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UMOWA NR: 11/LIFE-ORLIK/12 

 

zawarta …………. ………2012 r. w Białymstoku pomiędzy: 

 

Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, ul. Kolejowa-Wejmutka, 17-230 Białowieża, NIP 543-

11-81-345, reprezentowanym przez:  

 Tomasza Kułakowskiego – Prezesa Zarządu PTOP, 

 Romana Kalskiego – Dyrektora Sekretariatu PTOP, 

zwanym dalej w treści umowy Kupującym,  

 

a  

 

……....................................................................................................................................................., 

reprezentowaną przez:  

 ……………………………………………….……………………, 

zwanym dalej Sprzedającym, 

na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY w 

postępowaniu realizowanym na podstawie przepisów, o których mowa w „Regulaminie udzielania 

zamówień” Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, w związku z realizacją projektu pn.: 

„Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000” LIFE08 NAT/PL/000510, 

zadanie C.3b, finansowanego przez Instrument Finansowy LIFE+ i Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, o następującej treści: 

 

§1  

Przedmiot umowy 

1. Sprzedający i Kupujący zobowiązują się do zawarcia umowy sprzedaży, której przedmiotem 

będą: 

a) traktor ………………...…………………………….…………………......, 

b) kosiarka bębnowa……………………………………………………….…, 

c) przetrząsacz……………………………………………………………….., 

d) zgrabiarka…………………………………………………………………., 

e) prasa belująca……………………………………………………………..., 

f) kosiarka bijakowa …………………………………………………...., 

g) ładowacz czołowy ……………………………………………………………..z osprzętem w 

postaci chwytaka do bel, łyżki do materiałów sypkich oraz wideł do bel, 

h) przyczepa ……………………………………..............................., 

i) koła bliźniacze przednie i tylne do ciągnika ……………………………..., 

zwane dalej przedmiotem umowy do 31 grudnia 2012 r., zgodnie z warunkami zawartymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zasadach określonych w niniejszej umowie.  

 

§ 2  

Cena i warunki zapłaty 

1. Wartość przedmiotu umowy określa się na: 

a) traktor ……………………………………………………...…. cena brutto:………………... 

(słownie:…………………………………………………………………….…) 

b) kosiarka bębnowa………..……………………………………. cena brutto:………………... 
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(słownie:…………………………………………………………………….…) 

c) przetrząsacz ………………………………………………….. cena brutto:………………... 

(słownie:…………………………………………………………………….…) 

d) zgrabiarka ……………………………………………………. cena brutto:………………... 

(słownie:…………………………………………………………………….…) 

e) prasa belująca …………………………………………….….. cena brutto:………………... 

(słownie:…………………………………………………………………….…) 

f) kosiarka bijakowa …………………………………………..... cena brutto:………………... 

(słownie:…………………………………………………………………….…) 

g) ładowacz czołowy ………………………. z osprzętem w postaci chwytaka do bel, łyżki do 

materiałów sypkich oraz wideł do bel cena brutto:………………........................................... 

(słownie:…………………………………………………………………….…) 

h) przyczepa ……….…………………………………………….. cena brutto:………………... 

(słownie:…………………………………………………………………….…) 

i) koła bliźniacze tylne i przednie do ciągnika ………………….. cena brutto:………………... 

(słownie:…………………………………………………………………….…) 

2. Cenę sprzedaży przedmiotu umowy strony ustalają na ……………………………... zł brutto 

(słownie: ……………………………………………………………………………...) 

3. Płatność za przedmiot umowy zostanie dokonana po:  

a) dostarczeniu całego przedmiotu umowy, wymienionego w § 1 pkt. 1 lit. a-i, na adres 

wskazany w § 3 pkt. 1, 

b) podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego pomiędzy Stronami, 

c) w terminie 14 dni od wystawienia faktury sprzedaży, 

4. Kwota ceny sprzedaży będzie płatna przelewem na rachunek Sprzedającego wskazany na 

dostarczonej fakturze VAT. 

5. Kupujący oświadcza, że zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze 

zm.) w sprawie podatku od towaru i usług jest uprawniony do otrzymywania i wystawiania 

faktur VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 543-11-81-345. 

 

§ 3 

Przekazanie i odbiór   

1. Sprzedający dostarczy na swój koszt przedmiot umowy na teren Białowieży (Polana 

Białowieska, gm. Białowieża, powiat hajnowski) w terminie do 2 tygodni od momentu 

przekazania faktury, po odpowiednio wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego miejsca dostawy 

z przedstawicielem Kupującego, tj. z Panem Adamem Zbyryt. 

2. Przy odbiorze sprzętu sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy pomiędzy Stronami. 

3. Wraz ze sprzętem Sprzedający przekaże Kupującemu wszelkie niezbędne dokumenty, tj. 

świadectwo homologacji i dokumenty gwarancyjne na sprzęt będący przedmiotem umowy. 

4. Sprzedawca dokona bezpłatnego przeszkolenia osoby odpowiedzialnej za pracę ze sprzętem 

będącym przedmiotem niniejszej umowy. 

 

§ 4 

Stan techniczny 

1.  Sprzedający zaświadcza, że zaoferowany przez niego sprzęt jest sprawny i wolny od wad oraz 

posiada wszelkie niezbędne atesty, dokumenty, zaświadczenia dopuszczające go do pracy i 

poruszania się po drogach publicznych. 
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§ 5 

Gwarancja   

1. Sprzedający zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na dostarczony sprzęt na okres 

minimum 12 miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od momentu podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego.   

2. Sprzedający gwarantuje następujący czas reakcji serwisowej: 48 godziny od momentu 

zgłoszenia usterki. Zgłoszenia usterek (wad) sprzętu mogą być dokonywane drogą mailową, 

faksem lub telefonicznie. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad sprzętu w okresie 

gwarancji ponosi Sprzedający.  

§ 5 

Postanowienia końcowe  
1. Niniejsza umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają 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 Sprzedającego.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

 

 

 

                  SPRZEDAJĄCY               KUPUJĄCY 

 

 
……………………………….     ………………………………... 


