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UMOWA NR ………………………………   

 
zawarta w dniu …… ………… 2012 r. w Białymstoku pomiędzy: 

 
Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, ul. Kolejowa - Wejmutka, 17-230 BiałowieŜa, NIP: 543-
11-81-345 reprezentowanym przez:  
− Tomasza Kułakowskiego  - Prezesa Zarządu PTOP 
− Romana Kalskiego  - Dyrektora Sekretariatu PTOP 
zwanym dalej ZAMAWIAJ ĄCYM , 
 
a ………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..., NIP: …………………….., 
Regon: …………………… reprezentowanym przez: 
− ……………………………………………………………. 
zwanym dalej WYKONAWC Ą, 
 

na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJ ĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY  w 
postępowaniu realizowanym na podstawie przepisów, o których mowa w „Regulaminie udzielania 
zamówień” Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, w związku z realizacją projektu pt. nr LIFE08 
NAT/PL/000510 pt.: „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000” zadanie C6, 
finansowanego przez Instrument Finansowy LIFE+ i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, o następującej treści: 

 

 
§ 1 

1. ZAMAWIAJĄCY działając na podstawie wyŜej wymienionego projektu nr LIFE08 
NAT/PL/000510 w ramach zadania C6 „Odtworzenie odpowiednich warunków łowieckich poprzez 
ekstensywny wypas” powierza, a WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć klacz rasy konik 
polski 1 szt./ krowy polskie czerwone … szt. 
− płeć klacz…………………………., 
urodzona.……………………….., nr paszportu ………..….……….……………,  
nr licencji……………….… za cenę oferty 
brutto:……………………………………….PLN, 
słownie:............................................................................................................................PLN brutto, 
 
− krowa ……………………. nr ………………………., 
urodzona.………………………..,  
% RP……………….… za cenę oferty 
brutto:……………………………………….PLN, 
słownie:............................................................................................................................PLN brutto, 
 

 
2. Wynagrodzenie przysługujące WYKONAWCY będzie płatne przelewem na jego rachunek 
wskazany na dostarczonym rachunku / fakturze VAT w terminie 14 dni. 
3. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, Ŝe zgodnie z Ustawą z dnia 8 stycznia 1993r. (Dz. U. Nr 11 poz. 
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50) wraz z późniejszymi zmianami w sprawie podatku od towaru i usług jest uprawnione do 
otrzymywania i wystawiania faktur VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 543-11-81-345 i 
upowaŜnia WYKONAWCĘ do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu za wymieniony w 
umowie zakup.  
 

§ 2 
Obowiązki stron 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy konia/krów w terminie do dnia 30.12.2012 r.. 
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć konia/krów na własne ryzyko i koszt do obiektów:  
− konik - województwo podlaskie, gmina Zabłudów, obręb Bobrowa, działka nr 606, 
− krowy - województwo podlaskie, gmina Supraśl, Podłaźnie 5. 
3. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z trzydniowym (dni robocze od 
poniedziałku do piątku) wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy. 
4. W czynnościach odbioru wezmą udział osoby upowaŜnione przez Strony. 
5. Odbiór konia/krów przeprowadzony zostanie w dniu dostawy i polegać będzie na sprawdzeniu: 
a) zgodność z wymaganiami określonymi w załączniku do Umowy, 
b) paszportu, 
c) ogólnego stanu zdrowia konia/krów.  

 

 
§ 3 

Kary 
1. W razie nie wykonania lub nienaleŜytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu następujące kary w wysokości: 
a) 10% ceny, o której mowa w § 1 ust. 2, w przypadku gdy Zamawiający rozwiąŜe Umowę (wypowie 
Umowę lub od niej odstąpi) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
b) 10% ceny, o której mowa w § 1 ust. 2, w przypadku rozwiązania Umowy (wypowiedzenia Umowy 
lub odstąpienia od Umowy) przez Wykonawcę na jakiejkolwiek podstawie prawnej, z przyczyn nie 
leŜących po stronie Zamawiającego, 
c) 0,5% ceny, o której mowa w § 1 ust. 2, za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dotrzymaniu 
terminu, o którym mowa § 2 ust. 1 
d) 0,5% ceny, o której mowa w § 1 ust. 2, za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wymianie konia, 
licząc od upływu terminu określonego w § 3 ust. 3. 
2. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 lit. c) lub d), nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
przedmiotu Umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeŜeli szkoda 
przewyŜszy wysokość kar. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar z faktury / rachunku.  
 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
ZAMAWIAJĄCY moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia 
naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy.  
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2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
3. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd 

Powszechny w Białymstoku. 
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 
 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

............................................................... 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 


