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WZÓR 

 

UMOWA NR  ….................………..   

zawarta we Wrocławiu w dniu ................................................................ pomiędzy  

 Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1,       

50-153 Wrocław, reprezentowaną ……………………………. - zwaną dalej Zamawiającym,  

 ……………………………………………………………………  zwanym dalej Wykonawcą,  

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 9 drewnianych stelaży na tablice informacyjne, montaż 

tablic informacyjnych na stelażach oraz ich rozmieszczenie w terenie, w miejscach wskazanych 

przez Zamawiającego (w granicach Obszaru Natura 2000 Zbiornik Mietkowski PLB020004 – dz. 

nr. 427/35, obręb Domanice, gmina Mietków).  

2. Stelaże winny zostać wykonane oraz posadowione w następujący sposób: 

1) miejsce mocowania i sposób montażu tablicy:  

 plecy pod montaż tablicy wykonane z desek o gr. min. 15 mm, 

 tablica informacyjna zamontowana w sposób stały - za pomocą śrub lub wkrętów, 

 dodatkowo tablica zabezpieczona od frontu po obwodzie drewnianymi listwami (rama)       

o przekroju min. 10 x 10 mm, 

2) stelaż:  

 wysokość części nadziemnej stelaża – od 190 do 200 cm,  

 wymiar tablicy do zamontowania – 90x60 cm 

 wykonany z krawędziaków (min. 100x100 mm) lub okorowanych okrąglaków (ø min. 120 

mm), 

 nogi stelaża (nad gruntem) należy wzmocnić dodatkową poprzeczką jednolitą z resztą 

konstrukcji nośnej, 

 poszczególne elementy stelaża należy zmontować w sposób stały, 

3) montaż w gruncie:  

 wkopany w grunt na głębokość min. 70 cm, 

 wkopanie wzmocnione w części dolnej nóg betonem na wysokości min. 30 cm,  

 styk nóg z ziemią zamaskowany zgodnie z rodzajem gruntu, na którym ustawiono stelaż – 

np. darnią, piaskiem, ziemią,  

 nogi stelaża na wysokości min 80 cm (część wkopana oraz 10 cm wystające ponad grunt) 

zabezpieczone przed działaniem niekorzystnych warunków - np. poprzez osmołowane lub 

użycie innego odpowiedniego środka, 

4) zabezpieczenie stelaża: 

 wszystkie drewniane elementy należy zabezpieczyć przed działaniem czynników 

atmosferycznych poprzez użycie odpowiednich środków, np. lakierobejca, 

 kolor zabezpieczenia – brązowy/zielony. 

3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia 

(listownie - na adres RDOŚ we Wrocławiu lub mailem na adresy wskazane w § 5). 

4. Tablice informacyjne znajdują się w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, Wykonawca odbiera 

tablice na koszt własny. 

5. Miejsce montażu tablic zostanie wskazane przez Zamawiającego podczas wizji terenowej, która 

odbędzie się w terminie uzgodnionym z Wykonawcą,  
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6. Prowadzone prace należy wykonywać w sposób nie utrudniający korzystania z terenu przez innych 

użytkowników (np. tamowanie ruchu drogowego, pieszego lub turystycznego).                            

Po posadowieniu tablic teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego – 

uszkodzoną nawierzchnię należy odtworzyć takim samym rodzajem podłoża (piasek, darń, żużel). 

7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych, przy pomocy własnych 

narzędzi. 

 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na czas określony. Ustala się datę rozpoczęcia zadania – datę podpisania 

umowy oraz datę wykonania umowy na dzień 27 maja 2016 r. 

 

§ 3 

1. Ryczałtowe wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi ………. zł brutto, 

(słownie: ……………………………… złotych), kwota netto …………. zł. 

2. Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. 

3. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, płatna będzie w terminie 21 dni od przedłożenia 

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, z zastrzeżeniem, iż płatność nastąpi nie wcześniej niż 

przed datą przyznania tych środków w planie finansowym Zamawiającego w danym roku 

budżetowym. 

4. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia 

sporządzony po przeprowadzeniu wizji terenowej, w której udział wezmą przedstawiciele 

Zamawiającego i Wykonawcy  

5. Za datę zapłaty strony przyjmują datę złożenia przelewu w banku prowadzącym rachunek 

Zamawiającego. 

6. Nr konta Wykonawcy: ……………………………………. 

7. Faktura/rachunek w pozycji nabywca winny zawierać: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, NIP 897-17-47-119, Regon 

020860626. 

 

§ 4 

1. Za niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają odpowiedzialność na 

zasadzie kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w terminie określonym w § 2 - w wysokości  

0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia.  

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 

ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na pobranie z niewypłaconego wynagrodzenia 

naliczonych kar umownych, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

 

§ 5 

1. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca bezpośrednio współpracuje z: 

1) Renatą Sierżant - Starszym inspektorem Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (mail: rsierzant@rdos.wroclaw.pl, 

telefon 71-340-68-88). 
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2) Kamilem Martyniakiem – Głównym Specjalistą Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów 

Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu  

(mail: kmartyniak@rdos.wroclaw.pl, telefon 71-340-68-04). 

Pracownikom tym przysługuje prawo nadzoru postępu prac oraz dokonania odbioru przedmiotu 

zamówienia. 

2. Osobą, ze strony Wykonawcy, do bieżącego kontaktu podczas realizacji przedmiotu zamówienia 

jest………………………………………… telefon: ………………….. 

 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla 

Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego. 

 

 ZAMAWIAJĄCY:    WYKONAWCA: 

 

 
 

 


