
 

UMOWA 

NR …./….. 

Zawarta w dniu ……………………………………… 

pomiędzy: 

Babiogórskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Zawoi, 34-222 Zawoja 1403 reprezentowanym przez: 
Dyrektora Parku dra Tomasza Pasierbka zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym” 

a 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
…………………………………………………….reprezentowanym przez …………………………………………,   

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą” 

na realizację zadania:  
Dostawa wraz z instalacją w miejscu wskazanym przez Zamawiającego stacji hydrologicznej oraz  
zapewnienie transmisji danych i ich wizualizacji za pomocą dedykowanego serwisu www. 
 
Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zorganizowanego 
zgodnie z zarządzeniem nr 18/2016 Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zawoi z dnia 
1. sierpnia 2016 r. ,, w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których war-
tość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro’’. 

§ 1 

Przedmiot i zakres Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: ,,Dostawa wraz z 
instalacją w miejscu wskazanym przez Zamawiającego stacji hydrologicznej oraz zapewnienie 
transmisji danych i ich wizualizacji za pomocą dedykowanego serwisu www.’’ 

2. W ramach realizacji zamówienia wykonawca ma dostarczyć i zainstalować w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego położonym na Potoku Rybnym automatycznej stacji pomiarowej z możliwo-
ścią transmisji danych zgodnie z następującymi wytycznymi: 

2.1.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących działań: 
2.1.1. Dostawa rejestratora poziomu i przewodności wody z transmisją danych OTT Ecolog 800: 

- zakres pomiarowy stanu 0-10 m 
- zakres pomiarowy przewodności 0-100 mS 
- zakres pomiarowy temperatury -5 C - +45 C 
- zasilanie bateria litowa  
- transmisja danych  

2.1.2. Dostawa OTT ecoCap 2-4” – zamknięcie rury pomiarowej z uchwytem na OTT ecolog, 
2.1.3. Dostawa Przewód DuoLink USB-IrDA, 
2.1.4. Dostawa Roztwór kalibracyjny do czujnika przewodności, 
2.1.5. Instalacja urządzenia na Potoku Rybnym wraz z wszystkimi niezbędnymi materiałami oraz 

uruchomienie automatycznej stacji pomiarowej . 
2.2. Wyznaczenie krzywej stan-przepływ z przekrojem geodezyjnym i przynajmniej 6 pomiarami hydro-

logicznymi przy różnych stanach wód zarówno podczas niżówki jak i wezbrań potoku, 
Wszystkie dane z pomiarów muszą zostać przekazane zamawiającemu w formie raportu w wersji 
elektronicznej na płycie CD w 2 egzemplarzach. 

2.3.  Transmisja danych raz w tygodniu w okresie od 31 sierpnia 2017 r  do 31 października 2019r  wraz z 
zapewnieniem ich wizualizacji poprzez dedykowany serwis poprzez stronę www. 

2.3.1. Serwis powinien pozwalać na: 

 generowanie wykresów: 



 

- stanu wód  
- przepływu na podstawie wyznaczonej w ramach umowy krzywej przepływu dla całego okresu 
funkcjonowania stacji 
- temperatury wody 
- przewodności wody 

 eksport danych do pliku Excel: 
- stanu wód  
- przepływu na podstawie wyznaczonej w ramach umowy krzywej przepływu dla całego okresu 
funkcjonowania stacji 
- temperatury wody 
- przewodności wody 

2.3.2. Dedykowany serwis musi zapewnić  bezpieczne przechowywanie danych oraz  dostęp do nich i 
ich wizualizację do dnia 31 października 2019 r. Dane będą stanowić własnością Parku i po za-
kończeniu umowy w całości muszą być przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej na 
płycie CD w 2 egzemplarzach  

2.3.3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego udostępniać osobom trzecim dostępu do da-
nych pozyskanych w ramach niniejszej umowy oraz dostępu do dedykowanego serwisu. 

2.4.  Przeszkolenie dwójki pracowników zamawiającego w właściwej obsłudze stacji oraz zapewnienie 
nieodpłatnej pomocy technicznej podczas jej eksploatacji. 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z najwyższą należytą starannością, zgod-

nie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 

4. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przedmiot umowy będzie produktem nowym, niewykorzy-

stywanym wcześniej, nie powystawowym i będzie zdatny do użytku jakiemu ma służyć. 

