
7 SR000WISKA ochrnny !rodcyjka
W KRAKOąIE i gowodark wodnQj

n kro we

znak sprawy: OP.6206.10.2017.RS Załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego

Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu 2017 r. pomiędzy:

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3,
30-107 Kraków, NIP 676-23-87-006, REGON 120803536, reprezentowaną przez:
Rafała Rosteckiego — Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie,

zwaną dalej „Zamawiającym”,
a

z siedzibą W „ ul „ wpisaną/ym do

NIP REGON „ reprezentowaną/ym przez:

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”.

Umowę zawiera się w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie rozeznania rynku na
wykonanie zadania pn: „Oznakowanie rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000w Małopolsce
— etap IV”, zwanego dalej „ Postępowaniem”.

Zamówienie będzie realizowane w ramach umowy nr B/009/17/29 z dnia 10.03.2017 r.
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację
projektu pn. pn. „Oznakowanie rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000w Malopolsce — etap IV”

*1
Definicje

Użyte w tekście umowy pojęcia oznaczają:
1. Oferta Wykonawcy — oferta jaką Wykonawca złożył
2. Strony Umowy — Zamawiający i Wykonawca występujący razem.
3. Umowa — niniejsza umowa.
4. OPZ- opis przedmiotu zamówienia
5. Towar —wyspecyfikowane w OPZ tablice informacyjne wykonane w całości z materiałów

zakupionych i dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę

*2
Postanowienia ogólne

1. Strony oświadczają, że nie są im znane żadne okoliczności mogące czynić niniejszą umowę
nieważną lub bezskuteczną.

2. Osoba działająca imieniem Wykonawcy oświadcza, że jest należycie umocowana do zawarcia
niniejszej umowy, oraz że do skuteczności niniejszej umowy nie jest wymagana zgoda żadnego
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innego organu Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj zakazu przenoszenia

jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez
pisemnej wcześniejszej zgody Zamawiającego.

*3
Przedmiot umowy

1, Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
dostawy wraz z montażem Towaru oraz robót określonych w OPZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy, określający zakres i obszary robót, ilości, parametry
techniczne i jakościowe Towaru określa OPZ.

3. Przedmiot umowy w całości zostanie wykonany z materiałów Wykonawcy. Wszystkie
zastosowane przy wykonywaniu robót i Towaru materiały musza spełniać wymogi określone w
OPZ oraz wymogi dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie określone w art. 10
ustawy Prawo budowlane.

*4
Terminy i miejsce realizacji umowy

1. Umowa zostanie zrealizowana w terminie do dnia 20 października 2017 roku.
2. Wykonawca dostarczy i zamontuje Towar w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

*5
Obowiązki Stron

1. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do:
a) współdziałania z Zamawiającym w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy;
b) dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów;
c) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich trudnościach przy wykonywaniu

przedmiotu umowy;
d) informowania Zamawiającego o stanie realizacji przedmiotu umowy na jego prośbę;
e) zapewnienia do wykonywania przedmiotu Umowy: środków, własnego transportu,

maszyn i urządzeń oraz wykwalifikowanego i uprawnionego personelu;
f) każdorazowego uzgodnienia z właścicielem lub zarzadca terenu weiścia na teren obiety

robotami.
2. W trakcie realizacji Umowy, Zamawiający jest zobowiązany do:

a) współdziałania z Wykonawcą w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy;
b) dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów;
c) udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących się

wjego posiadaniu, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania umowy;
3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w terminie 10 dni od dnia podpisania Umowy do

akceptacji projekty techniczne Towaru.
4. Zamawiający w terminie S dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę projektu

technicznego, o którym mowa w ust. 3, akceptuje projekt bądź zgłasza uwagi do projektu.
5. Zamawiający dokonuje akceptacji projektu, o którym mowa w ust. 4, bądź zgłasza uwagi, o

których mowa w ust. 3 w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.
6. Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do projektu technicznego uwagi zgłoszone przez

Zamawiającego nie później niż w terminie S dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego.

*6
Odbiór przedmiotu umowy

1. Odbiór należycie wykonanego przedmiotu Umowy, bez usterek i wad nastąpi na podstawie
protokołu odbioru podpisanego przez Strony.
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2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru.
3. Odbioru dokona Zamawiający przy udziale upoważnionych przedstawicieli Stron. Zamawiający

zakończy czynności odbioru w terminie do 10 dni od potwierdzenia gotowości do odbioru,
o którym mowa w ust.2.

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru usterek lub wad Zamawiający wstrzyma się z
podpisaniem protokołu odbioru, o którym mowa w ust.1 i wyznaczy Wykonawcy termin ich
usunięcia, a ponowny odbiór rozpocznie się w ciągu 2 dni roboczych od ponownego zgłoszenia
przez Wykonawcę gotowości do odbioru w sposób określony w ust. 2.

*7
Wynagrodzenie.

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie

z Ofertą Wykonawcy na łączną kwotę netto zł (słownie złotych:

/100),

plus podatek VAT w wysokości zł (słownie złotych

/100),

co daje łączną kwotę brutto zł (słownie złotych

/100),

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu
wykonania umowy.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionych faktur.

4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu umowy jest jego
przyjęcie przez Zamawiającego potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru, o którym mowa w
5 6 ust. 1.

5. Faktura powinna odpowiadać wymaganiom formalnym wynikającym z powszechnie
obowiązujących przepisów prawnych określających warunki, jakim muszą odpowiadać dowody
księgowe.

