
Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Wzór umowy 

Umowa nr…...../2019 

 

zawarta w dniu ...................................................... roku w Krempnej pomiędzy: 

Magurskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krempnej 59,  

38-232 Krempna,   

NIP: 685-23-24-044, Regon: 180789309, 

który reprezentuje Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego: 

………………………………………, 

zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 

 

a  

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

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

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

zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ” 

 

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu II 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w oparciu o dotację projektu 

POIS.02.04.00-00-0168/16 „Ochrona zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego”. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na 

przeprowadzenie warsztatów organizowanych przez Magurski Park Narodowy w ramach realizacji 

projektu POIS.02.04.00-00-0168/16 „Ochrona zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku 

Narodowego”. 

2. Przedmiotem zamówienia, o którym mowa w ust. 1 przeprowadzenie warsztatów i spacerów:  

Część 1: Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Nietoperze w 

Beskidzie Niskim. Czy chronić i jak chronić ?” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie 

Magurskiego Parku Narodowego. 

Część 2: Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Łąka i jej 

bioróżnorodność” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku 

Narodowego. Zamawiający zapewnia mieszankę nasion roślin łąkowych do przeprowadzenia 

warsztatów. 

Część 3: Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Tradycyjne 

sady owocowe Beskidu Niskiego” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego 

Parku Narodowego, podczas których uczestnicy nauczą się szczepić drzewa owocowe. 

Zamawiający zapewnia: podkładki do szczepień.   



Część 4: Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Nietoperze w 

Beskidzie Niskim”. Czy chronić i jak chronić ?” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie 

Magurskiego Parku Narodowego.  

Część 5: Przeprowadzenie edukacyjnego spaceru przyrodniczego p.n. „Magurska łąka”. 

Edukacyjny spacer przyrodniczy powinien zostać wcześniej przygotowany merytorycznie przez 

osobę prowadzącą z założeniem, że odbędzie się on w udostępnionych miejscach na obszarze 

Magurskiego Parku Narodowego i skierowany będzie do ok. 20 osób w różnym wieku (dzieci i 

osoby dorosłe). Spacer powinien trwać 1 – 2 godziny. Osoba prowadząca powinna podczas 

spaceru w interesujący i przystępny sposób przybliżyć uczestnikom informacje na temat 

magurskich łąk, wybierając najlepsze miejsce do ilustracji wybranych zagadnień. 

Część 6: Przeprowadzenie edukacyjnego spaceru przyrodniczego p.n. „Tradycyjny sad 

owocowy”. 

Edukacyjny spacer przyrodniczy powinien zostać wcześniej przygotowany merytorycznie przez 

osobę prowadzącą z założeniem, że odbędzie się on w udostępnionych miejscach na obszarze 

Magurskiego Parku Narodowego i skierowany będzie do ok. 20 osób w różnym wieku (dzieci i 

osoby dorosłe). Spacer powinien trwać 1 – 2 godziny. Osoba prowadząca powinna podczas 

spaceru w interesujący i przystępny sposób przybliżyć uczestnikom informacje dotyczące 

tradycyjnych sadów owocowych, wybierając najlepsze miejsce do ilustracji wybranych zagadnień. 

 

3. Wykonawca przed przeprowadzeniem warsztatu przekaże Zamawiającemu do akceptacji 

konspekt zajęć (zawierający maksymalnie 300 słów), który zawierać powinien: temat, ramowy plan 

zajęć, cele zgodne z tematem, metody oraz pomoce dydaktyczne zastosowane na zajęciach. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia korekt do przedstawionego przez Wykonawcę 

konspektu zajęć. Tylko po wyraźnym pisemnym zatwierdzeniu ostatecznej wersji konspektu 

Wykonawca może przystąpić do wykonania zadania. 

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązany zostaje do wykonania zamówień w terminie: 

W zakresie części 1 – do 31 marca 2019 r., 

W zakresie części 2 – od 1 czerwca do 30 czerwca 2019 r., 

W zakresie części 3 – od 1 sierpnia do 30 września 2019 r., 

W zakresie części 4 –  od 1 września do 31 październik 2019 r., 

W zakresie części 5 – od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 r., 

W zakresie części 6 – od 1 września do 31 października 2019 r. 

§ 3 

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonaną usługę Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy kwotę  

Część 1 

Cena netto: ……………………… zł (słownie: …………………………………złotych), 



Podatek VAT:……………….. zł (słownie: ……………………… złotych)  

Cena brutto: ……………………… zł (słownie: …………………………………złotych), 

Część 2 

Cena netto: ……………………… zł (słownie: …………………………………złotych), 

Podatek VAT:……………….. zł (słownie: ……………………… złotych)  

Cena brutto: ……………………… zł (słownie: …………………………………złotych), 

Część 3 

Cena netto: ……………………… zł (słownie: …………………………………złotych), 

Podatek VAT:……………….. zł (słownie: ……………………… złotych)  

Cena brutto: ……………………… zł (słownie: …………………………………złotych), 

Część 4 

Cena netto: ……………………… zł (słownie: …………………………………złotych), 

Podatek VAT:……………….. zł (słownie: ……………………… złotych)  

Cena brutto: ……………………… zł (słownie: …………………………………złotych), 

Część 5 

Cena netto: ……………………… zł (słownie: …………………………………złotych), 

Podatek VAT:……………….. zł (słownie: ……………………… złotych)  

Cena brutto: ……………………… zł (słownie: …………………………………złotych), 

Część 6 

Cena netto: ……………………… zł (słownie: …………………………………złotych), 

Podatek VAT:……………….. zł (słownie: ……………………… złotych)  

Cena brutto: ……………………… zł (słownie: …………………………………złotych). 

