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    Załącznik nr 4 

Postępowanie nr: WYPAS-15/2018 
 

Wzór umowy dot. cz. 1-4 - na każdą część zamówienia zostanie podpisana oddzielna 
umowa  

 
UMOWA NR …………/…………/ WYPAS-18/2017 

 
zawarta w dniu …………………. 2017 r. w Białymstoku pomiędzy: 

 
 

Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków  
ul. Mostowa 25, 17-230 Białowieża (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 
15-471 Białystok), NIP: 543-11-81-345 reprezentowanym przez:  
 
……………………………………................................................................................................., 
 
……………………………………................................................................................................., 
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, 

 
a:  
 
……………………………………................................................................................................., 
zwanym w treści umowy Wykonawcą,  

 
w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr WYPAS-18/2017 z dnia ………………. 
prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków, dotyczącego realizacji zadania „Dostawa elementów składających się na 
ogrodzenie oraz ich montaż” (Zadanie 2 HRP) wchodzącego w zakres projektu „Ochrona 
ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, 
zwanego dalej „Projektem”, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu 
Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, który 
obejmuje dostarczenie elementów niezbędnych do wykonania 
ogrodzenia/impregnowania odłowni wraz z ich montażem. Szczegółowy zakres 
przedmiotu umowy określa załącznik nr 2 do zapytania w zakresie części ………. 

2. Wszystkie dostarczone i zamontowane  elementy, urządzenia mają być fabrycznie nowe. 
3. Dodatkowe elementy, służące późniejszym naprawom, mają być dostarczone przez 

Wykonawcę na wskazany adres: Kalitnik 2, gm. Michałowo. 
4. W ramach realizacji umowy obowiązkiem Wykonawcy jest także:  
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a) wykonywanie prac w taki sposób, aby w możliwie najmniejszym stopniu ingerować  
w obszar prowadzonych prac, 

b) uprzątnięcie terenu prowadzonych prac po zakończeniu realizacji zamówienia.  
 

§ 2  
WARUNKI REALIZACJI UMOWY  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w §1 zgodnie z ofertą, 
zapytaniem ofertowym i dołączoną do niego dokumentacją oraz na ustalonych niniejszą 
umową warunkach.  

2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad fizycznych 
i prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich, a także spełnia obowiązujące 
normy prawne bezpieczeństwa i zostały dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. 
(jeżeli dotyczy) 
 

§ 3 
OBOWIĄZKI STRON 

1. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować teren prac oraz dbać o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren objęty umową od chwili 
przystąpienia do prac. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy realizacji umowy  odpowiedniego 
nadzoru  oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego  
i terminowego wykonania prac. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia odbioru wykonanych prac z wyjątkiem tych, 
które zostały wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami 
umowy, dokonanie na wezwanie Wykonawcy odbioru dodatkowych elementów 
w miejscu dostawy, a także współpraca z Wykonawcą w celu umożliwienia wykonania 
przedmiotu umowy, w tym niezwłoczne dostarczanie niezbędnych informacji. 
 

§ 4 
WYNAGRODZENIE  

1. Wartość całości przedmiotu umowy wynosi brutto ___________ złotych 
słownie:…………………..zł w tym należny podatek VAT. 

2. Wartość brutto umowy jest niezmienna i zawiera w sobie koszty dostawy, transportu, 
montażu, a także wszelkie inne koszty Wykonawcy związane z  prawidłową realizacją 
umowy. 

3. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz 
osób trzecich, w tym Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej 
z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie udziela zaliczek, ani zadatków na realizację przedmiotu umowy. 
5. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie przelewem na rachunek wskazany 

w prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez faktury.  
6. Wykonawca wraz z fakturą za wykonane prace przedłoży Zamawiającemu kserokopię 

faktur i dowodów płatności potwierdzających opłacenie należności ewentualnych 
podwykonawców. 
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7. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia bez pisemnej zgody Zamawiającego 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  

8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 
 

§ 5 
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Dokumentami odbioru przedmiotu umowy będą spisane protokoły zawierające wszelkie 
ustalenia w toku odbiorów, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.  

2. Protokoły zostaną podpisane z udziałem upoważnionych przedstawicieli stron. 
3. Jeżeli w toku odbiorów zostaną stwierdzone wady, które nadają się do usunięcia, 

Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
4. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktur/rachunków po usunięciu wszystkich wad. 
5. Dokonanie odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi. 
6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej wraz z protokołem odbioru: 

a) instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim – jeżeli dotyczy, 
b) atesty, homologacje, certyfikaty Unii Europejskiej CE zezwalające na używanie 

Sprzętu/urządzeń w Polsce, metki fabryczne, etykiety, itp., (jeżeli dotyczy), 
c) dokumenty określające zasady świadczenia usług gwarancyjnych (w tym karty 

gwarancyjne). 
 

 
§ 6 

GWARANCJA 
1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres: 24 miesięcy - na 

zamontowane ogrodzenie oraz urządzenia elektryczne  na warunkach określonych 
w niniejszej umowie, która stanowi jednocześnie dokument gwarancji.  

2. Za datę rozpoczęcia okresu gwarancyjnego uważa się datę podpisania protokołu 
z bezusterkowego odbioru całości przedmiotu umowy. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania uszkodzeń 
w przedmiocie umowy oraz wymiany wadliwego asortymentu w czasie nie dłuższym niż 
5 dni roboczych od chwili otrzymania zgłoszenia. 

