
 
 

Wzór umowy 

 

Umowa nr ___________ 
 

 

W dniu ___________ r. w ________________________ pomiędzy:  

 

Babiogórskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Zawoi; 34-222 Zawoja 1403 

NIP - 552 171 36 27, REGON - 122 462192 

reprezentowanym przez: 

dra Tomasza Pasierbka – Dyrektora Parku, 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a ............................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………….....,  

NIP: ……………………………………, REGON: …………………..…………….,  

reprezentowanym przez: 

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

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie tłumaczeń tekstów do publikacji (segregatora) tj. 60 

stron po 1800 znaków na stronę, z języka polskiego na język słowacki w ramach realizacji 

mikroprojektu „Edukacja dla przyrody pogranicza” z Programu Współpracy Transgranicznej 

Interreg VA Polska Słowacja 2014-2020 

 

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI 

 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do dnia 27.10. 2017 r.  

2. Za wykonanie przedmiotu umowy strony uznają przekazanie Zamawiającemu 

tłumaczeń wymienionych w § 1 niniejszej umowy, co potwierdzone zostanie 

przygotowanym przez Wykonawcę protokołem odbioru. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 

zgodnie z postanowieniami umowy i obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

trudnościach w realizacji przedmiotu umowy, w szczególności o zamiarze 

zaprzestania jego realizacji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, dotyczących 

przedmiotu umowy i zastosowanych rozwiązań, osobom wyznaczonym przez 



 
Zamawiającego, telefonicznie, pisemnie lub w razie konieczności w trakcie osobistego 

spotkania w siedzibie Zamawiającego. 

4. Zamawiający oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie 

pozwalające na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJACEGO 

 

1. Zamawiający przekaże wykonawcy wszystkie informacje, niezbędne do prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający będzie, o ile jest to niezbędne, współpracować z wykonawcą przy 

realizacji przedmiotu umowy. 

 

 

 

§ 5 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 

1.  Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie pełnowartościowy, wolny od 

wad technicznych i prawnych. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy będzie spełniał wszystkie 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie zgodny z obowiązującymi 

normami.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, wiedzę i 

doświadczenie zawodowe, a także odpowiednie zasoby techniczne i osobowe, 

niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania umowy oraz że zrealizuje 

umowę z zachowaniem należytej staranności. 

5. Wykonawca oświadcza, że jego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, o 

którym mowa w §1 ust. 1 nie są ograniczone. 

 

§ 6 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów dotyczących wykonywania 

przedmiotu umowy i dokonywania zatwierdzeń jest: 

……………………………………. e-mail: 

………………………………………….tel. ……………………..  

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów dotyczących wykonywania 

przedmiotu umowy jest: 

……………………………………. e-mail: 

………………………………………….tel. …………………….. 

3. Przedstawiciele Stron zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu przy 

wykorzystaniu poczty elektronicznej, telefonu i poczty 

 



 
 

§ 7 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowo wykonany przedmiot 

umowy. 

2. Wykonawca odpowiada wobec zamawiającego za wadliwie wykonany przedmiot 

umowy. 

 

§ 8 

WYNAGRODZENIE WNIOSKODAWCY 

 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie umowy wynagrodzenie w kwocie 

brutto ……………. zł (słownie: ………………. złotych …./100), określonej w ofercie 

Wykonawcy.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ostatecznym, 

zawierającym wszystkie koszty związane z realizacją umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie przelewem na podstawie 

faktury lub rachunku w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury lub rachunku do Zamawiającego, na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku.  

4. Podstawą wystawienia faktury lub rachunku, o których mowa w ust. 3, jest podpisany 

protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2.  

5. Za datę dokonania zapłaty należności rozumie się datę uznania rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6. Faktury lub rachunki wystawiane będą na nabywcę:  

Babiogórskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Zawoi; 34-222 Zawoja 1403 

NIP - 552 171 36 27, REGON - 122 462192 

 

§ 9 

KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

1) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy –w wysokości 2% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego 

po dniu, o którym mowa w § 2 ust.1,  

2) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność -w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 8 ust. 1.  

3) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie -w 

wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust 1.  

 

2. Zastrzeżenie kar umownych nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych.  

3. Zapłata kary umownej następuje na podstawie noty obciążeniowej, na pisemne 

wezwanie Zamawiającego, w którym to wezwaniu Zamawiający podaje wysokość 



 
kary, podstawę jej nałożenia oraz nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić 

karę, z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

 

 

§ 10 

ZMIANA UMOWY 

 

1. Strony umowy mogą odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jedynie z 

ważnych przyczyn dotyczących rażącego naruszenia jej postanowień.  

2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem stron, 

sporządzonym na piśmie.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy 

pisemnej, w postaci aneksów podpisanych przez obie strony, pod rygorem 

nieważności.  

4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać cesji 

związanych z realizacją niniejszej umowy. 

5. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są zmiany postanowień umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba 

że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

 

§ 11 

INNE POSTANOWIENIA 

 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu 

miejscowo właściwego dla Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

3. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o wszelkich 

okolicznościach mających istotne znaczenie dla realizacji postanowień niniejszej 

umowy.  

4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

Wykonawca        Zamawiający 

 


