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UMOWA NR …/Dubelt/2014 

zawarta ………. 2014 r. w Białymstoku 

pomiędzy: 

Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-
Wejmutka (adres korespondencyjny: ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), NIP 543-11-81-345, 
REGON 050040006,  
reprezentowanym przez:  

Tomasza Kułakowskiego  Prezesa PTOP 
Romana Kalskiego   Dyrektora Sekretariatu PTOP 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
a  

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

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu z dnia 14 stycznia 2014 r., prowadzonego w oparciu o przepisy 
Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.), zwanego dalej „k.c.”, oraz Regulamin 
Zawierania Umów PTOP, została zawarta umowa następującej treści:  

 
§ 1 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy fabrycznie nowych: 

a) 25 szt. loggerów GPS służących do badań lokalnych przemieszczeń ptaków  
b) 2 stacji sczytujących dane 
o parametrach zgodnych z ogłoszeniem o przetargu i wskazanych w karcie produktu, 
stanowiącej załącznik do umowy, zgodnie ze złożoną Zamawiającemu ofertą.    

2. Przedmiot umowy związany jest z realizacją zadania A.3 (Rozpoznanie stanu populacji, 
siedlisk i zagrożeń w Dolinie Górnej Narwi), będącego częścią projektu „Czynna ochrona 
dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” (LIFE11 
NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską w 
ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
§ 2 

 
Wykonawca na własny koszt dostarczy przedmiot umowy wolny od wad fizycznych i prawnych do 
siedziby Sekretariatu PTOP, ul. Ciepła 17 w Białymstoku w terminie do dnia 20 kwietnia 2014 r. 
wraz z kartą gwarancyjną producenta. 

 
§ 3 

 
1. Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy wynosi brutto ……………. zł (słownie: ……………….), 

w tym:  
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a) cena brutto za 25 loggerów GPS wynosi ………… zł (słownie: ……………….. złotych) 
b) cena brutto za 2 stacje sczytujące dane wynosi ………. zł (słownie: ………….. złotych) 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z dostarczeniem i 
odbiorem przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy. 

3. Ze względu na charakter zamówienia Zamawiający dopuszcza dokonanie płatności zaliczkowej 
wynoszącej do …% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§ 4 

 
1. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej/faktury VAT. 
2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek 

wskazany na fakturze. 
3. Płatnik: PTOP, z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, NIP 543-11-81-345, 

REGON 050040006. 
 

§ 5 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 6 
 

Wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego w Białymstoku. 
 

§ 7 
 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, 
a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny.  

§ 8 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 
 
 

 

 

 


