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Znak sprawy: 

_______________________________________________________________________________ 

/projekt/ 

UMOWA NR …………/11 

wykonanie ……………………………………………………….. 

 

zawarta w dniu .......... ........................ 2010 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  542-030-46-37, REGON 000 515 000  

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a:  

…………………………………………………………………………………………………... 

z siedzibą w .................................................................................................................................. 

……………………………………………………..…………………….……………………… 

…………………………………………………………………...…......................................…..  

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez: ….……………………….. 

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 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji trzebież - usunięcie 

roślinności drzewiastej i krzewiastej na torfowisku w otulinie rezerwatu 

"Gorbacz"  realizowaną w ramach projektu „Ochrona ginących torfowisk w 
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rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza 

Knyszyńska”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Infrastruktura i Środowisko oraz NFOŚiGW”.  

 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

a) usunięcie części zadrzewienia w intensywności zabiegu 20% na powierzchni ok. 30 ha w 

granicach działki 3/6 o powierzchni 43,9810 ha, położonej w obrębie Barszczewo, gmina 

Michałowo, będącej własnością Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków powierzchnia 

zredukowana zabiegu 6 ha (załącznik nr 1 - mapa), 

b) gatunki drzew przeznaczone do usunięcia – zgodnie z treścią decyzji burmistrza gminy 

Michałowo – załącznik nr 4, wyznaczone i oznakowane przez Zamawiającego,  

c) przygotowanie dróg do transportu drewna oraz materiałów przeznaczonych do budowy 

urządzeń hydrotechnicznych planowanych do realizacji w 2012/2013 roku na długości od 

1300 – 2100 m, poprzez:  

- wycinkę zakrzaczeń oraz gęstych kilkuletnich samosiewów brzozowych na wyznaczonych 

przez Zamawiającego szlakach, 

- ułożenie ściętych kłód uzyskanych w trakcie wycinki na grząskich odcinkach szlaków 

transportowych, 

d) usunięcie biomasy powstałej z wycinki zakrzaczeń z działki 3/6. 

 

2. Sposób realizacji zamówienia: ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo rezerwatu 

przyrody „Gorbacz” oraz położenie w obszarach Natura 2000 OSO „Puszcza 

Knyszyńska” oraz SOO „Ostoja Knyszyńska” prace należy prowadzić zgodnie z 

następującymi wytycznymi: 

a)  bezwzględny zakaz palenia ognisk (podłoże torfowe), 

b) ze względu na torfowe i wilgotne podłoże poruszanie się sprzętem będzie dozwolone 

wyłącznie po wyznaczonych szlakach, istniejących drogach (wskazane zostaną one 

Wykonawcy przez Zamawiającego), 

c) z uwagi na torfowe i wilgotne podłoże część prac zleconych do wykonania opierać się 

będzie na ręcznym usunięciu wyciętej biomasy i transporcie do uprzednio 
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przygotowanych szlaków, 

d)  istotne zniszczenia spowodowane poruszaniem się sprzętu mechanicznego po 

obszarze objętym pracami zostaną usunięte przez Wykonawcę. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo skontrolowania wykonawcy w trakcie realizacji zadania i 

wskazania zniszczeń, które trzeba będzie usunąć, 

e) możliwość dojazdu do działki 3/6 zapewni Zamawiający. 

3.  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: od dnia zawarcia umowy do 28 lutego 2012 r. 

2. Termin zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru przez Zamawiającego winien 

nastąpić najpóźniej do dnia 22 lutego 2012 r. 

 

§ 3 

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

postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami prawa, 

obowiązującymi normami i normatywami, zasadami wiedzy technicznej 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. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w dniu 28 lutego 2012 r. Podstawą odbioru 

przedmiotu umowy stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego  

i Wykonawcę bez wad i usterek. 
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2. Odbiór techniczny nastąpi do dnia 22 lutego 2012 r. na podstawie protokołu, 

podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

3. Wszelkie uwagi będą zgłaszane na piśmie, a wszelkie stwierdzone usterki i wady będą 

usuwane niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 28 lutego 2012 r.- co zostanie 

stwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy. 

 

4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury 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 fakturach, w terminie do 30 dni od daty złożenia 

Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktur VAT. 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 70 % 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 
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projektu wskazanego  w § 1 umowy. 

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

ustawowe. 

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 wystawionej przez 

Wykonawcę. W przypadku nie wystawienia faktury (co uniemożliwi potrącenie kar), 

Wykonawca zostanie wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe 

Zamawiającego. 

§ 8 

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

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

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

 

§ 10 

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

2. Wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego w 

Białymstoku. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny, przepisy ustawy  

Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.  

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY:      WYKONAWCA: 

 

 