 

2.  Zamawiający zobowiązuje się wypłacić wynagrodzenie w terminie 21 dni po złożeniu przez 

Wykonawcę protokołu zdawczo-odbiorczego i rachunku/faktury z wykonania usługi na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę: ……………………………………………………………………

………………………… ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

3. Z wynagrodzenia Zamawiający potrąci Wykonawcy zaliczkę na podatek dochodowy i należne 

składki ZUS w wysokości i na zasadach jak w powszechnie obowiązujących przepisach1. 

 

§ 4 

1. Na zamawiającego przeniesione zostaną autorskie prawa majątkowe do materiałów 

warsztatowych tj. utworów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia oraz udzielone 

zostaną mu zezwolenia do wykonywania wobec nich praw zależnych i osobistych wg. poniższych 

reguł. 

                                                      
1 w przypadku podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej Zamawiający z wynagrodzenia brutto potrącać będzie 
składki ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości i na zasadach jak w  powszechnie obowiązujących przepisach. 

 



2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego do utworów powstałych w wyniku 

wykonania Umowy nastąpi na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego 

oraz technika cyfrowa, technika magnetooptyczna, technika video, technika komputerowa 

lub przy pomocy rzutnika, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne 

wykonywanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 

a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

d) zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom, 

e) wprowadzania do pamięci komputera, sieci komputerowej, przesyłanie przy pomocy sieci 

multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu, 

f) wprowadzania poprawek i uzupełnień dotyczących zarówno formy jak i treści utworu. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych i nie 

będzie z tego tytułu żądał dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów następuje bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych, a prawa te mogą być przenoszone przez MPN na inne podmioty bez ograniczeń. 

§ 5 

1. Do realizacji zamówienia publicznego Wykonawca wyznacza: 

Część 1:.......................................................................…………........... 

Część 2:..........................................................................…………........ 

Część 3:.............................................................................…………..... 

Część 4:................................................................................………….. 

Część 5:……………………………………………………………………………… 

Część 6:………………………………………………………………………………. 

 

2. Do kierowania czynnościami związanymi z realizacją przedmiotu Umowy oraz jako 

osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do podpisania wszelkich wymienionych w Umowie 

protokołów zdawczo-odbiorczych, Wykonawca 

wyznacza: ………………………………………………………………………….. 

3. Jako osobę/osoby odpowiedzialną/odpowiedzialne za koordynację prac związanych z 

realizacją przedmiotu Umowy oraz upoważnioną/upoważnione do podpisania wszelkich 

wymienionych w Umowie protokołów zdawczo-odbiorczych Zamawiający 

wyznacza: ……………………………………. 

4. Zmiana przedstawiciela każdej ze Stron musi zostać potwierdzona pisemnie i nie stanowi 

zmiany Umowy. 

 



§6 

1. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, ten zobowiązany jest zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, ten zapłaci Wykonawcy karę 

umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy z zastrzeżeniem § 7. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową. 

4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją powstałej szkody, strony zastrzegają sobie 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.  

 

§7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego za usługę wykonaną do dnia odstąpienia od umowy. 

2) Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z chwilą 

pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy.  

 

§8 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z 

zastrzeżeniem że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie, adresów, 

numerów rachunków bankowych wskazanych w niniejszej Umowie, zawiadamiając 

niezwłocznie o tym pisemnie drugą stronę. Zawiadomienie jest skuteczne od dnia odbioru 

zawiadomienia przez drugą Stronę Umowy. 

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy 

w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących zmiany podatku VAT. 

3. Zmiany nieistotne nie wymagają aneksu do Umowy. Zmianą nie wymagającą zmiany do 

umowy jest, w szczególności: 

a) zmiana siedziby którejkolwiek ze stron, 

b) zmiana personelu odpowiedzialnego za wykonywanie niniejszej Umowy, 

c) zmiana osób upoważnionych do czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

 

§9 

Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych 

z realizacją projektu POIS.02.04.00-00-0168/16 „Ochrona zasobów przyrodniczych Magurskiego 



Parku Narodowego” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1000). 

 

§10 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy będzie rozstrzygał Sąd  właściwy dla 

Zamawiającego umowy według prawa i procedury polskiej. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie odpowiednie  przepisy 

Kodeksu Cywilnego, Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

5. Integralną część Umowy stanowi Oferta Wykonawcy oraz SIWZ wraz z załącznikami. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

      Stron. 

 

 

Zamawiający:         Wykonawca: 

 

 

…………………………….                                                                                 ………………………….. 


