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Załącznik nr 4 do SWZ 

(Wzór ) 

Umowa nr LF-084-1-3-……../… 
 

zawarta w dniu ……… stycznia 2017 r. pomiędzy Pienińskim Parkiem Narodowym w 

Krościenku n/D, ul. Jagiellońska 107 b, reprezentowanym przez zastępcę dyrektora mgr 

Iwonę Wróbel, zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a ……………………… zamieszkałym / z siedzibą ………………………………………….., 

zwaną dalej Wykonawcą. 

 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca wykona zabezpieczenie trzech źródlisk 

cieków epizodycznych z niewielkimi oczkami wodnymi stanowiącymi miejsca rozrodu 

płazów, sąsiadujących z miejscami pojenia owiec. 

2. Prace obejmują: 

a) wykonanie 10 poideł (koryt z pni topolowych),  

b) transport i montaż poideł w miejscu pojenia owiec na polanie Majerz (lokalizację 

źródlisk zawiera załącznik nr 1) – uwaga: transport poideł samochodem możliwy jest 

tylko do bacówki na polanie Majerz, 

c) wykonanie drewnianych rynien doprowadzających wodę oraz ich montaż,  

d) wymiana ogrodzenia źródlisk znajdujących się w sąsiedztwie miejsc  pojenia owiec. 

3. Prace należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi technicznymi zawartymi w 

załączniku nr 2.  

§ 2 

1. W/w prace należy wykonać w następujących terminach:  

a) wykonanie poideł: w terminie do 31 marca 2017 roku, 

b) montaż poideł w terenie i wykonanie ogrodzeń: w terminie do 14 kwietnia 2017 roku. 

2. Rozpoczęcie prac może nastąpić po przekazaniu terenu przez leśniczego O.O Zielone 

Skałki. 

3. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. zalegająca pokrywa śnieżna, 

zmrożenie podłoża), po wcześniejszym porozumieniu obu ze stron, możliwe jest 

przesunięcie terminu montażu poideł. 
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4. Odbiór prac nastąpi w ciągu 5 dni od zgłoszenia zakończenia prac, zgodnie z terminami 

określonymi w ust. 1. Sposób odbioru wykonania poideł zostanie uzgodniony z 

Zamawiającym. 

 

§ 3 

1. Za wykonane prace (zwane dalej dziełem) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg stawki 

umownej, w wysokości ………………… zł brutto (słownie: …………………………. 

złotych …/100 ). 

2. Zapłata należności za wykonanie dzieła nastąpi przelewem, po odebraniu dzieła bez uwag, 

w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, dostarczonego do 

PPN najpóźniej 7 dni przed terminem płatności.  

3. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień, w którym obciążony został rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

§ 4 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania 

przez Wykonawcę prac, a w szczególności, jeżeli: 

a) zalega z wykonaniem prac ponad 5 dni w stosunku do terminów określonych w umowie, 

b) prace wykonane są niestaranie lub w niepełnym zakresie, co uniemożliwia podpisanie 

końcowego protokołu odbioru prac bez uwag. 

§ 5 

Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn opisanych w § 4, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty całkowitej /brutto/podanej w 

ofercie, 

§ 6 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 

 

§ 7 

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym jeden dla wykonawcy a dwa dla 

zamawiającego. 

 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 

 

 

 

Rejestr GK ……………………… 


