
 
 

Załącznik nr 1 do zapytania NRZ/06/2013 
Wzór umowy 

 
UMOWA NR ………………………. 

 
 

zawarta w dniu .......... ........................ 2013 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  ………, REGON………………..  
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
a:  

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

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
 

W wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
zapytania ofertowego przeprowadzonego na podstawie Regulaminu zawierania umów 
Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, w związku z realizacją  zadania będącego częścią 
projektu „Narewka – rzeka życia – kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 
Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i 
Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Zamawiający udziela wyłonionemu  w postępowaniu Wykonawcy zamówienia na:  

 
Dostawę komputera stacjonarnego wraz z osprzętem i oprogramowaniem. 

 
§ 1 

 
1. Zamawiający  zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy fabrycznie nowego 

komputera wraz z osprzętem i oprogramowaniem zgodnie ze złożoną Zamawiającemu 
ofertą .   

2. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie używany, nadający się do użytku 
zgodnie z przeznaczeniem, w oryginalnych opakowaniach Wykonawcy lub 
producenta, z gwarancją, wyprodukowany nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego 
dostarczeniem. 

3. Przedmiot zamówienia powinien posiadać możliwość pobierania aktualizacji 
oprogramowania lub pobierania aktualnych wersji oprogramowania ze strony 
producenta przez cały okres gwarancji. 

4. Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się z udziałem obu stron i w wypadku braku 
usterek, wad lub braków ilościowych zostanie zakończony podpisaniem protokołu 
odbioru, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury. 



 
 

5. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń lub wad do dostarczonego sprzętu lub 
oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub uzupełnienia 
braków w ciągu maksymalnie 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. W okresie 
gwarancji wszystkie koszty związane z dojazdem oraz przewozem przedmiotu umowy 
pokrywa Wykonawca.  

6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji – serwis w siedzibie Zamawiającego 
lub door-to-door, zgodnie ze złożoną ofertą na przedmiot umowy i prace będące 
przedmiotem umowy tj. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru, w tym gwarancja 
producenta to min. 36 miesięcy, a pozostały okres to gwarancja Wykonawcy 
(sprzedawcy). 

7. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatnie naprawy gwarancyjne i serwis 
przedmiotu umowy. Gwarancji podlegają wady materiałowe i konstrukcyjne, a także 
niespełnienie deklarowanych przez producenta funkcji użytkowych stwierdzone w 
dostarczonym przedmiocie umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych 
producentów sprzętu będącego przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku braku 
formularzy gwarancji producenta Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia 
własnych formularzy gwarancji wraz z opisem procedury zgłaszania awarii sprzętu. 
Karta gwarancyjna powinna zawierać typ i numer seryjny urządzenia oraz termin 
gwarancji. Fakt awarii, naprawy i wymiany sprzętu na nowy będzie odnotowywany 
każdorazowo w karcie gwarancyjnej. 

9. Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy po wykonaniu 3 napraw 
gwarancyjnych danego sprzętu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje 
się do wymiany sprzętu, w którym ujawniły się wady, na nowy, wolny od wad, w 
terminie 21 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania, z 
zastrzeżeniem zapisów w ust. 10. 

10. W przypadku stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie sprzętu 
w okresie gwarancji, Wykonawca gwarantuje wymianę wadliwego przedmiotu 
umowy na wolny od wad, o takich samych lub lepszych parametrach i funkcjach 
użytkowych zgodnych z ofertą. 

§ 2 
 
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wolny od wad fizycznych i prawnych do siedziby 
Sekretariatu PTOP, ul. Ciepła 17 w Białymstoku w terminie do dnia …………………. wraz z 
kartą gwarancyjną producenta. 

§ 3 
 

1. Ustalona w wyniku zapytania cena wynosi: cena brutto........................zł (słownie 
…................................................................................), w tym: cena netto 
................................. zł i podatek VAT w wysokości ….. % co stanowi kwotę 
............................ zł. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z 
dostarczeniem i odbiorem przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 



 
 

3. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

§ 4 
 

1. Zapłata wynagrodzenia za dostarczony przedmiot umowy nastąpi w terminie 15 dni od 
daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek w 
Banku ................................... nr rachunku ........................................................... . 

3. Płatnik: PTOP, z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, 
NIP……………………………………………………, REGON………………………….. 

 
§ 5 

 

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

2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest ………………………………..,  
tel. nr ……………………….., tel. kom. nr ……………………adres e-mail: …………….    

 
§ 6 

 
1. Wykonawca zapłaci kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego, 

2) za opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wartości 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, 

3) za przekroczenie terminów określonych w §1 ust. 5 i 9 umowy w wysokości 2% 
wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od realizacji umowy z 
przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 3. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej prawidłowo części umowy.  

4. Kary umowne zostaną potrącone z wystawionej faktury, a w przypadku braku jej 
wystawienia - notą obciążeniową.  

5. Niezależnie od kar umownych określonych w umowie, Stronom przysługuje prawo 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych zgodnie z Kodeksem Cywilnym, 
jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 
§ 7 

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



 
 

2. Wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego w 
Białymstoku. 
 

§ 8 
 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny.  

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 
 
 

 

 

 


