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Załącznik nr 7 do
Zapytania ofertowego
Umowa nr ………..
w przedmiocie Dostawy drona z niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem oraz szkoleniami.
dalej zwana także Umową, zawarta dnia DD.MM.RRRR pomiędzy:
Narwiańskim Parkiem Narodowym Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy,
NIP 722-16-26-836, REGON 200668080 reprezentowanym przez:
Grzegorza Piekarskiego - Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego zwanego dalej „Zamawiającym”
a
.................................................................
.................................................................
Zwanego dalej „Wykonawcą”
a każda z osobna „Stroną”, natomiast łącznie „Stronami”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy wyłonionego w trybie zapytania
ofertowego nr ……………….. rozstrzygniętego w dniu ……………… r. wskazane wyżej strony zawarły
Umowę o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest: Dostawa drona z niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem oraz
szkoleniami, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, określonym w załączniku
nr 1 do Umowy, w tym dostarczenie urządzeń fabrycznie nowych, nieużywanych, bez jakichkolwiek
wad fizycznych lub prawnych.
2. Dostawa obejmuje transport i ubezpieczenie przedmiotu dostawy do siedziby Zamawiającego oraz
jego uruchomienie, konfigurację i szkolenie.
3. Dostarczony, fabrycznie nowy przedmiot Umowy będzie gotowy do pracy i będzie posiadał
wszelkie niezbędne do właściwego korzystania instrukcje i certyfikaty w języku polskim.
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4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z wiedzą
techniczną, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami.
§2
Termin realizacji i odbiór zamówienia.
1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia opisany w § 1 w terminie do dnia 30-06-2021 r.
2. Z odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, zostanie sporządzony przez Wykonawcę
i Zamawiającego - Protokół Odbioru w zakresie dotyczącym dostawy potwierdzający:
a. kompletność dostarczanego systemu,
b. prawidłowość działania dostarczonych urządzeń,
c. datę rozpoczęcia okresu gwarancyjnego,
d. przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego,
e. przekazanie dokumentacji dotyczącej wszystkich elementów systemu,
Z uwagi na możliwość, iż szkolenia zostaną przeprowadzone w innym dniu niż dostawa, na
okoliczność dostaw zostanie sporządzony częściowy protokół zdawczo odbiorczy, a protokół
odbioru zostanie sporządzony po zakończeniu szkoleń.
3. Protokół Odbioru, o którym mowa w ust. 2, sporządza się w trzech egzemplarzach i zaopatruje w
pieczątki firmowe Wykonawcy i Zamawiającego.
4. Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się dzień podpisania przez Strony Protokołu
Odbioru, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. W przypadku odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia, w tym z powodu niekompletności,
niezgodności z Umową lub wad urządzeń lub nieprzeprowadzenia innych czynności określonych w
Załączniku nr 1 do umowy, nie sporządza się protokołu odbioru, a Zamawiający przekazuje
Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem przyczyny odmowy przyjęcia
przedmiotu umowy. W takiej sytuacji Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do usunięcia
nieprawidłowości i dostarczy i/lub wykona przedmiot umowy wolny od wad i spełniający
wymagania Umowy. Ponowne dostarczenie przedmiotu umowy zostanie przeprowadzone zgodnie
z procedurą o której mowa w ust. 2-4 niniejszego paragrafu. Jeżeli ponowne dostarczenie
przedmiotu umowy nadal nie będzie spełniało wymagań umownych, Zamawiający będzie
uprawniony do odstąpienia od umowy lub wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie
nieprawidłowości.
§ 3
Wynagrodzenie
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1. Zamawiający za należyte wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokości:
Netto: ………………. złotych (słownie : …………………….. złotych);
Brutto: ………….. złotych (słownie: ………………………….złotych);
Kwota zawiera podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości ….%.
2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy.
§4
Warunki płatności
1. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT stanowi podpisany przez przedstawicieli
obydwu Stron Protokół Odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie następować przelewem na rachunek
bankowy wskazany w fakturze VAT w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz z kserokopią Protokołu Odbioru Przedmiotu
niniejszej Umowy.
3. Przez dzień zapłaty wynagrodzenia rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§ 5
1. Wykonawca oświadcza, że prowadzi rachunek rozliczeniowy, dla którego prowadzony jest
„rachunek VAT” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2005 r. o podatku od towarów i
usług. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że rachunkiem właściwym do dokonania przez
Zamawiającego zapłaty może być wyłącznie rachunek Wykonawcy, dla którego prowadzony jest
rachunek VAT. W chwili złożenia niniejszego oświadczenia jest to rachunek
nr……………………………………………………………………………....
2. Wykonawca oświadcza, że właściwym dla niego organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu
Skarbowego w……………………………………………………………………...
3. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić pisemnie Zamawiającego w przypadku zmiany
właściwości organu podatkowego w terminie 10 dni od dnia takiej zmiany. Brak skutecznej zapłaty
przez Zamawiającego, z uwagi na naruszenie przez Wykonawcę zasad wynikających z ustępu
poprzedzającego, nie stanowi nieprawidłowego spełnienia świadczenia przez Zamawiającego i w
szczególności nie stanowi podstawy żądania od Zamawiającego odsetek. W takiej sytuacji termin
zapłaty biegnie od dnia pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o numerze
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rachunku Wykonawcy właściwym do dokonania zapłaty, dla którego jest prowadzony rachunek
VAT.

