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Znak sprawy: 9/2013 

_______________________________________________________________________________ 

/projekt/ 

UMOWA NR ……… 

wykonanie ……………………………………………………….. 

 

zawarta w dniu .......... ........................ 2014 r. w Białymstoku  

pomiędzy: 

POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKÓW 

reprezentowanym przez: …………….………………………………………... 

z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, 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 przetargu nr ……………  prowadzonego w oparciu o przepisy 

Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz 

Regulaminu Zawierania Umów PTOP została zawarta umowa następującej treści:  

 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pt.: Trzebież-usunięcie 

roślinności drzewiastej i krzewiastej na torfowisku w otulinie rezerwatu "Gorbacz"3, 

realizowane w ramach projektu „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki 

Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”, zwanego dalej 
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Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz NFOŚiGW”. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Wycinka drzew z obszaru torfowiska poprzez przerzedzenie drzewostanu w 50%  na 

powierzchni 13,09 ha prowadzona przy pomocy pił motorowych w rezerwacie przyrody 

Gorbacz, dz. ew. nr 3/6, obręb Barszczewo, gmina Michałowo, pow. białostocki, 

właściciel działki – Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (załącznik 1 – mapa) wraz z 

wywozem biomasy z terenu rezerwatu. 

2. Lokalizacja wywozu drewna opałowego to Kalitnik 2, gm. Michałowo (odległość do 

10 km od powierzchni). Jako drewno opałowe należy rozumieć drewno o średnicy min. 8 

cm w cieńszym końcu. Drewno pocięte na fragmenty 2,5 m lub 1,20 m długości należy 

złożyć w stosach.  Pozostałą biomasę (gałęzie, czuby drzew) Wykonawca zagospodaruje 

we własnym zakresie. 

3. Zamawiający informuje, że nie ma dróg publicznych prowadzący bezpośrednio do 

działki 3/6, obręb Barszczewo, na terenie której zlokalizowano powierzchnię objęta 

wycinką. Wykonawca powinien we własnym zakresie uzgodnić możliwość dojazdu na 

powierzchnię wycinki  z właścicielami sąsiednich działek. 

 

2. Sposób realizacji zamówienia: 

1. Ze względu na lokalizację zadania na obszarach Natura 2000 OSO „Puszcza 

Knyszyńska” i SOO „Ostoja  Knyszyńska” oraz w rezerwacie Gorbacz prace należy 

prowadzić zgodnie z następującymi wytycznymi: 

a) bezwzględny zakaz palenia ognisk (podłoże torfowe), 
b) wycince nie mogą podlegać drzewa dziuplaste, ani obumarłe, 
c) drzewa przeznaczone do wycinki zostaną wyznaczone przez Zamawiającego przed 

podpisaniem umowy przez Wykonawcę, 
d) zaplecze prac, w tym miejsca postoju pojazdów, przechowywania urządzeń 

mechanicznych, gromadzenia materiałów i odpadów należy zlokalizować poza 
granicami rezerwatu, 

e) do wykonywania prac muszą być zastosowane sprawne technicznie maszyny i 
urządzenia, w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa skażenia wody i gleby 
substancjami ropopochodnymi (oleje, smary), 
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f) wycinkę należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, 
g) wywóz biomasy z terenu rezerwatu będzie prowadzony przy użyciu sprzętu 

mechanicznego po istniejących szlakach komunikacyjnych,  
h) do wywozu biomasy może być wykorzystany sprzęt dostosowany do warunków 

siedliskowych (torfowisko wysokie, teren grząski) posiadający szerokie koła lub tzw. 
„koła bliźniacze”, 

i) zniszczenia spowodowane poruszaniem się sprzętu mechanicznego po obszarze 
objętym pracami powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, 

j) wykonawca jest zobligowany do stosowania się do wytycznych i uwag osoby 
prowadzącej nadzór przyrodniczy w czasie realizacji zadania, 

k) Zamawiający informuje, iż posiada decyzję zezwalającą na wykonanie 
przedmiotowego zabiegu na terenie rezerwatu Gorbacz - decyzja Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska, znak DOP-OC.6205.119.2013.HS  

2.  Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie ze złożoną ofertą, a także zgodnie z 

uzgodnieniami podjętymi z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 45 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac określonych w §1 zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami prawa, 

obowiązującymi normami i normatywami, oraz wytycznymi Zamawiającego, z 

zachowaniem należytej staranności i ekonomicznych interesów Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania ewentualnych 

podwykonawców oraz osób realizujących fizycznie przedmiot umowy, w tym za dobór i 

dopuszczenie do realizacji umowy osób z odpowiednimi kwalifikacjami bądź 

uprawnieniami. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Wykonawcą w zakresie 

realizacji przedmiotowej umowy. 

 

§ 4 

1. Podstawą odbioru przedmiotu umowy stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez 

Zamawiającego i Wykonawcę bez wad i usterek. 
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2. Wszelkie uwagi będą zgłaszane na piśmie, a wszelkie stwierdzone usterki i wady będą 

usuwane niezwłocznie, co zostanie stwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy. 

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku będzie protokół odbioru 

przedmiotu umowy bez wad i usterek, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości: ……… zł brutto 

(słownie: ………………………… złotych ). 

2. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na konto 

bankowe Wykonawcy podane w fakturze/rachunku, w terminie do 30 dni od daty złożenia 

Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktur VAT/rachunku. Zamawiający 

oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.  

 

§ 6 

1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn, 

za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca albo niewykonania  zamówienia (w tym 

nie usunięcia wad) z przyczyn obciążających Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % ogólnej wartości wynagrodzenia 

określonej w § 5 umowy . 

2. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie 

realizacji umowy wskazanym w §2, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną  

w wysokości 0,5 % ogólnej wartości wynagrodzenia określonej w § 5 umowy za każdy 

dzień zwłoki. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 20 % ogólnej wartości 

wynagrodzenia, za wyjątkiem zaistnienia okoliczności w której realizacja przedmiotu 

umowy nie leży w interesie publicznym lub w przypadku nieotrzymania dofinansowania z 

projektu wskazanego  w § 1 umowy. 

4. W przypadku zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe. 
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5. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

6. Naliczone przez Zamawiającego kary będą potrącane z faktury/rachunku wystawionej 

przez Wykonawcę. W przypadku nie wystawienia faktury/rachunku (co uniemożliwi 

potrącenie kar), Wykonawca zostanie wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej na 

konto bankowe Zamawiającego. 

§ 7 

1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy jest: …………………...……….  

2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest ………………………………..,  

tel. nr ……………………….., tel. kom. nr ………………………………………………... 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego w 

Białymstoku. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny.  

 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY:      WYKONAWCA: 


