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/wzór/  

UMOWA NR WYPAS-11/2018 

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

pomiędzy: 

POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKÓW 

reprezentowanym przez:  

 

………………………………………………………………. 

z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru 

Sądowego  nr KRS 0000082995, NIP  543-11-81-345, REGON 050040006, 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a:  

………………………………………………………………. 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  

 

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania prowadzonego w trybie rozeznania rynku nr WYPAS-11/2018 

prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu 

„Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Narwi PLB200007” przez Polskie Towarzystwo 

Ochrony Ptaków zawarto umowę na: 

 

„Dostawa namiotu wystawowego z nadrukami” 

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

POIS.02.04.00-00-0131/16, zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego przez Unię Europejską 

ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 o następującej treści: 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie polegające na 

dostawie namiotu wystawowego zgodnie z Formularzem ofertowym oraz  opisem przedmiotu 

zamówienia  zawartym w treści Zapytania ofertowego, w ramach zadania realizowanego w 

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

POIS.02.04.00-00-0131/16, zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
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2. Wykonawca powinien zrealizować powierzone mu zadania z należytą starannością, wymaganą od 

profesjonalisty oraz uwzględniając wymagania Zapytania i wytyczne Zamawiającego udzielane 

w trakcie realizacji umowy. 

 

Harmonogram i terminy realizacji umowy 

§ 2 

1. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od przekazania materiałów przez Zamawiającego 

przedstawi projekt  graficzny przedmiotu umowy. Projekty będą przekazane drogą 

elektroniczną w formacie JPG lub pdf. 

2. Wykonawca nanosi zmiany zgłaszane przez Zamawiającego, w ciągu dwóch dni roboczych po 

przesłaniu uwag, uwagi mogą być zgłaszane dwukrotnie. 

3. Wymagany termin dostarczenia przedmiotu umowy to ………. dni od dnia zatwierdzenia 

projektu graficznego przez Zamawiającego. 

 

Obowiązki Stron 

§ 3 

1. Wykonawca odpowiada za: błędy literowe, jakość drukowanych zdjęć/rysunków, błędne 

podpisy pod zdjęciami/rysunkami, które pojawiły się na przedmiocie umowy z winy 

Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów Wykonawca usunie błędy na 

własny koszt. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych 

przez niego w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy oraz do niewykorzystywania ich 

do innych celów niż związane z zawarciem lub wykonywaniem umowy. 

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. Zamawiający informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w związku z realizacją 

przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne prawa i roszczenia względem Komisji 

Europejskiej. 

5. Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów a realizacja 

umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny. 

 

Odbiór przedmiotu umowy 

§ 4 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na adres Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 

Białystok.  

2. Zamawiający w terminie dwóch dni roboczych od dostawy namiotu dokona jego odbioru, co 

zostanie potwierdzone protokołami odbioru. 

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązuje się do 

dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z treścią zapytania ofertowego i umowy, oraz 

wolnego od wad i usterek, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni i 

w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

4. Data dostarczenia przedmiotu umowy  wolnego od wad oraz zgodnego  z zapytaniem i treścią 

umowy, jest datą ich odbioru, stanowiącą podstawę do wystawienia faktur. 
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Wynagrodzenie Wykonawcy 

§ 5 

1. Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:  

............................zł brutto, słownie .................................................................................... zł brutto. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

nr………………………………………………………….. w terminie do 30 dni od daty 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 

łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z 

powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający lub jeśli Zamawiający odstąpi od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w tym z uwagi na 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w 

następujących przypadkach i wysokościach: 

1) za niedotrzymanie terminu dostawy, o którym  mowa w  § 2 umowy w wysokości 2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 umowy za każdy dzień opóźnienia; 

2) za nieusunięcie wad lub usterek lub za niezastosowanie się do uwag Zamawiającego w 

terminach określonych w § 2 ust. 2 i § 4 ust. 3 oraz w terminach wskazanych w okresie 

gwarancji, tj. § 7 ust. 4, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 

umowy za każdy dzień opóźnienia; 

3) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, tj. wykonanie inne niż w sposób opisany w § 1 

i 2, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 umowy. 

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy lub opóźnienia się w jej 

wykonaniu w taki sposób, że takie wykonanie umowy nie miałoby znaczenia dla Zamawiającego, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania przedmiotu umowy lub jego 

części osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Naliczona kara umowna zostanie przez Zamawiającego potrącona z wystawionych 

faktur/rachunków, a w przypadku ich braku zostanie wystawiona nota obciążeniowa, którą 

Wykonawca opłaci na rachunek Zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania noty. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu od 

Zamawiającego wynagrodzenia. 

5. Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody przekracza 

wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

6. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku: 

1) jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności lub rozpoczęto jego likwidację; 

2) jeżeli Wykonawca trzykrotnie dostarczy Zamawiającemu do odbioru przedmiot umowy, do 

którego Zamawiający będzie zgłaszał uwagi; 

7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz 

będzie zawierało uzasadnienie przyczyny odstąpienia. 
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8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Strony ustalają następujące zasady 

wzajemnego rozliczenia: wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie ustalana 

zgodnie z § 5, z uwzględnieniem wykonanych i odebranych przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 

elementów przedmiotu umowy i pomniejszona o dotychczas naliczone lub należne kary umowne 

należne Zamawiającemu w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę lub 

potrącenia kosztów, jakie Zamawiający poniósł powierzając wykonanie części przedmiotu 

umowy osobie trzeciej. 

 

Gwarancja jakości 

§ 7 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczone materiały – na okres nie krótszy niż 2 lata. 

2. Okres gwarancji jakości biegnie od dnia odbioru materiałów przez Zamawiającego bez uwag i 

zastrzeżeń, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru. 

3. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy, Zamawiający 

winien zgłosić wadę Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia jej wykrycia. 

4. Wykonawca winien niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni wymienić podlegający 

reklamacji przedmiot umowy na wolny od wad. 

5. Jeżeli w ramach obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dokona wymiany rzeczy wadliwej na 

rzecz wolną od wad, termin gwarancji w zakresie rzeczy wymienionej biegnie od nowa. 

6. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji jakości na przedmiot umowy nie wyłącza możliwości 

wykorzystania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

7. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego w 

przypadku, gdy nie wystawiono odrębnego dokumentu gwarancyjnego. 

 

Porozumiewanie się Stron 

§ 8 

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów są: 

1) ze strony Zamawiającego: ……………..tel.: ………………..…..,e-mail: …………… 

2) ze strony Wykonawcy: ……….………..tel.: ………...., fe-mail: …………… 

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania 

koniecznych informacji, podpisywania dokumentów związanych z odbiorem przedmiotu umowy 

i rozliczeniami, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy, 

koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, zgłaszania ewentualnych wad i 

usterek. 

Zmiany umowy 

§ 9 

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  

przypadku gdy: 

1) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń 

instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia lub/i umowy, 
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2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

3. Zmiana danych adresowych Stron nie stanowi zmiany umowy. 

4. Zmiana osób upoważnionych do kontaktów w sprawie realizacji umowy, o których mowa w § 8, 

nie wymaga zmiany umowy i następuje przez pisemne powiadomienie drugiej strony. 

 

Postanowienia końcowe 

§10 

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, a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwego sądu powszechnego w Białymstoku. 

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

 

 ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA  

  