1.

2.
3.
4.

5.

§ 6
Wykonawca oświadcza, że urządzenia nie są obciążone prawem obligacyjnym ani rzeczowym na
rzecz osób trzecich, nie toczy się wobec nich postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed
jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie są przedmiotem zabezpieczenia. Wykonawca
oświadcza, że brak jest jakichkolwiek okoliczności mogących ograniczać prawa Zamawiającego
wynikające z Umowy.
Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia/zapewnienia licencji na używanie
oprogramowania dostarczonego wraz z urządzeniami lub posiada prawo do ich odsprzedaży.
Wykonawca oświadcza, że Umowa nie narusza praw osób trzecich.
Wykonawca oświadcza, że z dniem podpisania Protokołu Odbioru, w ramach wynagrodzenia, o
którym mowa w § 3 ust. 1, udzieli niewyłącznej licencji lub zapewni ją Zamawiającemu lub
przeniesie na Zamawiającego niewyłączne uprawnienia licencyjne, na czas nieoznaczony, tj.
nieograniczony w czasie, na korzystanie z oprogramowania standardowego zgodnie ze złożoną
ofertą, z zachowaniem poniższych warunków, z prawem do sublicencji. Licencja będzie uprawniać
(o ile nie jest to sprzeczne z warunkami licencyjnymi producenta danego rodzaju oprogramowania)
do odtwarzania oprogramowania, jego przechowywania, sporządzania kopii zapasowej,
wyświetlania, przystosowywania, korzystania z oprogramowania na wszystkich polach
funkcjonalności, instalowania i deinstalowania pod warunkiem zachowania liczby licencji,
aktualizacji oprogramowania, łączenia go z innym programem lub programami komputerowymi w
wymaganym zakresie, z zastrzeżeniem, że tego rodzaju czynności mogą być dokonywane wyłącznie
w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa autorskiego oraz dokumentacji dostarczonego
oprogramowania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania tego oprogramowania w całości lub
części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym jest to niezbędne dla
wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania, przechowywania i korzystania z
dostarczonego oprogramowania, w zakresie wymaganym w opisie przedmiotu zamówienia oraz
dopuszczalnym przepisami prawa autorskiego, jak również dokumentacji dostarczonego
oprogramowania.
Zakres udzielonych licencji zapewnia Zamawiającemu możliwość udzielenia zamówienia w zakresie
usługi utrzymania/asysty technicznej oprogramowania dostarczonego wraz z Urządzeniami
innemu podmiotowi, niezależnemu od Wykonawcy lub producenta.
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6. Warunki korzystania z oprogramowania standardowego w ramach udzielonej licencji, o której
mowa w niniejszym paragrafie nie mogą być gorsze od warunków oferowanych przez danego
producenta oprogramowania innym podmiotom.
7. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi
informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa, a także dysponuje
odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację
Umowy.
§ 7
1. Strony wskazują upoważnionych pracowników do porozumiewania się w sprawach realizacji
niniejszej umowy:
a) ze strony Wykonawcy - ………………………………………, tel. …………………..……..., fax.:
………………………………..……, e-mail …………………………………………
b) ze strony Zamawiającego - ……………………………………. tel. ……………………….., fax.:
……………………………………., e-mail ………………………………………………
2. Zmiany osób wyznaczonych do kontaktów, wskazanych w ust. 1 dokonywane są w drodze
pisemnego powiadomienia drugiej Strony i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy.
Za powiadomienie pisemne Zamawiający uznaje faks oraz e-mail.

