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UMOWA NR ……../ 

zawarta w dniu …………….. 2016 r. w Białymstoku 

pomi ędzy: 

POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKÓW 
reprezentowanym przez:  
………………………………………………………………. 
z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: 
Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok 
NIP  543-11-81-345, REGON 050040006, 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
a:  
………………………………………………………………. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  
 
W wyniku rozstrzygnięcia Zapytania ofertowego znak 26/BOCIAN2/2018, prowadzonego w oparciu o 
Regulamin Postępowań o Zamówienia prowadzone przez PTOP oraz o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 
z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.),  została zawarta umowa, której przedmiotem jest realizacja zamówienia: 
 

Dostawa wraz z instalacj ą  znaczników odblaskowych obrotowych na liniach nap owietrznych 
110 kV w okolicach wsi Ru ś nad rzek ą Narew 

 
będącego częścią projektu: „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski” nr LIFE15 
NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Komisję Europejską ze środków programu LIFE oraz 
Vogelschutz Komitee e.V., dalej „Projekt”, o następującej treści:  
 

Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 151 sztuk  znaczników  odblaskowych obrotowych 
…………………………… (producent, model) w celu zamontowania ich na energetycznych liniach 
napowietrznych, w następującym podziale: 

1) część I -  dostawa i monta ż 71 sztuk znaczników   odblaskowych obrotowych na 
energetycznych liniach napowietrznych 110 kV.  Znaczniki będą montowane przez 
Wykonawcę wyłącznie na przewodzie odgromowym o długości około 707 m, co około 10 m. 
we wskazanej z Zapytaniu ofertowym lokalizacji. 

2) część II - dostawa 80 sztuk znaczników  – znaczniki należy dostarczyć do siedziby 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca gwarantuje, że znaczniki będące przedmiotem umowy są nowe, wolne od wad fizycznych 
i prawnych oraz nie są przedmiotem praw osób trzecich. 

3. Wykonawca zapewnia, że zamawiane znaczniki spełniają parametry opisane Zapytaniem ofertowym 
oraz spełniają obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa i zostały dopuszczone do użytkowania na 
terenie Polski (jeżeli dotyczy). 

 
Wymagania dotycz ące realizacji przedmiotu zamówienia 

§ 2 
1. Montaż 71 sztuk znaczników prowadzony będzie przez Wykonawcę bez odłączania prądu, przez osoby 

posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne, w grupie „D” oraz „E” umożliwiającej wykonywanie prac 
na urządzeniach o napięciu powyżej 1 kV. Dostęp do linii napowietrznych możliwy jest z dróg 
publicznych. 
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2. Montaż znaczników odbywać się będzie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami ppoż oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i wymaganiami producenta. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie takiego opakowania znaczników, jakie jest wymagane 
by nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 

4. Do obowiązków Wykonawcy będzie również należało uzgodnienie sposobu i terminów montażu 
znaczników z właścicielem linii napowietrznych tj. w Wydziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym PGE 
Dystrybucja S.A. właściwym ze względu na lokalizację prac.  

5. Do obowiązków Zamawiającego należy współpraca z Wykonawcą w celu umożliwienia wykonania 
przedmiotu umowy, w tym niezwłoczne dostarczanie niezbędnych informacji oraz dokonanie na 
wezwanie Wykonawcy odbioru dostawy oraz odbioru prac polegających na montażu znaczników. 

 
 

Terminy realizacji i sposób odbioru 
§ 3 

1. Dostawa wraz z montażem cz. I przedmiotu zamówienia oraz dostawa cz. II przedmiotu zamówienia 
nastąpi w terminie do dnia 31 pa ździernika 2018 r . 

2. Płatność za realizację zamówienia nastąpi w podziale na dwie części tj.: 
1) za dostawę wraz z montażem 71 sztuk znaczników  - cz. I przedmiotu zamówienia; 
2) za dostawę 80 sztuk znaczników - cz. II przedmiotu zamówienia. 

3. Odbiór poszczególnych części przedmiotu umowy nastąpi po faktycznym ich zrealizowaniu, na 
podstawie protokołów popisanych bez uwag przez Strony umowy, a w przypadku części I przedmiotu 
umowy – również po uzyskaniu akceptacji przez właściciela linii energetycznych. 

4. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy, nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo 
wystawionych faktur VAT. 

5. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru o którym mowa w ust. 3 powyżej. 
6. W przypadku stwierdzenia, że wykonany przedmiot umowy nie jest zgodny z zamówieniem bądź ofertą 

Wykonawcy, a także postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający złoży pisemną reklamację do 
Wykonawcy lub może odmówić odbioru przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do poprawienia wadliwie wykonanego przedmiotu umowy oraz pokrycia 
kosztów z tym związanych. 

8. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 14 dni licząc od daty ich zgłoszenia 
Wykonawcy na piśmie, telefonicznie lub drogą e-mail na adres ……………………………………………. . 
 
