
„Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specja lnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza 
Knyszy ńska – etap II”  

Nr POIS.05.01.00-00-328/10 
 

 

1 

Załącznik  nr 2 
Wzór umowy  

 
UMOWA NR 1/CI-II/CKPŚ/2013 

zawarta w dniu … lutego 2013 r. w Białymstoku pomiędzy: 
 
Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków  
ul. Kolejowa - Wejmutka, 17-230 BiałowieŜa (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP, ul. 
Ciepła 17, 15-471 Białystok), NIP: 543-11-81-345 reprezentowanym przez:  

• Tomasza Kułakowskiego – Prezesa Zarządu PTOP 
• Romana Kalskiego – Dyrektora Sekretariatu PTOP 

zwanym dalej w treści umowy Zamawiaj ącym,  
 
a firmą  
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………. 
reprezentowaną przez: 

• ……………………………………………, 
zwaną dalej Wykonawc ą  
 

stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert, jak równieŜ na podstawie przepisów, 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz 
„Regulaminie udzielania zamówień publicznych” Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, 
w związku z realizacją projektu pt. „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zostaje zawarta umowa 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z ogłoszeniem do 

postępowania nr CI-1/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. oraz ofertą Wykonawcy z dnia 
………….. 2013 r., która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, do przygotowania tj. 
wykonania projektu, składu, łamania, przygotowania do druku, druku, oprawy, transportu) 
kalendarza spiralowego na okres od 1 marca 2013 roku do 28 lutego 2014 roku.  

2. Przedmiot zamówienia zostanie realizowany do dnia 15 marca 2013 r. 
3. Przed rozpoczęciem wydruku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu projektu kalendarza do dnia 7 marca 2013 r.  
4. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiający będzie się kontaktował 

z przedstawicielami Wykonawcy: Martą Potocką pod nr tel. 085 6642255, 693 390 213, e-
mail mpotocka@ptop.org.pl 

5. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego jest ………………….. nr tel. 
……………………, e-mail …………………….. 

 
§ 2 

1. Cena brutto 1 sztuki kalendarza wynosi: ………………………………………………. w tym 
23% VAT 

2. Całkowita szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi: ………………………złotych 
brutto (słownie: ………………….. 00/100) tj. netto: ……………. zł.  
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3. W przypadku niewyczerpania kwoty, o której mowa w ust. 2, w czasie trwania umowy, 
Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu Ŝadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

4. W przypadku niewyczerpania wielkości dostawy, o której mowa w § 1 ust. 1, w czasie 
trwania umowy, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu Ŝadne roszczenia w stosunku do 
Zamawiającego. 

5. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
faktury na konto bankowe Wykonawcy.  

6. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu naleŜności na konto Wykonawcy. 
7. Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 
8. Zamawiający zapłaci za rzeczywiście zamówione, dostarczone i odebrane usługi. 

 
§ 3 

1. W razie wystąpienia okoliczności, iŜ przedmiot umowy nie spełnia wymagań wskazanych w 
ogłoszeniu oraz w zaakceptowanym projekcie kalendarza Zamawiający zastrzega sobie 
prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru.  

2. Jeśli sytuacja wskazana w ust 1 powtórzy się, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 

 
§ 4 

1. Strony ustalają zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy w formie następujących 
kar umownych: 

a. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leŜących 
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 2 
niniejszej umowy. 

b. W razie odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy z przyczyn leŜących po 
stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę 
umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 2 
niniejszej umowy. 

2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy Wykonawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 1 % wartości brutto wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 niniejszej 
umowy, za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

3. Wykonawca zapłaci kary umowne, wyszczególnione w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania noty księgowej wystawionej z tego tytułu przez Zamawiającego. Za datę zapłaty 
uwaŜa się datę obciąŜenia rachunku bankowego Wykonawcy kwotą wynikającą z noty 
księgowej. 

4. Zamawiający zapłaci karę umowną, o której mowa w pkt. 2, w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania noty księgowej wystawionej z tego tytułu przez Wykonawcę. Za datę zapłaty 
uwaŜa się datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynikającą z noty 
księgowej. 

5. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w wypłaceniu wynagrodzenia naleŜnego 
Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 
przewyŜszającego kwotę przewidzianych kar umownych. 

 
§ 5 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy 
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
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Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach, z prawem do Ŝądania wyłącznie wynagrodzenia 
naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, w 
terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach.  

3. Wykonawca moŜe odstąpić od umowy z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego w 
terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach.  

4. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 2 i 3, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności oraz zawierać uzasadnienie.  

 
§ 6 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem okoliczności: zmiany 
personaliów osób reprezentujących Wykonawcę lub Zamawiającego, zmian siedziby 
Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany personaliów osób, które będą uczestniczyć 
w wykonaniu zamówienia, zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie 
okoliczności nie dających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły 
wyŜszej, zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności, których 
strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania naleŜytej staranności. 
Zmiany te będą wymagały, pod rygorem niewaŜności, formy pisemnej. 

2. Postanowienia umowy mogą ulec zmianie tylko w przypadku, gdy zmiany będą wynikały z 
przyczyn, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany będą 
wymagały, pod rygorem niewaŜności, formy pisemnej. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

 
§ 7 

Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozpatrywane 
przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
 

§ 8 
Umowa zostaje zawarta w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden (1) dla Wykonawcy i 
jeden (1) dla Zamawiającego. 
 
 
 
                    Wykonawca       Zamawiaj ący  
 

 
.........................................................     ..................................................... 

 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy z dnia …………….. 2013 r. 
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