§ 8
Gwarancja, rękojmia i serwis
Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy, który został
wykonany w ramach Umowy na następujących zasadach:
1. Gwarancja zostaje udzielona na okres zgodny z wymaganiami załącznika nr 1 do Umowy.
2. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obsługiwać będzie Wykonawca.
3. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia napraw gwarancyjnych w okresie
gwarancyjnym, bez dodatkowych opłat za transport lub dojazd.
4. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, przez co Strony rozumieją jakąkolwiek dysfunkcję
dostarczonego przedmiotu umowy, w szczególności dysfunkcję uniemożliwiającą zgodne z
przeznaczeniem lub prawidłowe używanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę na piśmie w terminie do 14 dni od daty jej ujawnienia, ustalając z zastrzeżeniem
zapisów poniższych, termin usunięcia wady lub usterki nie dłuższy niż 7 dni roboczych. Jeżeli
wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie trwałoby dłużej niż 7 dni roboczych –
liczonych od dnia zgłoszenia Dostawcy wady lub usterki, lub uniemożliwiają użytkowanie
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Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub prawidłowe używanie, Zamawiający może
żądać dostarczenia elementu przedmiotu zamówienia po raz drugi (dostarczyć element
fabrycznie nowy, wolny od wad, o cechach i parametrach co najmniej tożsamych z
dotychczasowym elementem). Nadto Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
fabrycznie nowego elementu przedmiotu zamówienia o cechach tożsamych lub lepszych w
przypadku, gdy mimo dwukrotnej naprawy element ten nadal wykazuje wady tego samego
rodzaju. Sposób usunięcia wady (naprawa czy wymiana) określa Zamawiający.
5. Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia dotyczące gwarancji nie wyłączają, ani nie
ograniczają przepisów o rękojmi na zasadzie określonej w kodeksie cywilnym.
§9
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a) 10% wartości łącznego Wynagrodzenia, jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b) 0,5% wartości Wynagrodzenia za dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy,
c) 0,5% wartości Wynagrodzenia za każdy dzień nieterminowego usunięcia wad w okresie
gwarancji i rękojmi.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
1) W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje
Umowę i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do jej właściwego wykonania i
wyznaczenia dodatkowego terminu, nie usunął wskazanych pisemnie naruszeń.
Odstąpienie od Umowy z przyczyn przywołanych w zdaniu poprzednim może nastąpić w
terminie do 30 dni od dnia upływu wyznaczonego dodatkowego terminu;
2) W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić
od Umowy w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
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3) Jeżeli zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, Zamawiający
może odstąpić od Umowy w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
wystąpieniu takiej okoliczności.
4) Jeżeli Wykonawca przystąpi do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji mającej na
celu przekształcenie lub restrukturyzację. Zamawiający może odstąpić od Umowy w
terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających
odstąpienie.
2. Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierać
uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie co najmniej jednego z postanowień
wskazanych w ust. 1 pkt. 1), 3) i 4) niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje prawo
do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej na podstawie § 9 ust. 1 lit. a).
§ 11
Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1 (dalej RODO),
Narwiański Park Narodowy informuje, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narwiański Park Narodowy, Kurowo
10, 18-204 Kobylin Borzymy
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem npn@npn.pl i pod
nr telefonu 85 718 14 17,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji
zlecenia (Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych), organy kontrolne i
nadzorcze oraz audyt,
e) Dane osobowe będą przechowywane u Administratora przez okres realizacji zadania, jak
również przy dopełnieniu obowiązków sprawozdawczych, kontrolnych i archiwalnych.
f) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
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h)

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
skutkuje odmową zawarcia umowy.

2. Strony oświadczają, że:
a) Przestrzegają wszelkich obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych – RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
b) Wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskały w celu
realizacji przedmiotu umowy.
c) Przekazywane przez nie dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach
związanych z niniejszą umową.
§ 12
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić – pod rygorem nieważności - za zgodą
obu stron wyrażoną na piśmie, o ile nie będzie to sprzeczne z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
2. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy jest dopuszczalna w następujących przypadkach:
a. zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi
konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego,
b. gdy na skutek postępu technologicznego lub organizacyjnego, a także innych
podobnych nieprzewidzianych okoliczności, w szczególności takich jak wycofanie
danego elementu z produkcji i zastąpienie go nowym elementem lub innym
rozwiązaniem, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zaistniałej
okoliczności i po uzyskaniu zgody Zamawiającego na stosowne zmiany, będzie mógł
dostarczyć przedmiot Umowy uwzględniający zmiany, jednak w cenie, o której mowa
w § 3 ust. 1 Umowy i o takich samych lub lepszych parametrach funkcjonalnych, o
których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia, spełniający co najmniej wszystkie
funkcje w tymże opisie przewidziane.
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W takim wypadku warunki dotyczące zmienionych elementów lub rozwiązań podejmuje
Zamawiający, określając także maksymalny termin realizacji Umowy.

3.
4.
5.

6.

1.

2.
3.

4.

c. gdy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, tj.:
• wystąpienie wyjątkowych i nietypowych w danej porze roku warunków
atmosferycznych, które zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej
i obowiązującymi przepisami i normami uniemożliwiają realizację Umowy w
terminie, przesunięcie terminu realizacji może nastąpić wyłącznie o udowodnioną
przez Wykonawcę liczbę dni uzasadniającą w/w okoliczności,
• zaistnienie innych nietypowych zdarzeń o charakterze siły wyższej
uniemożliwiających realizację Umowy w terminie.
W każdym przypadku Strony zobowiązują się do niezwłocznego przekazania informacji o
zaistniałej sytuacji i dokonania stosownej zmiany Umowy w zakresie przewidzianym Umową.
W przypadku zmiany terminów realizacji Umowy z powodów określonych w ust. 2 niniejszego
paragrafu, Wykonawca nie może zgłaszać żadnych roszczeń finansowych do Zamawiającego.
W przypadku zmiany stawek podatku VAT strony uzgadniają, że wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę wynikającą z obliczenia ceny brutto zgodnej z nowo wprowadzonym
podatkiem.
Ewentualne spory mogące wynikać z tytułu niewłaściwego wykonania, bądź niewykonania
Umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądowi rzeczowo właściwemu dla siedziby
Zamawiającego.

§13 (Postanowienia Końcowe)
Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony
rozstrzygać będą polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojścia do
porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub
numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiązania, pisma skierowane pod adres
wskazany w niniejszej Umowie uważa się za skutecznie doręczone.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Oferta wykonawcy
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