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Nr postępowania CI-27/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. 
 

Załącznik nr 2 

Wzór umowy  
 

UMOWA NR …………………2015 
zawarta w dniu …… ……. 2015 r. w Białymstoku pomiędzy: 

 
Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków  
ul. Kolejowa - Wejmutka, 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 
………………………………………… 
reprezentowanym przez: 
……………………………………….. 
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, 
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest serwis i naprawa sprzętu rolniczego zgodnie z ogłoszeniem nr CI-27/2015 z dnia 

24 listopada 2015 r. oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……… 2015 r., stanowiącą integralną część 
umowy jako załącznik do niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy obejmuje serwis i naprawę poprzez wymianę części poszczególnych maszyn rolniczych: 
1. Ciągnik New Holland TD5040, nr seryjny: Z8JN08895 

a) wymiana zestawu filtrów,  
b) wymiana zewnętrznego prawego lusterka zewnętrznego (zestaw), 
c) wymiana linki załączania wałka wom,  
d) wymiana oleju silnikowego,  
e) wymiana oleju przekładniowego,  
f) naprawa instalacji pneumatycznej (przyłącze hamulca przyczepy), 
g) wymiana przedniej prawej felgi, 
h) zamontowanie dodatkowych zamków kół bliźniaczych (po 1 zaczepie w każdym z czterech kół), 
i) naprawa lampy ostrzegawczej, żółtej na dachu ciągnika, 
j) wymiana wentylnicy w kole prawym, tylnym. 

 
2. Kosiarka Bijakowa GASPARDO CR 170 (model), nr seryjny 99240541 

a) wymiana zestawu oryginalnych noży 14 szt.,  
b) wymiana simeringu wałka napędowego skrzyni,  
c) wymiana oleju przekładniowego.  

 
3. Kosiarka Bijakowa Muthing, nr seryjny 3119202 
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a) wymiana pasków klinowych 3 szt., 
b) wymiana simeringu skrzyni napędowej,  
c) wymiana oleju przekładniowego.  

 
4. Zgrabiarka Pottinger 380, nr seryjny VBP00002829112976 

a) wymiana ogranicznika wychyłu,  
b) wymiana oleju przekładniowego,  
c) wymiana ramion osłon. 

  
5. Przewracarka Krone 420/13, nr seryjny 863784 

a) wymiana zgiętych ramion mechanizmu 2 szt.,  
b) wymiana stopki podpórki,  
c) wymiana podpórki koła. 

 
6. Kosiarka Pottinger  386 (rodzaj), Novadisc 265 (model), nr seryjny VBP00003869106526  

a) wymiana zestawu noży 12 szt. 
 

7. Przewracarka Pottinger 2051 (rodzaj), Euro Hit 540N (model), nr seryjny VBP00020519102058 
a) wymiana sprężyn 12 szt.  

 
8. Kosiarka Krone EC 280, nr seryjny 862998 

a) wymiana zestawu noży 12 szt. 
        

3. Zadanie to wchodzi w zakres projektu POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie 
obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
§ 2 

1. Wartość brutto umowy wynosi ……..…… zł (słownie……………………………) w tym należny podatek VAT. 
2. 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. 

3. Zamawiający nie udziela zaliczek na realizację przedmiotu umowy. 
4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 
 

§ 3 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) współpraca z Wykonawcą w celu umożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia, w tym niezwłoczne 
dostarczanie niezbędnych informacji, 

b) dokonanie na wezwanie Wykonawcy odbioru przedmiotu umowy, tj. po przeprowadzeniu wszystkich 
czynności opisanych w § 1 ust. 2. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) realizacja przedmiotu umowy z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
b) realizacja przedmiotu umowy w stacji terenowej PTOP Kalitnik 2, gmina Michałowo, województwo 

podlaskie. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia poza wskazaną siedzibą 
wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zamawiającego.  
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3. Po zakończeniu wykonania usługi Wykonawca zobowiązuje się do zabrania zużytych materiałów 
eksploatacyjnych oraz wadliwych części wymienionych w trakcie wykonywania usługi.  

4. Zaoferowane przez Wykonawcę części muszą być fabrycznie nowe, w opakowaniach oryginalnych 
producenta. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczanego zamiennika 
niekorzystnie odbiega od parametrów materiałów oryginalnych, Wykonawca na żądanie Zamawiającego w 
terminie 2 dni od zgłoszenia Zamawiającego przedstawi zaświadczenie producenta części zamiennych lub 
jego autoryzowanego przedstawiciela, że zostały one wytworzone zgodnie ze specyfikacjami i standardami 
produkcyjnymi ustalonymi przez producenta maszyny, do której zamienniki są dedykowane i są tej samej 
jakości, co części stosowane w procesie montażu maszyn. W przypadku braku takiego oświadczenia 
Wykonawca wymieni oferowany zamiennik na materiał oryginalny w cenie oferty w przeciągu 2 dni 
roboczych od terminu wyznaczonego na przedłożenie ww. zaświadczenia. 

6. W przypadku uszkodzenia, którego przyczyną będzie użycie dostarczonych zamienników, Wykonawca 
zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy urządzenia, w tym wymiany części. 

 
§ 4 

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi do dnia 28 grudnia 2015 r. 
 

§ 5 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot zamówienia określony w § 1 niniejszej 

umowy maksymalnie kwotę określoną w § 3 ust. 1 przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania faktury, wystawionej po zrealizowaniu zamówienia, na rachunek bankowy Wykonawcy  
nr……………………... 

2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez strony protokół odbioru, 
zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonanie usługi przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru danej usługi, zaś na wymienione części nowe gwarancji zgodnie z kartą 
gwarancyjną producenta części.  

 
§ 6 

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary 
umownej w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęte 24 godziny opóźnienia, a jeżeli 
opóźnienie będzie trwało dłużej niż 7 dni w wysokości 1,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać 
umowę lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z zachowaniem prawa do kary 
umownej określonej w ust. 2. 

2. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca oraz rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
wartości brutto umowy. 

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

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z należności Wykonawcy za 

zrealizowane zamówienie z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego. 
 

§ 7 
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 Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie …………………, tel. nr 
………….., a ze strony Wykonawcy …………………………., tel. nr ……………………… . 
 

§ 8 
1. W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanych na drodze 

polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 

2. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 9 
1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą wiążące po ich zatwierdzeniu przez 

obie strony. 
3. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 1 egzemplarz 

dla Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający         Wykonawca 
 
 
 

…………………………………      …………………………………. 
 
 
 
 
Załącznik: 

1. Oferta Wykonawcy z dnia …………… 
 


