
Załącznik nr 4A do SIWZ 

wzór umowy - część I
UMOWA NR ….......

zawarta w dniu …....................... roku w Lublinie pomiędzy:

Skarbem  Państwa  -  Regionalną  Dyrekcją  Ochrony  Środowiska  w  Lublinie, z  siedzibą  

w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, NIP 712-314-43-49, REGON 060418276,

reprezentowaną przez:

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

zwaną w dalszym ciągu umowy "Zamawiającym",

a

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

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Umowa  niniejsza  zawarta  została  po  przeprowadzeniu  przetargu  nieograniczonego  w  trybie

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako

najkorzystniejsza.

§ 2

PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest  dostawa sprzętu do poszukiwań telemetrycznych

żółwi błotnych (Część I) w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie

planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16. 

2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę następującego sprzętu:

1) Antena VHF typu Yagi  …..................... - 1 sztuka
                                                                      (marka, model/symbol)

• trójelementowa antena kierunkowa do telemetrii

• możliwość szybkiego złożenia/rozłożenia

• przystosowana do odbioru  sygnału  o  częstotliwości  w  zakresie  od  148MHz do  

152 MHz

• przewód o długości minimum 1,5 m.

• wyposażona w złącze typu BNC  

• waga: do 1 kg
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2) Skanujący odbiornik do telemetrii VHF …........................... - 1 sztuka 
                                                                                                                                     (marka, model/symbol)

• zakres  częstotliwości:  dowolny  zakres  4  MHz  od  148  MHz  do  174  MHz

(preferowany od 148 MHz do 152 MHz)

• odstęp kanałów: 1KHz, kroki z dostrajaniem precyzyjnym: co 100 Hz

• stabilność częstotliwości:  + 1 kHz od -20ºC do +50ºC

• zakres regulacji wzmocnienia częstotliwości radiowej:  powyżej 50 dB

• czas skanowania: programowalny - od 1 do 10 sekund

• głośnik

• możliwość dodawania kanałów do pamięci

• wybór kanałów

• automatyczne skanowanie pamięci

• pamięć nieulotna: 100 kanałów

• wyświetlacz: ciekłokrystaliczny z podświetleniem do użytku nocnego

• informacja o wybranej częstotliwości

• informacja o poziomie sygnału

• możliwość podłączenia anteny złączem typu BNC

• możliwość podłączenia słuchawek (gniazdo typu mini Jack)

• akumulator wewnętrzny lub wymienne baterie

• długość działania odbiornika: do 12 godzin

• wymiary maksymalne: 7 cm x 15 cm x 20 cm 

• waga: do1 kg z bateriami

• obudowa z lekkiego metalu z wyświetlaczem LCD

• gwarancja: minimum 12 miesięcy 

3) Transmiter (nadajnik) …......................… - 20 sztuk 
                                                                       (marka, model/symbol)

• waga [g]: od 40  do 42 

• trwałość baterii [dni]: minimum 1000

• typ transmitera: kryształ 2 stanowy

• tolerancja kalibracji: + 2,5 kHz

• stabilność częstotliwości:  + 2,5 kHz od -20ºC do +40ºC

• bateria: litowa

• aktywacja: przez magnes

• hermetyzacja: żywica, wodoodporny

• antena: stalowa, elastyczna, w oplocie
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4) Transmiter (nadajnik) …........................ - 20 sztuki
                                                                                 (marka, model/symbol)                         

• waga [g]: od 23  do 24 

• trwałość baterii [dni]: minimum 730

• typ transmitera: kryształ 2 stanowy

• tolerancja kalibracji: + 2,5 kHz

• stabilność częstotliwości:  + 2,5 kHz od -20ºC do +40ºC

• bateria: litowa

• aktywacja: przez magnes

• hermetyzacja: żywica, wodoodporny

• antena: stalowa, elastyczna, w oplocie

§ 3

WSPÓŁFINANSOWANIE 

Przedmiot  zamówienia  współfinansowany  jest  przez  Unię  Europejską  ze  środków   Funduszu

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko  pt.:  „Lubelska Natura

2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16.

§ 4

WYKONANIE UMOWY

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot   umowy  określony  w  §  2

w  terminie  ……...…  (liczba  dni  do  wstawienia  z  oferty) dni  kalendarzowych  od  daty

zawarcia umowy. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na adres:

Wydział  Spraw  Terenowych  II  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska  w  Lublinie

ul. Kamieńskiego 6, 22-100 Chełm - własnym transportem i na własny koszt.

3. Dostawa,  o  której  mowa  w  ust.  2  obejmuje  również  wniesienie  i  złożenie  sprzętu

 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

4. Osobą zobowiązaną do stałego nadzoru nad realizacją niniejszej umowy jest:

1) ze strony Wykonawcy …........….....................………, tel. …………e-mail: …....................

2) ze strony Zamawiającego …….............................…., tel. …………e-mail: …....................

§ 5

ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Dokumentem  potwierdzającym  wykonanie  przedmiotu  umowy  jest  protokół  odbioru

(bez zastrzeżeń) podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, tj. …............................. 
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i  przedstawiciela  Wykonawcy  po  wcześniejszym  sprawdzeniu  jakości,  ilości  oraz

zgodności ich parametrów technicznych z wymaganiami Zamawiającego, o których mowa

w §2.

