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Wzór umowy nr CKPŚ/439/….. 
zawarta w dniu 2013/………… 

pomiędzy: 
 
Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków 

z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres 
korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), NIP 543-11-81-345, 
REGON  050040006 
reprezentowanym przez: 
- Tomasza Kułakowskiego – Prezesa PTOP 
- Romana Kalskiego – Dyrektora Sekretariatu PTOP 
zwanym dalej Zamawiającym  
 
a 
 
……………………………………… 
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą. 

§ 1 
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:  

„ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH, ORAZ CARTRID ŻY I TONERÓW ” 
 

§ 2 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania materiałów biurowych oraz 
cartridży i tonerów zwanych dalej łącznie „przedmiotem umowy” lub „materiałami”, a 
Zamawiający zobowiązuje się do ich odebrania i zapłacenia ceny stosownie do 
dostarczonych ilości, wg cen jednostkowych wskazanych w zestawieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej umowy. 

2. Miejscem dostaw będzie Sekretariat PTOP, o ile Zamawiający nie wskaże inaczej, ilości i 
terminy dostaw będą wskazane z zamówieniach, o których mowa w § 4 ust. 2.  

3. Załącznik, o którym mowa w ust. 1 określa przewidywane zapotrzebowanie Zamawiającego 
na przedmiot umowy wg asortymentu, oraz ceny jednostkowe ustalone na podstawie 
złożonej przez Wykonawcę oferty. 

4. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 3 uwzględniają wszystkie elementy niezbędne do 
realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu do Sekretariatu PTOP.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości nabywanych 
materiałów w poszczególnych asortymentach, przy czym cena umowy nie może ulec 
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zwiększeniu.  
6. Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń do Zamawiającego w przypadku gdy 

wartość całkowita umowy, określona w  § 3 ust. 1, do dnia zakończenia umowy nie zostanie 
wyczerpana. 

 
§ 3 

 
1. Wartość brutto przedmiotu umowy ustala się na kwotę ………… zł (słownie: 

…………………………….), 
2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu stałą cenę w złotych polskich (jednostkową                       

i łączną) za przedmiot umowy przez cały okres jej obowiązywania.  
3.  Zmiana umowy będzie dopuszczalna w zakresie: 

1) Cen, z tytułu zmiany stawek VAT,  
2) Oferowanych materiałów, w przypadku wycofania ze sprzedaży oferowanego konkretnego 

materiału/materiałów  
– na wniosek strony umowy.  

§ 4 
 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do 31 grudnia 2014 roku.  
2. Dostarczanie przedmiotu umowy Zamawiającemu następować będzie partiami. Wykonawca 

będzie realizował dostawy w ciągu 2 dni od pisemnego (tj. faxem lub na adres mailowy 
Wykonawcy) zgłoszenia – zamówienia, przez Zamawiającego zapotrzebowania 
określającego asortyment  i ilość każdej partii. 

3. Wykonawca wskazuje następujące dane kontaktowe w celu realizacji umowy: fax: ……….., 
adres e-mail: …………………………… . 

 
§ 5 

 
1. Należność za  dostarczany towar będzie przekazywana przez  Zamawiającego przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, po zrealizowaniu każdej partii dostaw, 
na podstawie prawidłowo wystawionych częściowych faktur VAT,  w terminie 30 dni od 
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę dokonania płatności 
przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

2. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT bez jego podpisu. 
3. Płatnikiem i adresatem faktury będzie Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w 

Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka. NIP 543-11-81-345,  REGON  050040006 
 

 
§ 6 

 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne dostarczonych materiałów 

biurowych w zakresie przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały, z co najmniej 12-miesięczny termin 

przydatności do użycia/termin gwarancji. 
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3. Zamawiający zobowiązuje się do oceny towaru pod względem ilości i asortymentu w ciągu trzech 
dni roboczych od daty jego odbioru, ewentualna niezgodność dostawy ze złożonym zamówieniem, 
zostanie stwierdzona protokołem. 

4. W razie stwierdzenia wad materiałów, lub ich braków Zamawiający zawiadomi (faksem lub 
drogą elektroniczną) o reklamacji Wykonawcę, który udzieli odpowiedzi w ciągu trzech dni 
roboczych od jej otrzymania. W razie bezskutecznego upływu powyższego terminu, 
reklamacja będzie uważana za uznaną w całości, z obowiązkiem dostawy do Zamawiającego 
materiałów bez wad i braków. 

5. Reklamacja będzie zgłaszana również w sytuacji gdy materiały ze względu na swe wady nie 
będą spełniały swoich funkcji, postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Jeśli Wykonawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków wynikających z umowy, w tym z 
zasad reklamacji, bądź będzie realizował umowę nieterminowo, Zamawiający nałoży na 
niego karę umowną w wysokości 0,2% wartości umowy za każde stwierdzone naruszenie.  

7.  Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub 
niezawodność dostarczonych cartridży i tonerów niekorzystnie odbiega od parametrów 
produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego jest 
przeznaczony) tj. np. powoduje zabrudzenia wydruków, wydruki są nieczytelne w części lub 
całości arkusza, powoduje zanieczyszczenia urządzeń, występuje niewłaściwe odwzorowanie 
kolorów, urządzenie nie rozpoznaje materiału, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
dostarczony materiał, którego żądanie dotyczy, wymieni na spełniający wymagania 
Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Za ewentualne uszkodzenia 
sprzętu Zamawiającego, w wyniku użycia dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, 
odpowie Wykonawca, poprzez pokrycie kosztów naprawy. 
 

§ 7 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 8 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Regulaminu 
zawierania umów PTOP i Kodeksu cywilnego.  

2. Wszelkie spory po wyczerpaniu możliwości polubownego ich załatwienia, rozstrzygane będą 
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.   

 
§ 9 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego i  Wykonawcy. 
 

WYKONAWCA                                                                                     ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
Załącznik do Umowy – oferta Wykonawcy. 


