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Umowa nr …………………………………… 

 
zawarta w Krzywem, dnia …………………………………. pomiędzy: 
 
Wigierskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krzywe 82, 16-402 Suwałki,  
NIP 8442349809, REGON 200664930 
 
reprezentowanym przez: Tomasza Huszczę - Dyrektora,  
zwanym dalej „Zamawiającym”  
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………,  
 
reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………………….,  
zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

§1 

Przedmiotem umowy jest: zakup 400 szt. drewnianych budek dla orzesznicy leszczynowej wraz 

z dostawą. Wymiary drewnianej budki: wys. x szer. x dług. - 23 x 14 x 14 (21) [cm], średnica 

otworu wejściowego: 3,30 cm. Budka powinna posiadać otwieraną ściankę przednią, po 

odbezpieczeniu metalowego haczyka. Budka powinna być impregnowana naturalnym 

pokostem lub drewnochronem. Drewniane elementy powinny być skręcone nierdzewnymi 

wkrętami.  

§2 

1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie za przedmiot umowy opisany w §1,  wynosi: brutto 

……………………………………… zł (słownie brutto: …………………………………………………………….), w 

tym podatek VAT w kwocie: ……………………………………………… zł (słownie: 

…………………………………………………………………………………………………..). 

2. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia 

faktury VAT będzie protokół odbioru przedmiotu umowy potwierdzony przez 

upoważnionych pracowników Zamawiającego i Wykonawcy.  

3. Pracownikami o których mowa w pkt 2 są:  
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- ze strony Zamawiającego: Wojciech Misiukiewicz, 

- ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………………….. 

§3 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się na czas od dnia 

podpisania niniejszej umowy do  dnia 24.09.2021 roku. 

2. Za opóźnienie w realizacji umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową 

w wysokości 0,1% wartości zamówienia określonego w §2 pkt 1  za każdy dzień zwłoki 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

określonego w §2 pkt 1 bez dodatkowego wezwania. 

§4 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

§5 

W sprawach nie ujętych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§6 

Sprawy sporne będą rozwiązywane polubownie lub przez Sądy właściwe dla siedziby 

Zamawiającego. 

§7 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

………………………………..                                                …………………………………… 

  Zamawiający      Wykonawca 


