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UMOWA NR ……. /LIFE/CCC/2014 
 

zawarta w dniu  ………..r. w Białymstoku 
pomiędzy: 

 
POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKÓW 
z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka,  
adres do korespondencji: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn  
NIP: 543-11-81-345, REGON 050040006 
reprezentowanym przez:  

 Tomasza Kułakowskiego – Prezesa Zarządu PTOP 

 Romana Kalskiego – Dyrektora Sekretariatu PTOP 
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” 

 
a: 

……………………………………… 
……………………………………………………………. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
 
W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego  z dnia 19.03.2014 r. prowadzonego w oparciu 
o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP oraz przepisy Kodeksu Cywilnego została zawarta 
umowa następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie polegające na 

dostarczeniu 3  loggerów GPS-UHF wraz z osprzętem do badań telemetrycznych bociana 
białego, w związku z realizacją zadania E.10 Monitoring efektów projektu, będącego częścią 
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 Wodne. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie: 

 3 szt. loggerów GPS-UHF o wadze nie większej niż 16g, radio UHF o długim zasięgu, 
czujnik temperatury, przesyłanie danych za pomocą radia, panel słoneczny, 
żywotność nadajnika min. 2 lata, możliwość zapisu interwału od trybu ciągłego do 2 
pozycji/24 h, wodoszczelność 

 stacji bazowej, z możliwością zasilania za pomocą „battery grip” przez 7 dni, zasięg 
stacji bazowej minimum 600 m, czyszczenie pamięci z loggera w momencie 
pobierania danych przez bazę, stacja bazowa umożliwiająca programowanie 
loggerów (interwały czasowe pozycjonowania, wyznaczenie godzin pracy GPS) 

 antena kierunkowa i antena zbiorcza przy stać bazowej 

 “battery grip” do bazy  

 zestaw do mocowania – taśma teflonowa o wysokiej wytrzymałości (6 m) oraz metalowe 
zaciski (18 szt.), umożliwiające zamontowanie loggera w formie plecaka 

 pamięć loggera -  minimum 15 000 pozycji gps 

 format pobierania danych z bazy: *.csv lub *.kmz 
 

§ 2 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego od dnia zawarcia niniejszej umowy 
do dnia 15.04.2014 r.  

§ 3 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. Biuro Regionalne Polskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn. 
 

§ 4 
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1. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Olsztynie na podstawie  
protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego bez uwag przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego 
przez Zamawiającego. 

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 
rachunku/faktury w  wysokości wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 
umowy. 

 
 

§ 5 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za zadanie wymienione w § 1 wyraża się kwotą brutto: 

………………………………….., zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik 
nr 2 do niniejszej umowy.  

2. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na konto bankowe 
Wykonawcy podane w rachunku, w terminie do 30 dni. 

 
 

§ 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 niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia, Zamawiający naliczy 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% ogólnej wartości wynagrodzenia określonej w § 5 
umowy za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 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 projektu wskazanego w § 1 umowy. 

4. Zamawiający, w przypadku zwłoki w opłaceniu wynagrodzenia określonego w § 5 umowy 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 rachunku, który Zamawiający wystawi 
Wykonawcy. 
 

§ 7 
1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy jest: Emilia  Menderska tel. (89) 533 68 66 
2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest  

tel. nr  
 

§ 8 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego dla Zamawiającego  
3. Niniejsza umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron. 
  

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy,  
a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny. 
 

§ 10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 
 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 
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Załącznik: 
1) Zapytanie ofertowe 
2) Formularz ofertowy 

 


