
 

 

 
 

 

 

Załącznik nr 5 
IR.271.1.46.2017 
 
  
                                                       UMOWA NR   ….  

(wzór) 
 
zawarta w dniu …… r. w Warce pomiędzy Gminą Warka  , NIP: 797-201-60-15,  
Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka  
reprezentowaną przez  Pana Dariusza Gizkę - Burmistrza Warki   
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
………………………………………… 
reprezentowaną przez  
……………………………………… 
zwaną dalej „Wykonawcą” 
 
 
Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Ochrona bioró żnorodności obszaru 
nadpilicznego w Warce” w ramach Działania 5.4. Ochrona bioróżnorodności Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy obejmuje realizację imprez edukacyjnych: 

1. Prelekcje dotyczące ochrony bioróżnorodności 
2. Konkurs ekologiczny 
3. Festyn edukacji ekologicznej 

zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym z dnia… i ofercie z dnia …... 
 

§ 2 
Terminy wykonania:  
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminie do 

30.06.2017r. 
2. Termin ustalony w ust.1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających 

z powodu: 
2.1. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu  zamówienia  

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 
Zamawiającego, 

2.2. wystąpienia dodatkowych, a nie możliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy 
przez doświadczonego Wykonawcę, prac,  

2.3. przedłużenia realizacji projektu z innych przyczyn, 
2.4. działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 



 

 

 
 

2.5. konieczności dotrzymania reżimów technologicznych, pomimo zachowania przez 
Wykonawcę należytej staranności i terminowości wykonania poszczególnych etapów 
robót, o powyższym fakcie Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie 
Zamawiającego. 

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy  
realizacji. 

4. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów strony informują się  
pisemnie. 

 
§ 3 

I. Obowiązki Wykonawcy: 
1. Wykonanie w ramach zamówienia imprez edukacynych 

1.1.Prelekcji dotyczących ochrony bioróżnorodności 
1.2.Konkursu ekologicznego 
1.3.Festynu edukacji ekologicznej 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia ………… 
2. Współpracy z Zamawiajacym. 
3. Ponoszenia odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, za szkody powstałe w związku z 

realizacją prac. 
 
II. Obowi ązki Zamawiającego: 
1. Współpraca z Wykonawcą   
2. Bieżący nadzór nad pracami. 
3. Dokonywanie odbiorów prac.  
 

§ 4 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy określone zostało na kwotę 

…………….…  zł brutto, (słownie: …………………………….……………………….zł 
brutto), w tym podatek VAT, Netto: ……………………..zł (słownie ………………………..) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania 
przedmiotu Umowy. 

 
§ 5 

1. Odbiór zrealizowanego przedmiotu Umowy odbędzie się podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego po rozliczeniu zadania. 

§ 6 
1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie płatne na podstawie wystawionej przez niego faktury 

wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 7 
Wykonawca oświadcza, że: 

1. Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy; 
2. Zatrudnia kadrę posiadającą niezbędne umiejętności i kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie do 

profesjonalnego wykonania przedmiotu Umowy; 



 

 

 
 

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 
Umowy. 

 
§ 8 

1. Wykonawca może zlecić wykonanie zadań będących przedmiotem umowy podwykonawcom, 
pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Realizacja zadań w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za działania 
i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 
§ 9 

 
Kary umowne 
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 
1.1. W razie odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 10% całkowitej wartości 

zadania  określonej w §4. 
1.2. Za opóźnienie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 pkt. 1 
1.3. Z tytułu nieterminowego usunięcia wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień opóźnienia, odpowiednio danego etapu. 
1.4. Za opóźnienia w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy, dla 

których podane są terminy, w  wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (ryczałtowego) za 
każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 
2.1. Za zwłokę w zapłacie faktur, odsetki w wysokości ustawowej dla płatności nieterminowych 

publikowane w organie rządowym „Dziennik Ustaw”. 
2.2. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

całkowitej wartości zadania przewidzianego do wykonania niniejszą umową, z wyjątkiem 
wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych 

2.3.W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od nowych 
terminów. 

 
§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, w szczególności dotyczące zmiany zakresu jej przedmiotu 
wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 11 
Spory mogące wynikać na tle stosowania niniejszej Umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać 
najpierw w drodze polubownej, a ewentualnych dalszych roszczeń dochodzić przed właściwym 
miejscowo i rzeczowo sądem powszechnym dla Zamawiającego. 
 
 
 



 

 

 
 

§ 12 
Należności wynikające z treści niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
 

§ 13 
Zobowiązania wynikające z niniejszej umowy obowiązują także następców prawnych 
Wykonawcy. 
 

§ 14 
W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą Umową, mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 15 
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

 
§ 16  

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.  
 
 
 
 
 
 
       ZAMAWIAJ ĄCY                                                                           WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 

 


