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Załącznik nr 3 
UMOWA NR 7/LIFE/CCC/2011 

 
zawarta w dniu ………….. w Białymstoku pomiędzy: 
 
POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKÓW 
z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 adres do korespondencji: 
Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok 
NIP 543 11 81 345, REGON 050040006 
 
reprezentowanym przez:  
• Tomasza Kułakowskiego – Prezesa Zarządu PTOP 
• Romana Kalskiego – Dyrektora Sekretariatu PTOP 
zwanym dalej w treści umowy Zamawiający  
a: 
.................................................................................................................................................................. 
z siedzibą ................................................................................................................................................. 
wpisaną/nym do Krajowego Rejestru Sądowego w .......................................................................... 
wpisaną/nym do rejestru ewidencji działalności gospodarczej w ........................................................  
pod numerem ................... PESEL .......................................................... – w przyp. osób fizycznych) NIP 
................................., REGON ................................... 
reprezentowanym przez: ...................................................................... 
zwanym w treści umowy Wykonawcą   
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia ………………… 2011 nr 5/P/LIFE/CCC 
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 

Przedmiot umowy i warunki realizacji 
 

Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt rolniczy (zgodny z 
zestawieniem parametrów technicznych i formularzem ofertowym stanowiących załącznik nr 1 i 2 do 
umowy). Dostawa jest związana z realizacją zadania C11a,b,c w związku z realizacją projektu nr LIFE09 
NAT/PL/000253 „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja 
Warmińska”, finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
 

 
§ 2 

Termin realizacji 
 

1. Dostawa zostanie zrealizowana od dnia zawarcia umowy tj. od ..................... 2011 do 15.XII.2011 r.,  
 

 
§ 3 

Cena i warunki zapłaty 
 

1.Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy wynosi: ............................. zł brutto (słownie: 
................................................................... złotych brutto) w tym należny podatek VAT. 
2. Wypłata wynagrodzenia realizowana będzie po dostarczeniu przedmiotu zamówienia 
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek wskazany na 
dostarczonej fakturze VAT w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury. 
4. Cena o której mowa w pkt.1 obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, w tym koszty zakupu, 
transportu, rozładunku, powiększoną o należny podatek VAT. 
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5. Za termin dostawy przyjmuje się datę odbioru całego i kompletnego przedmiotu umowy, potwierdzoną 
przez Zamawiającego i Wykonawcę na protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli 
obu stron bez zastrzeżeń. 
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad fizycznych lub jakościowych stwierdzonych przy 
odbiorze w dostarczonym sprzęcie, Wykonawca zobowiązuje się do jego niezwłocznej wymiany na nowy.  
 

 
 

§4 
Dostawa przedmiotu zamówienia 

 
1. Wykonawca dostarczy produkt nowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. do Gospodarstwa 
Rolnego w Żywkowie, na własny koszt i ryzyko.  
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonych produktów do chwili protokolarnego 
odbioru, o którym mowa w §3 ust. 5 niniejszej umowy.  
 

 
§ 5 

Gwarancja 
 

1.Wykonawca udziela gwarancji, zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym, na dostarczone produkty. 
Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru o którym mowa w §3 ust. 5 niniejszej 
umowy.  

 
§ 6 

Kary 
 

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 określonego w § 3 umowy. 
2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostarczenia sprzętu, Zamawiający naliczy 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % ceny określonej w § 3 umowy za każdy dzień zwłoki. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 umowy. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego 
tj. nie uzyskanie finansowania całości Projektu, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonaną  
i udokumentowaną pracę, nie ponosząc żadnych kar względem Wykonawcy. 
5. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
6. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście 
poniesionej. 
7. 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. 
 
 

§ 7 
Osoby uprawnione do realizacji umowy 

 
1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy jest: Emilia Menderska, Tel. 89 533-68-66 
2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest ........................................., tel. ................... 
 

 
§ 8 
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Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejsza umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Spory powstałe w związku z obowiązywaniem niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
.................................... ......................................... 
 ZAMAWIAJĄCY:             WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integralną częścią umowy są: 

1. Zestawienie parametrów technicznych 
2. Oferta Wykonawcy 

 
 