*8
Przedstawiciele Stron, doręczanie korespondencji

1. Wszelkie działania, z wyłączeniem czynności powodujących zmianę lub ustanie stosunku
zobowiązaniowego między Stronami, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak
również wszelkie dokumenty, których sporządzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy
Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, mogą być podejmowane lub sporządzane przez
przedstawicieli Stron, o których mowa w ust.2.

2. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: p. Robert Sawa, teŁ 012
6198 147, robert.sawa.krakow@rdos.goy.Dl,

3. Do kontaktu z Zamawiającym i udzielania mu informacji oraz wyjaśnień Wykonawca wyznacza

swojego przedstawicielr

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.

5. Wszelkie informacje, polecenia, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy
przekazywane będą pisemnie lub drogą elektroniczną i będą podpisane wyłącznie przez osoby
upoważnione wskazane w ust. 2. Podpis elektroniczny nie jest wymagany.

6. Pisma przekazane telefaksem lub drogą elektroniczną uważa się za doręczone
z datą ich przekazania, jeżeli treść dotarła do adresata, o ile przekazanie ich nastąpiło w godzinach
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pomiędzy 7.30 a 15.30, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i sobót. Winnym przypadku
uważa się, iż doręczenie nastąpiło o godzinie 7.30w najbliższym dniu roboczym.

7. Strony wyznaczają następujące adresy do doręczeń:
a) dla Zamawiającego:
tel: 012 6198127, faks 0126198122
e-mail: sekretariat.krakowrdos.goy.pl,

b) dla Wykonawcy tel/fax

e-mail

59
Podwykonawcy

1. Wykonawca za działania i zaniechania podwykonawców ponosi odpowiedzialność jak za swoje
działania iub zaniechania.

* 10
Gwarancja. Rękojmia.

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na Towar na okres 60 miesięcy od daty
odbioru, o którym mowa w 5 6 ust.1.

2. Wykonawca w dniu odbioru, o którym mowa w 5 6 ust. 1 przekaże Zamawiaj9cemu dokument
warancyiny.

3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne rezultatu umowy w
tym Towaru w szczególności gdy:
a) występują wady zmniejszające wartość Towaru lub jego użyteczność ze względu na cel,

jakiemu ma służyć;
b) nie ma właściwości, o których Wykonawca zapewnial;
c) nie zawiera kompletnych informacji;
d) narusza uzasadnione prawa osób trzecich, w tym prawa własności, prawa autorskie lub

prawa pokrewne lub też jest obciążony prawami osób trzecich.
2. Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy, może żądać

bezpiatnego usunięcia przez Wykonawcę wad wyznaczając odpowiedni termin, jednak nie
dłuższy niż 14 dni, a po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu może odmówić przyjęcia
naprawy i zlecić usunięcie wad przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich
usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może wedle swojego wyboru od Umowy odstąpić
lub żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

4. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wykaże, że
wada powstała wskutek wykonywania rezultatu Umowy, Towaru według wskazówek
Zamawiającego, które Wykonawca zakwestionował podając pełne uzasadnienie i uprzedził
pisemnie Zamawiającego o przewidzianych skutkach ich zastosowania.

5. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wadach niezwłocznie po ich wykryciu
6. Zadania realizowane przez Wykonawcę objęte są 24 miesięczną rękojmią. Termin ten liczony jest

od daty odbioru, o którym mowa w 56 ust.1.

* 11
Zmiany umowy

1. Opisane niżej zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności z zachowaniem warunków dopuszczalności zmiany umowy określonych przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2 Istotna zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna gdy:
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a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację, zakres lub termin wykonania przedmiotu Umowy;

b) nastąpi zmiana ustawowa stawki VAT;
c) zaistnieją okoliczności uniemożliwiające terminowe wykonanie Umowy tj. wystąpienie siły

wyższej przez co należy rozumieć wydarzenie nieprzewidywalne o charakterze przypadkowym
lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, pozostające poza racjonalną kontrolą Stron,
następstwom którego Strony nie mogły zapobiec, uniemożliwiające którejkolwiek ze Stron
realizację zobowiązań w ramach niniejszej umowy; strajk nie będzie uznawany za siłę wyższą;

d) wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, odbiegające znacząco od typowych,
uniemożliwiających prowadzenie robót przez okres co najmniej 14 dni, uniemożliwiających
prawidłowe zrealizowanie (jakościowe, terminowe) przedmiotu umowy, pomimo
zastosowania wszelkich dostępnych środków technicznych przez Wykonawcę.

3. Zmiany wskazane w ust. 2 będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie
przedmiotu umowy jest lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek tych działań.

5 12
Kary umowne

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach:
a. za niewykonanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy — w wysokości 20%

wynagrodzenia brutto określonego w 5 7 ust. 1;
b. za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

— w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w 5 7ust. 1,
c. za zwlokę w wykonaniu przedmiotu umowy—w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdy

dzień opóźnienia wykraczający poza termin wskazany w 54 ust.1;
2. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty

obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę
temu terminowi Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązków wynikających z umowy.
4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,

jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przwyższa wysokość zastrzeżonych kar
umownych.

5 13
Wygaśnięcie umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku:
a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

b) rażącego naruszenia zapisów niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, z podaniem uzasadnienia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia

należnego z tytułu wykonania części Umowy.

* 14
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu.
3. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwóch dla Zamawiającego

i jednym dla Wykonawcy.
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5. Integralną częścią Umowy Są załączniki:
1) Załącznik nr 1 — Oferta Wykonawcy.
2) Załącznik nr 2 — OPZ

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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