5. Płatność za fakturę końcową dokonana zostanie przelewem na wskazany przez
Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia
doręczenia faktury, Zamawiającemu wraz z protokółem końcowym odbioru prac.
6. Faktury / rachunki winny być wystawione na następujące dane nabywcy: Babiogórski Park
Narodowy z siedzibą w Zawoi, Zawoja 1403, 34-222 Zawoja, NIP 552-171-36-27 i składane
w siedzibie Zamawiającego.Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień uznania
rachunku bankowego Zamawiającego.

§6
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy zgodnie
z ofertą na okres ………. miesięcy, licząc od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru
końcowego Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany Przedmiot
Umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony
w umowie.
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy,
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istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.
Strony przyjmują, że uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie
………. miesięcy licząc od daty protokolarnego, bezusterkowego odbioru Przedmiotu
Umowy.
W razie odebrania Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy
odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi
Zamawiający może:
1) żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
3) w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający bez
dodatkowego wezwania może dokonać ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na
jego koszt.
W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających
się do usunięcia Zamawiający może:
1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie obiektu lub powierzchni objętych
Przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu lub powierzchni objętych
Przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – odstąpić od umowy,
zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji lub żądać wykonania
Przedmiotu Umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia umownego, zachowując
prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w
stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności
bezusterkowego odbioru Przedmiotu Umowy. Jeżeli Zamawiający przed odbiorem przejął
Przedmiot Umowy do eksploatacji (użytkowania) bieg terminu po upływie, którego
wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w dniu przejęcia przedmiotu do
eksploatacji (użytkowania).
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady także
po upływie terminu, o których mowa w ust. 4 niniejszego §, jeżeli reklamował wadę przed
upływem tego terminu.

§7
Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, iż wszelkie utwory powstałe w związku z wykonaniem projektów
edukacyjnych są oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich, nie
naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot Umowy nie naruszy praw
majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w stanie
wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.
3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego majątkowe prawa autorskiego do utworów powstałych w ramach
wykonywania Umowy w zakresie następujących pól eksploatacji a w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną dla
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Zamawiającego techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego
kopii;
4) sporządzanie kopii zapasowej,
5) wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym sieci
Internet
6) wprowadzanie do obrotu nośników zapisu wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, a
także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie utworu lub z jego
wykorzystaniem.
7) wykorzystaniem w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością, w tym w
związku z inwestycją
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw zależnych do
utworów powstałych w ramach wykonywania przedmiotu umowy.
Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów stanowiących
przedmiot Umowy z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
powstałe podczas wykonywania przedmiotu Umowy, a w szczególności za ewentualne
roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej.
W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń przez osoby
trzecie z tytułu przysługujących im praw autorskich do utworów powstałych w związku z
wykonaniem przedmiotu umowy, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę,
który obowiązany jest do pełnego i terminowego zaspokojenia powyższych roszczeń.

§8
Współpraca stron i nadzór
Z ramienia Wykonawcy pracami kierować będą:
1) ………………………………………………………..
Osobami odpowiedzialnymi za realizacje umowy są:
Ze strony Zamawiającego:
…………………………………………
Ze strony Wykonawcy:
1) ……………………………………………………………………….
Strony ustalają poniższe adresy do korespondencji (składania wszelkich oświadczeń woli i
wiedzy):
Po stronie Zamawiającego:
Babiogórski Park Narodowy, 34-222 Zawoja 1403, park@bgpn.pl
Po stronie Wykonawcy:
…………………………………………
Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach w/w
adresów pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na
ostatni znany drugiej Stronie adres.
§9
5

Kary umowne
1. Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej
umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w
następujących sytuacjach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w całości lub w części, z przyczyn za
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
określonego w § 5 ust 1 umowy.
b) za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia w wysokości 0,2%wynagrodzenia
brutto, określonego w § 5 ust 1, za każdy dzień opóźnienia z tytułu okoliczności za
które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, w stosunku do terminu, o którym
mowa w § 5umowy.
c) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w paragrafie §
5 ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po upływie
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie usterki.
d) z tytułu nienależytego wykonywania przedmiotu umowy - w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust 1 umowy, za każdy przypadek
nienależytego wykonania.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10
% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, określonego w § 5 ust 1.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych karnych nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
4. Zapłata wymienionych w § 9 kar umownych, nie zwalnia Stron z wypełnienia
wzajemnych zobowiązań wynikających z zapisów umowy.
5. Kara umowna powinna być zapłacona przelewem na rachunek bankowy przez Stronę,
która naruszyła warunki umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia z
żądaniem zapłaty.
6. Kary umowne należne Zamawiającemu mogą zostać przez niego potrącone
z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedłożonego mu oświadczenia
Zamawiającego.
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom
realizacji robót, powstałe z winy Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania
zamówienia przedłużone zostaną o czas trwania przestojów, powstałych z winy
Zamawiającego.
§ 10
Odstąpienie od umowy
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie
Cywilnym. Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga
strona narusza w sposób istotny postanowienia umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
c) Wykonawca realizuje prace objęte niniejszą umową bez należytej staranności lub
sprzecznie z niniejszą umową,
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d) Wykonawca nie dotrzymuje terminu końcowego realizowanego przedmiotu umowy.
e) zaistnieją istotne zmiany okoliczności powodujące, 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, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za
wykonaną część umowy.
4. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

§ 11
Zmiana umowy
1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie pod rygorem
nieważności w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba
w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana ta nie może
spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w sytuacji
gdy potrzeba taka wyniki z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego – np.
konieczność przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień.

§ 12
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380), Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2016 poz. 1020), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.
290) oraz inne właściwe przepisy łącznie z wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik:
1. Szczegółowy Opis Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia)
2. Kopia oferty Wykonawcy

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :
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