4. W przypadku niedopełnienia warunków przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 3 
Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia wad na koszt Wykonawcy poprzez zlecenie 
usunięcia wad innemu podmiotowi, z jednoczesnym obciążeniem Wykonawcy kosztami 
wykonawstwa zastępczego. 

5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 
tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, 
jak i wszelkie inne wady fizyczne powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu 
obowiązywania gwarancji. 

6. Na czas realizacji gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu, na 
swój koszt korzystanie ze urządzeń z którego Zamawiający nie będzie mógł korzystać ze 
względu na realizację gwarancji. 

 
§ 7 

TERMIN REALIZACJI 
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1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie…………….. 
2. Podstawą odbioru prac będzie spisany przez strony bez uwag protokół odbioru. 
 

§ 8 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia określonego w § 2 umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 
umowną w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy 
dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach w wysokości 0,01 % 
całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego 

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji zaistnienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach,  

2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. W przypadku opóźnienia w opłacaniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
ustawowe. 

4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody 
rzeczywiście poniesionej. 

5. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający potrąci je z wystawionych faktur. W 
 rzypadku niewystawienia faktur, co uniemożliwi potrącenie z nich kary umownej, 
Zamawiający nałoży karę wystawiając notę obciążeniową. 

 
§ 9 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom następujący zakres prac:  

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

2) .................................................... 

2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym 
stopniu, jakby to były działania Wykonawcy. 

 
§ 10 

Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do realizacji zadania: 



„Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” 

 POIS.02.04.00-00-0131/16 

 

 

 

5 

 

1) Zamawiający – Pan Roman Kalski tel. 607-334-324 
2) Wykonawca – .............................. tel. .................................... 

 
§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca z przyczyn od siebie zależnych, nie podjął realizacji prac w terminie 7 dni od 

przekazania materiałów niezbędnych do realizacji prac, 
2) Wykonawca pomimo co najmniej dwóch pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie 

wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, 
3) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację prac przez 

okres dłuższy niż 5 dni. 
2. Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach.  

3. W wypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w ust. 2 Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności: 

1) sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych prac według daty odstąpienia 
od umowy, 

2) zabezpieczenia przerwanych prac na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za 
odstąpienie od umowy, 

3) sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do 
realizacji innych prac, za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od 
umowy, 

4) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za prace wykonane 
i potwierdzone protokołem odbioru. 

 
§ 12 

ZMIANY UMOWY 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności i będą dopuszczalne o ile nie będą stanowiły istotnej zmiany 
w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści 
oferty  Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach: 
1)  zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy w następujących 

przypadkach: 
a) działania siły wyższej, tj. nadzwyczajnego zdarzenia lub okoliczności, których nie 

można było przewidzieć ani im zapobiec; 
b) zaistnienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, gdy wykonywanie 

zamówienia nie było możliwe lub Wykonawca miał w istotny sposób utrudnione 
możliwości w spełnianiu świadczenia (Wykonawca może zwrócić się do 
Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania 
zamówienia); 
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c) z przyczyn zależnych od Zamawiającego;  
d) jeżeli zmiany są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 
e) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego,  
f) zmian przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy. 

3. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, 
że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia 
jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza taką możliwość. Strona wnioskująca o zmianę 
Umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
zmian do Umowy.  

 
§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony. 
2. Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów 

a realizacja umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny. 
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich 

danych na potrzeby umowy oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego 
organy w tym wyznaczone przez instytucje finansującą Projekt 

4. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy, 1 egzemplarz dla Zamawiającego. 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA 
 

 
 

…………………………………………..    …..……………………………………… 
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Załącznik nr 1 
 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z realizacją umowy 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Ochrony 

Ptaków, ul. Mostowa 25, 17-230 Białowieży, adres biura i do korespondencji: Sekretariat 
PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: 
PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, tel. 85 664 22 55, e-mail: sekretariat@ptop.org.pl; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a) realizacji umowy na „Dostawę elementów składających się na ogrodzenia oraz ich 

montaż” (Zadanie 2 HRP) w ramach  projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w 
Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16 na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. b 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.U.UE.L.2016.119.1), dalej „RODO”, 

b) archiwizacji, 

c) rachunkowości, 

d) realizacji projektu 

e) w calach podatkowych na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. 2017 poz. 1221 ze zm.),  ustawy  z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz. U. 2018 poz. 395 ze zm.), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018 poz. 200 ze zm.) – art. 6 ust. 1 
lit. c RODO, 

f) windykacji należności oraz dochodzenia roszczeń, 

g) generowania statystyk na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PTOP 
polegającego na możliwości dochodzenia roszczeń przez administratora oraz 
generowanie statystyk – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3) Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy. Brak ich podania 
uniemożliwi Pani/Panu wykonanie umowy. 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dla właściwego Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, właściwego Urzędu Skarbowego, kurierom, operatorom pocztowym, 
obsłudze prawnej Administratora,  osobą kontrolującym Projekt, a także innym 
podmiotom którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów 
prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji 
wyżej określonych celów, przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami 
prawnymi obowiązującymi w PTOP. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii 
oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 
a) sprostowania danych, 
b) usunięcia danych, 
c) przenoszenia danych, 
d) ograniczenia przetwarzania danych. 

mailto:sekretariat@ptop.org.pl
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Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania 
do PTOP. 

7) PTOP nie przekazuje danych osobowych poza teren UE. 
8) PTOP nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się 

na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym 
zakresie. Organem właściwym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