 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
§ 4 

1. Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w łącznej wysokości : 
................................zł brutto, słownie.............................................................................................zł brutto, 
w tym: 

1) cena za dostawę 151 szt. znaczników w wysokości: …..................................zł brutto, 
słownie..................................................................................................................................zł, 

2) cena za zainstalowanie 71 szt. znaczników w wysokości: …..................................zł brutto, 
słownie..................................................................................................................................zł. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr……………………….. w 
terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

3. Kwota określona w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania 
umowy. 
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Gwarancja jako ści 
§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. miesięcznej gwarancji na wykonane czynności montażu 
znaczników, przy czym okres ten biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone w tym zamontowane znaczniki. Termin gwarancji wynosi 
minimum ….. miesiące, jeżeli producent nie zastrzegł terminu korzystniejszego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady zgłoszonej w okresie gwarancji w terminie 14 dni od 
dnia zgłoszenia. 

4.  Wykonawca przystąpi do naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy po otrzymaniu zgłoszenia na 
piśmie lub telefonicznie lub drogą e-mail na adres……………………………………………….... 

5. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad i usterek w przedmiocie umowy, w okresie rękojmi  
i gwarancji ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni od otrzymania 
zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie wad i usterek przedmiotu umowy, do ich usunięcia. Usunięcie 
wad winno być stwierdzone protokołem podpisanym przez obie Strony bez uwag. 

7. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie oznaczonym w ust. 6 lub w przypadku 
nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia usterek w terminie oznaczonym zgodnie z ust. 6, 
Zamawiający może naliczyć kary umowne zgodnie z postanowieniami umowy, zachowując jednakże 
prawo według swego wyboru do: 

1) odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 6 lub; 
2) żądania obniżenia ceny za wykonaną usługę lub; 
3) powierzenia ich usunięcia osobom trzecim - kosztami usunięcia wad i usterek przez osoby 

trzecie zostanie obciążony Wykonawca.  
8. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, 

termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dokonania zgłoszenia reklamacyjnego przez 
Zamawiającego, do dnia usunięcia usterek i wad. 

9. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych  
z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu 
cywilnego o rękojmi i gwarancji, nieuregulowanych niniejszą umową. 

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów rękojmi, 
jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. 
 
 

Kary umowne, odst ąpienie, wypowiedzenie umowy 
§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 
1) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto; 
2) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto części 

zamówienia, której zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po 
upływie terminu określonego w § 3; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  
w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto części zamówienia, której zwłoka dotyczy, za każdy dzień 
zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie. 

2. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca ma prawo 
żądać zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do naliczania kary 
umownej, o której mowa w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu,  w przypadku niezrealizowania przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie 14 dni od upływu terminu określonego w § 3 niniejszej 
umowy lub nierozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia określonego w § 3. 
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4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, 
na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. Jeżeli kwota kar umownych przewyższy należne 
Wykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca zapłaci kwotę kar umownych przewyższającą wartość 
należnego mu wynagrodzenia w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania do zapłaty/noty 
księgowej/noty obciążeniowej. Zamawiający poinformuje Wykonawcę następczo na piśmie o fakcie 
dokonanego potrącenia kary umownej. Dla możliwości dokonania potrącenia przez Zamawiającego nie 
jest konieczne uprzednie doręczenie przez niego Wykonawcy jakiegokolwiek oświadczenia lub 
wezwania w przedmiocie potrącenia (potrącenie umowne). 

6. Zamawiający w każdym czasie może rozwiązać umowę, z zachowaniem tygodniowego okresu 
wypowiedzenia, bez podania przyczyny tego wypowiedzenia. W takim wypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, proporcjonalnie do 
zakresu wykonania. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia. 

 

Porozumiewanie si ę Stron 
§ 7 

Osobami upoważnionymi do kontaktów są:  
a) ze strony Zamawiającego: ……………..tel.: …….., fax: ……………….,  e-mail: …………… 
b) ze strony Wykonawcy: ………..………..tel.: …….., fax: ……………….,  e-mail: …………… 
 
 

Zmiany umowy 
§ 8 

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 niniejszego paragrafu. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, w tym 
terminu realizacji,  w przypadku gdy: 

a) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, 
która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia lub właściciela linii, 

b) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu umowy. 

3.  Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 i 3 oraz jest złożenie uzasadnionego wniosku 
przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu. 

4. Zmiana danych adresowych Stron nie stanowi zmiany umowy. 
5.  Zmiana osób upoważnionych do kontaktów w sprawie realizacji umowy, o których mowa w § 7, nie 

wymaga zmiany umowy i następuje przez pisemne powiadomienie drugiej strony. 
 
 

Postanowienia ko ńcowe 
§ 9 

1. Wykonawca nie ma prawa przekazać  wierzytelności  wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie, 
bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny. 
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3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozwiązywać będą polubownie, a 
w przypadku nie dojścia do porozumienia - poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego w 
Białymstoku. 

4. Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów a realizacja umowy 
nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny. 

5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie przekazanych przez siebie 
danych na potrzeby umowy oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego organy w tym 
wyznaczone przez instytucje finansującą Projekt. 

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

 

ZAMAWIAJ ĄCY              WYKONAWCA 


