
 

30 lat 
Wigierskiego 
Parku Narodowego 

Nie tylko dla bobrów 

   

Krzywe 82 | 16-402 Suwałki | tel. +48 87 563 25 40 | fax. +48 87 563 25 41 | www.wigry.org.pl | e-mail: wigry_pn@su.onet.pl   

 

 

 

Załącznik nr 3 

Wzór umowy 

 

Umowa nr     /2019 

zawarta w Krzywem w dniu …………….. .2019 r. 
 
pomiędzy  
 
Wigierskim Parkiem Narodowym 
Krzywe 82, 16-402 Suwałki  
NIP: 8442349809 
reprezentowanym przez ............................................ – Dyrektora WPN 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a  

firmą …………………………………………………………………..…………………….…. 

reprezentowaną przez  ……………………………………………………….…………… 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą 

na zbiór odchodów wilków do badań składu pokarmowego. 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: 
„Zbiór odchodów wilków do badań składu ich pokarmu”  

2. Zakres czynności przewidzianych umową obejmuje: 
a) Zbiór odchodów wilków na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego prowadzony 

przez dwie osoby, z których każda przeznaczy przynajmniej 40 godzin na pracę 
w terenie w każdym z 9 miesięcy. Znalezione odchody (od jednego osobnika) należy 
zebrać w całości (wszystkie kosteczki i sierść) do osobnej koperty papierowej A5. 
Kopertę (przed włożeniem odchodów) należy opisać, podając datę zebrania, miejsce 
zebrania (współrzędne geograficzne, podając układ odniesienia) oraz szacunkowy 
wiek odchodów (np. ponad miesiąc, 2 tygodnie, 3 dni, świeże). Każde miejsce 
zebrania odchodów należy zaznaczyć przy użyciu odbiornika GPS, zapisując numer 
próby oraz ewentualne uwagi. Wraz z przekazywanymi próbami należy dostarczyć  

b) Wysuszenie zebranych odchodów w suszarce laboratoryjnej przez 5 dni 
w temperaturze 70°C i przechowywanie ich w suchym i przewiewnym miejscu do 
czasu ich przekazania Zamawiającemu; 

c) Przynajmniej raz na dwa miesiące dostarczenie zebranego, opisanego 
i wysuszonego materiału do siedziby Zamawiającego. 



 

 

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, 
zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert, które stanowi integralną część niniejszej 
Umowy. 

§ 2 

Termin rozpoczęcia i zakończenia: usługa, o której mowa w § 1 zostanie zrealizowana 
w terminie od dnia podpisania umowy do 21 października 2019 roku. 

§ 3 

1. W wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia strony ustaliły 
łączną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie brutto: 
............................................................ PLN (słownie: 
……....................................................………………….... PLN).  

2. Cena wymieniona w ust 1. zawiera podatek od towarów oraz podatek akcyzowy, jeżeli 
na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od 
towarów oraz podatkiem akcyzowym, a także obejmuje wszystkie koszty i składniki 
związane z wykonaniem zamówienia. 

3. Cena wymieniona w ust. 1 jest stała i nie może ulec zmianie. 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za wykonanie umowy nastąpi w formie przelewu bankowego 
w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie wypłacone Wykonawcy w dwóch równych 
ratach - na koniec czerwca 2019 roku oraz po zakończeniu świadczenia całej usługi, 
podpisaniu częściowych protokołów zdawczo-odbiorczych i dostarczeniu do siedziby 
Zamawiającego poprawnie wystawionych faktur/rachunków.  

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do: 

a) poinformowania go o znanych szlakach migracyjnych wilków na terenie Wigierskiego 
Parku Narodowego; 

b) udzielenia odpowiednich zezwoleń na poruszanie się po terenie całego Wigierskiego 
Parku Narodowego; 

c) prowadzenia kontroli zobowiązań realizowanych w ramach umowy.  

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem 
i zaleceniami podanymi w Zaproszeniu do składania ofert, posiadaną wiedzą 
i doświadczeniem oraz obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością, 
a w szczególności zapewnienia, że usługi świadczone będą na najwyższym poziomie, 
z zachowaniem wszelkich przepisów ochrony przyrody. 

§ 7 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia kar umownych (w szczególności 
kar z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy):  
a) za nienależyte wykonanie przedmiotowej umowy kary umowne wynoszą 30% 
wartości umownej za usługę (za nienależyte wykonanie umowy rozumie się złe 
przygotowanie prób – brak wymaganych opisów lub źle wysuszony materiał); 
b) Zamawiający zastosuje karę umowną w wysokości 20% wartości umowy 
w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 



 

 

2. Zamawiający zastrzega ponadto prawo dochodzenia naprawienia szkody na zasadach 
ogólnych kodeksu cywilnego. 

3. W wypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, leżącej po stronie 
Zamawiającego, Wykonawca ma prawo żądania dopłaty odsetek w wysokości 
ustawowej. 

4. Za odstąpienie od umowy w skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% 
wartości brutto wynagrodzenia umownego. 

5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 
cywilnego. 

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 9 

Do reprezentowania stron umowy, w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający wyznacza  

…………….……………………………………………………………………..…………. tel. ............................,  

 

a Wykonawca wyznacza…..…….………………………………………………. tel. ............................ 

§ 10 

Sprawy nie uregulowane umową oraz ewentualnie powstałe konflikty na tle realizacji 
niniejszej umowy nie załatwione polubownie rozstrzygać będzie Sąd właściwy terytorialnie 
dla Zamawiającego. 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 12 

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 


