
Załącznik nr 4 
Do zapytania ofertowego 

A.402.4.2020 

projekt 
  UMOWA NA WYKONANIE USŁUGI  

NR………….. 
 
 

zawarta dnia …………. w Chyrzynie, pomiędzy: 
 
Parkiem Narodowym „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie 1, 69 - 113 Górzyca, reprezentowanym przez Konrada 
Wypychowskiego - Dyrektora Parku Narodowego „Ujście Warty”, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
………………………………………………………., zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 
 

Przedmiot umowy 

§ 1 

Zamawiający oświadcza, że przysługuje mu tytułu prawny do władania gruntem, na którym Wykonawca wykona 
niniejszą usługę. 

§2  

Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego usługę polegającą na koszeniu łąk oraz całkowitym 
zbiorze siana w baloty z terenu Obwodu Ochronnego Polder Północny – Witnica i Obwodu Ochronnego Słońsk w Parku 
Narodowym ,,Ujście Warty”, w zakresie  w jakim złożył ofertę do zapytanie ofertowego nr A.402.4.2020. 

§3 

1. Usługa, o której mowa w §2 zostanie wykonana w ten  sposób, że Wykonawca  skosi oraz zbierze przesuszone (o 
wilgotności nie większej niż 20%) siano w baloty i złoży w pryzmę w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego – 
oznaczonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do koszenia od środka 
łąki do zewnątrz. 

2. Wykonawca zrealizuje usługę w okresie wskazanym przez siebie w ofercie, stanowiącej integralną część umowy. 
Jednakże Wykonawca jest obowiązany rozpocząć wykonanie usługi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 

3. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu usługi. 

§4 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego  nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę  tj.  niezgodnie 
ze wskazaniami §2 i §3 ust. 1  umowy, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 30% 
umówionego wynagrodzenia oraz żądać naprawienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej. 

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu usługi w stosunku do terminu zadeklarowanego w jego ofercie, 
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości stanowiącej  1% wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy 
dzień zwłoki.  

3. Jeżeli z w trakcie świadczenia usług ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu mienie Zamawiającego (w tym w wyniku 
użycia niewłaściwych maszyn lub narzędzi) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody poprzez przywrócenie 
stanu poprzedniego lub zwrotu wartości zniszczonego/uszkodzonego mienia. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

- stwierdzenia, że Wykonawca nie  rozpoczął wykonania usługi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, 

- stwierdzenia zwłoki w wykonaniu usługi dłuższej niż 7 dni. 
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§5 

Za wykonaną usługę Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ………….zł (słownie:…………………….) , co odpowiada kwocie 
wskazanej w ofercie Wykonawcy. Płatność za usługę nastąpi w formie przelewu w terminie 30 dni od daty wystawienia 
faktury vat przez Wykonawcę.  Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury vat po wykonaniu usługi i bezusterkowym 
odbiorze prac przez Zamawiającego, co zostanie stwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym niezwłocznie po 
zrealizowaniu usługi.  

 

§6 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

3.  Integralną część niniejszej umowy, jest: 
 ogłoszenie zapytania ofertowego  nr A.402.4.2020 wraz z załącznikami, 
 oferta wykonawcy. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 

 

 

                      Zamawiający:                                                            Wykonawca: 

 

 

 
 
 

 