2. W przypadku  stwierdzenia  w trakcie  odbioru  wad  w przedmiocie  umowy,  Zamawiający

sporządzi  protokół  reklamacyjny,  a  Wykonawca  zobowiązany  jest  dokonać  stosownych

poprawek w terminie 3 dni roboczych. 

3. W przypadku nie usunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może

odstąpić od umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu.

4. Protokół,  o  którym mowa w ust.  1,  stanowi  podstawę do wystawienia  Zamawiającemu

faktury VAT/rachunku przez Wykonawcę.

§ 6

SIŁY WŁASNE I PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  będącej  przedmiotem

niniejszej umowy podwykonawcom.

2. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  prace,  które  wykonuje  przy  pomocy

podwykonawców.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje

przy pomocy Podwykonawców.

4. Wykonawca  na  dzień  zawarcia  niniejszej  umowy  zgodnie  z  oświadczeniem  złożonym

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,  zamierza powierzyć niżej  wskazanym

podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 

1)  ..........................................................................................................................................

2) …....................................................................................................................................…

§ 7

WYNAGRODZENIE ORAZ TERMIN PŁATNOŚCI

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  w  wysokości

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

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją

zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym należny podatek VAT

(dla podmiotów będących płatnikami podatku), w tym:

1) koszty związane z zakupem niezbędnych do realizacji zamówienia sprzętu

2) koszt związane z transportem przedmiotu zamówienia pod wskazany adres

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy

określonego w §2 w terminie 21 dni  od daty otrzymania poprawnie wystawionej  przez
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Wykonawcę faktury VAT/rachunku.

4. Faktura VAT/rachunek zostanie wystawiona zgodnie z danymi: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, 

NIP 712-314-43-49, REGON 060418276.

5. Płatność nastąpi przelewem w dwóch turach:

- 15% wynagrodzenia z rachunku bankowego RDOŚ w Lublinie w NBP,

- 85% wynagrodzenia z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów w BGK.

6. Strony  ustalają,  że  za  datę  realizacji  płatności  uważa  się  datę  obciążenia  przez  bank

należnością rachunku Zamawiającego.

 

§ 8
ROZWIĄZANIE UMOWY I KARY UMOWNE

1. W  razie  opóźnienia  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy,  o  którym  mowa  w  §2  umowy

Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości  100,00 zł  (słownie:  sto złotych

i zero groszy) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2. Potrącenia kar umownych za opóźnienia dokonuje się poprzez notę księgową do faktury

wystawionej przez Wykonawcę, a następnie na konto bankowe Wykonawcy, przedstawione

w fakturze, przelewa się należne środki pomniejszone o karę umowną wynikającą z noty.

3. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w §2  przekraczającej

14 dni kalendarzowych Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy bez

wyznaczania dodatkowego terminu.

4. Za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy,  Wykonawca  zapłaci

Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  50%  wynagrodzenia  umownego  brutto

określonego w §7 ust. 1 umowy.

5. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  za  odstąpienie  odstąpienie  od  umowy

z przyczyn zależnych od Zamawiającego,  w wysokości 50% wynagrodzenia umownego

brutto określonego w §7 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w art. 145 ustawy

Prawo zamówień publicznych.

6. Jeżeli wysokość zapłaconych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody każda ze stron

może dochodzić odszkodowania na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 9

ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
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§ 10

PRAWO UMOWY I ROZWIĄZYWANIA SPORÓW SYSTEM

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  umowie  zastosowanie  mają  przepisy  min.

Kodeksu Cywilnego.

3. Nieporozumienia mogące wynikać w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy

Strony zobowiązują się rozstrzygać w dobrej wierze i na zasadach wzajemnej lojalności.

4. Spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd

miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 11

 SYSTEM EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU (EMAS)

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej Zamawiającego,

która stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy znaczenia zgodności swoich działań z Polityką

Środowiskową, o której mowa w ust. 1 przy realizacji postanowień niniejszej umowy.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  przeprowadzenia  audytów  środowiskowych

Wykonawcy, w związku z wdrożonym w RDOŚ w Lublinie systemu zarządzania i audytu

EMAS.

§ 12

ASPEKTY ŚRODOWISKOWE

1. Przy  realizacji  przedmiotu  zamówienia  należy  uwzględnić  niżej  wymienione

uwarunkowania:

1) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  nieodpłatnego  odbioru  oraz  przetworzenia  lub

ponownego wykorzystania wszelkiego rodzaju opakowań, które przywiezione zostały

wraz z dostarczonym sprzętem (np. palety drewniane, folia transportowa itp.).

2) W  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  z  użyciem  sprzętu  mechanicznego  (np.

dostawa przedmiotu  zamówienia  pod wskazany adres)  należy dbać o to aby nie

doszło  do  niekontrolowanych wycieków paliw,  olejów,  smarów i  innych  substancji

ropopochodnych, a tym samym do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

§ 13

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający  informuje,  że  dane  osobowe  przekazane  dobrowolnie  w  związku  z  realizacją
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zamówienia  publicznego  przetwarzane  będą  w  celach  realizacji  projektu  pn.

"Lubelska Natura 2000 - wdrażanie planów zadań ochronnych" przewidzianego do dofinansowania

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowę  spisano  w  pięciu  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  jeden  egzemplarz  dla

Wykonawcy i cztery dla Zamawiającego.

     ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA:

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