UMOWA nr …….. / 2015
zawarta dnia …………… w Czarny Bryńsku
pomiędzy:
Górznieńsko-Lidzbarskim Parkiem Krajobrazowym z siedzibą w Czarny Bryńsk 1, 87-320 Górzno,
NIP: 874-155-85-50
REGON: 871230398
zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez dyrektora Krzysztofa Lewandowskiego,
a
……………………………………….
………………………………………
……………………………………….
…………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez ……………………
Zamawiający i Wykonawca łącznie nazwani będą w niniejszej umowie „Stronami”.
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dnia 31.03.2015 r.
§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Ośrodka
Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie wraz z
kompleksowym wyposażeniem budynku w znaki, gaśnice, instrukcje i inne elementy zgodnie z
sporządzoną instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.
2. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego należy wykonać w oparciu o:
a. ustawę o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178 poz.1380 t.j.);
b. rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. nr 109 poz.719);
c. odpowiednie normy, warunki techniczne jakim powinny odpowiadać roboty, montaż urządzeń,
który jest przedmiotem umowy.
3. Inne wymogi Zamawiającego :
a. Wykonawca jest obowiązany posiadać odpowiednie uprawnienia lub dysponować osobą, która takie
uprawnienia posiada i może opracować instrukcje bezpieczeństwa pożarowego;
b. Wykonawca jest obowiązany posiadać odpowiednie uprawnienia lub dysponować osobą, która takie
uprawnienia posiada jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania stosownych uprawnień przy
montażu gaśnic i innych elementów p.poż;
c. Wykonawca jest obowiązany do zakupu i montażu wszelkich stosownych urządzeń, znaków,
gaśnic, instrukcji i innych elementów, które będzie zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
budynku, tak aby Ośrodek był w pełni wyposażony w sprzęt p.poż oraz w pełni oznakowany.
Zamawiający wymaga wyposażenia w gaśnice przyjazne środowisku tj. wodno-mgłowe, płynowe;
4. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku wykonywaniem przedmiotu umowy
mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie jak i po zrealizowaniu umowy udostępnione
osobom trzecim jedynie za zgodą Zamawiającego. Powyższe zobowiązanie obowiązuje przez okres 10
lat od daty otrzymania tych informacji.
5. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy, jednak za
działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub
zaniechania.
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§ 2. Termin i warunki realizacji
1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w ciągu 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Terminy wykonania przedmiotu umowy może ulec przesunięciu tylko za zgodą Zamawiającego.
3. Na okoliczność odbioru przedmiotu umowy Wykonawca sporządza protokół odbioru i
przedstawia go do podpisu Zamawiającemu. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia
faktury.
4. W przypadku uwag lub zastrzeżeń do wykonanych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie zastrzeżenia i uwagi wyznaczając termin na ich
usunięcie lub wprowadzenie wymaganych zmian lub uzupełnień. Po usunięciu wad lub dokonaniu
niezbędnych zmian i uzupełnień, wykonanie usługi podlega ponownej weryfikacji zgodnie z
procedurą określoną w niniejszym paragrafie.
5. Miejsce realizacji zamówienia: Ruda k. Górzna, Ruda 1, 87-320 Górzno (gmina Górzno, powiat
brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie)

§ 3. Wynagrodzenie
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto za odebranie przedmiotu umowy w wysokości
...................... zł (słownie: ...........................................................................................).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu
wykonania wszelkich zobowiązań określonych w umowie i nie może ulec zmianie przez cały okres
realizowania umowy.
3. Płatność będzie dokonana w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.
4. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć fakturę VAT do siedziby Zamawiającego – Czarny Bryńsk
1, 87-320 Górzno, w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy na osoby trzecie.
§ 4. Gwarancja
1. Na wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres min.
24 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w
terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego o ujawnieniu usterek i wad,
o ile Strony nie uzgodnią innego terminu. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, telefonicznie bądź
przez e-mail.
3. Wady i usterki wykryte w okresie gwarancji zostaną usunięte przez Wykonawcę nieodpłatnie.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w przedmiocie umowy, ujawnionych w okresie
gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
§ 5. Kary umowne
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące
następstwem niewykonania albo nienależytego wykonania czynności objętych niniejsza umowa.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
- niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20% wartości umownej brutto
wymienionej w §3 ust. 1.
- za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie
odpowiada w wysokości 20% wartości umownej brutto wymienionej w §3 ust. 1.
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancyjnym w
wysokości 0,2% wartości umownej brutto wymienionej w §3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej
od terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy.
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4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji usługi,
powstałe z winy Zamawiającego.

§ 6. Zmiany w umowie
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
§ 7. Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, gdy :
1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w terminie 5 dni kalendarzowych od
podpisania umowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie;
2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizacje umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5
dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie;
3) Wykonawca realizuje usługi w sposób niezgodny z niniejsza umowa;
4) Zostanie wszczęte wobec Wykonawcy postępowanie egzekucyjne w takim zakresie, ze istniałaby
obawa nie wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy;
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony będą
rozstrzygać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegać będą rozstrzyganiu
przez sad właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Umowę niniejsza sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

………………………………………
Zamawiający

…………………………………………
Wykonawca
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