§ 2 

Wysokość wynagrodzenia 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 Zamawiający zobowiązuje się zapła-

cić cenę brutto …………... zł (słownie: ) w tym, podatek VAT … tj.  ……….. zł, cena netto .………..zł. 

2.  Na kwotę z § 2 pkt 1 składają się następujące kwoty cząstkowe: 

2.1. Dostawy i instalacji automatycznej stacji pomiarowej 

cenę brutto …………... zł (słownie: ) w tym, podatek VAT … tj.  ……….. zł, cena netto .…………..zł. 

2.2. Wyznaczenie krzywej stan-przepływ z przekrojem geodezyjnym 

cenę brutto …………... zł (słownie: ) w tym, podatek VAT … tj.  ……….. zł, cena netto .…………..zł.. 

2.3. Transmisja danych wraz z zapewnieniem ich wizualizacji poprzez dedykowany serwis poprzez 

stronę www. 

cenę brutto …………... zł (słownie: ) w tym, podatek VAT … tj.  ……….. zł, cena netto .…………..zł. 

Przy czym opłata miesięczna wynosi: 

cenę brutto …………... zł (słownie: ) w tym, podatek VAT … tj.  ……….. zł, cena netto .…………..zł 

3.  W wynagrodzeniu Wykonawcy, o której mowa w ust. 1, Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty 

niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy, w tym koszty transportu, rozładunku, wniesienia i 

instalacji przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz transmisji danych i 

dostępu do dedykowanego serwisu.  

4.  Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej: 

552-171-36-27. 

5.  Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień, w którym środki obciążą rachunek bankowy 

Zamawiającego. 



 

§ 3 
Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

 

1. Dostawa stacji wraz z instalacją i uruchomieniem pomiaru oraz transmisji danych do dnia 31 sierp-

nia 2017 r. 

2. Opracowanie krzywej przepływu do października 30 listopada 2017 r. 

3. Transmisja danych wraz z dostępem do dedykowanego serwisu 31 październik 2019 r. 

§4 

Warunki płatności 

1.  Zapłata przez Zamawiającego  wynagrodzenia, o którym mowa w  § 2 nastąpi przelewem na rachunek 

Wykonawcy  wskazany na fakturze/rachunku  w terminie 14 dni od daty otrzymania  prawidłowo wy-

stawionej faktury/rachunku. 

2.  Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez obie strony bez uwag protokół odbioru.  

3.  Wynagrodzenie będzie wypłacane w częściach zgodnie z podziałem o którym mowa w § 2 pkt 2 po za-

kończeniu prac przy czym wynagrodzenie za transmisje danych wraz z zapewnieniem ich wizualizacji 

poprzez dedykowany serwis poprzez stronę www. nastąpi w dwóch ratach wypłacanych zgodnie z ilo-

ścią miesięcy świadczenia usługi do 31 października 2018 i po zakończeniu świadczenia usługi 

4.  Osobą upoważnioną do koordynowania i nadzorowania wykonania umowy, w tym do podpisania  

protokołu odbioru ze strony Zamawiającego  jest  Małgorzata Murańska lub inna osobą ją zastępująca. 

 

§5 

Kary umowne 

1.  Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy stosowane będą kary 

umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1.1. w przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w § 3, Wykonawca zostanie obciążony karą 

umowną w wysokości 0,2 % wysokości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 

ust. 1 nin. Umowy, za każdy dzień opóźnienia z tytułu okoliczności, za które odpowiedzialności 

nie ponosi Zamawiający, 

1.2. w przypadku nienależytego wykonania umowy Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w 

wysokości 0,3 % wysokości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 nin. 

Umowy, za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy. 

2. Naliczone kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

§6 

Rękojmia 

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady przez okres 24 miesięcy 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Do roszczeń z tytułu rękojmi mają zastosowanie wszyst-

kie postanowienia niniejszej Umowy dotyczące gwarancji oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

§7 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 

Kodeks Cywilny.  



 

2. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji postanowień Umowy, Strony podejmą się roz-

strzygnąć polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporów, będą one rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

    

....................................                           .................................. 

WYKONAWCA             ZAMAWIAJĄCY 


