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UMOWA NR……….. 

zawarta w dniu ………………..2019 r. w Białymstoku  

 

pomiędzy: 

POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKÓW 

reprezentowanym przez:  

……………………………  

…………………………… 

z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat 

PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy 

w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000082995,  

NIP 543-11-81-345, REGON 050040006, zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a: 

……………………………  

reprezentowanym przez: 

……………………………  

z siedzibą ………………..  

NIP …………………………… REGON ……………………………  

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  

 

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn……. prowadzonego w oparciu o przepisy Kodeksu 

Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu udzielania zamówień 

przez PTOP, została zawarta umowa pt.: 

„Dostawa 36 sztuk fabrycznie nowych platform pod gniazda bocianie” 

będąca częścią projektu: „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: 

LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu 

Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V  (dalej: Projekt), 

 

o następującej treści:  

§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa 36 sztuk fabrycznie nowych platform pod gniazda bocianie 

z kompletem elementów mocujących na potrzeby Oddziałów PGE Dystrybucja S.A., zwane w 

dalszej części umowy „platformami”. Platformy muszą być zgodne z wymaganiami opisanymi 

w Zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

2. Dostawa nastąpi transportem, na koszt wliczony w cenę umowy i odpowiedzialność 
Wykonawcy, na adres: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elewatorska 17/1, 15-620 
Białystok. 

3. Dostawa przedmiotu umowy może być zrealizowana od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 

14:00 Wykonawca zawiadomi telefonicznie lub emailem Zamawiającego  o planowanej dacie 

rozpoczęcia i czasie trwania dostawy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania 

przedmiotu umowy w sposób zgodny z obowiązującym prawem i w pełnym zakresie 
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wymaganym przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania 

przedmiotu umowy. 

6. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 

1) dniu – należy przez to rozumieć dzień kalendarzowy; 

2) dniu roboczym - należy przez to rozumieć każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel 

oraz dni ustawowo wolnych od pracy; 

3) opóźnieniu - należy przez to rozumieć sytuację, gdy Strona spóźnia się ze spełnieniem 
świadczenia bez względu na to, czy opóźnienie to jest następstwem okoliczności, za które 
ponosi ona odpowiedzialność; 

4) zwłoce - należy przez to rozumieć sytuację, gdy Strona spóźnia się ze spełnieniem 

świadczenia, a spóźnienie to jest następstwem okoliczności, za które ponosi ona 

odpowiedzialność. 

§ 2 

Dokumentacja i odbiór 

1. Łącznie z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: instrukcję 

montażu i/lub kartę produktu platform, oraz dokument gwarancyjny producenta.  

2. Zamawiający dokona odbioru dostarczonych platform po zawiadomieniu przez Wykonawcę o 

terminie dostawy. Z czynności tych zostanie sporządzony protokół odbioru, który będzie 

podstawą wystawienia faktury VAT. W protokole zostanie potwierdzona zgodność 

dostarczonych platform z certyfikatami/zaświadczeniami złożonymi do oferty. 

3. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w dostarczonych platformach lub braku 

wymaganych dokumentów, Zamawiający może w zależności od ich rodzaju: 

- przerwać odbiór do czasu usunięcia usterek, 

- dokonać odbioru wstępnego wyznaczając termin ich usunięcia. 

4. W przypadku stwierdzenia wad i/lub usterek ostateczny protokół odbioru zostanie 

sporządzony po ich usunięciu. 

 

§ 3 
Termin realizacji 

Dostawa wykonana zostanie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, 
wynosi: 

………………..brutto zł (słownie ………………………………),  

na powyższą cenę składają się następujące ceny: 

Lp. Rodzaj 
platformy i 
mocowania 

Cena 
jednostkowa 

brutto zestawu 
– platforma i 
mocowania 

Numer 
katalogowy/oznaczenie 

platform 

Liczba 
zestawów 

/szt 

Wartość 
brutto 

1. Platforma do 
montażu z 

  2  
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zestawem na 
żerdzi E 

2. Platforma do 
montażu z 
zestawem na 
żerdzi ŻN 

  18  

3. Platforma do 
montażu z 
zestawem na 
żerdzi Aowej 
(klin KS-15) 

  16  

 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie ulegnie zmianie w czasie realizacji umowy. 
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne jednorazowo, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeżeli 

obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu upływu terminu. 

4. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru końcowego,  

potwierdzający przekazanie 36 sztuk platform i dokumentu gwarancyjnego oraz kompletność i 

zgodność z Umową przedmiotu dostawy. 

 
§ 5 

Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres gwarancji  

jakości,  licząc  od  daty  odbioru  końcowego wynosi ……. miesięcy na platformy i elementy 

mocujące (okres gwarancji wynikający z oferty). 

2. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakości, jeżeli Wykonawca nie przedłoży do 

protokołu odbioru odrębnego dokumentu gwarancji. W przypadku rozbieżności pomiędzy 

warunkami gwarancji określonymi w karcie gwarancyjnej przedmiotu umowy a warunkami 

gwarancji określonymi w niniejszej umowie, pierwszeństwo mają postanowienia umowy. 

3. Okres gwarancji jakości biegnie od dnia podpisania bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru 

dostawy. 

4. Usunięcie usterek lub ujawnionych wad platform w trakcie użytkowania musi nastąpić w ciągu 
14 dni od daty zgłoszenia usterki. Termin naprawy może ulec wydłużeniu po konsultacji i 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

5. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia nie 

wyłącza możliwości wykorzystania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca jest  odpowiedzialny  z  tytułu  rękojmi  za  wady  przedmiotu  zamówienia  w 

okresie 36 miesięcy. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 
4, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

 
§ 6 

Odstąpienie od umowy 

1. W okresie realizacji umowy i okresie rękojmi Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w 

całości lub w części, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że Wykonawca w sposób istotny narusza 
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postanowienia umowy, tj. w szczególności: 
1) Wykonawca przerwał realizację umowy pomimo wezwania Zamawiającego; 
2) opóźnień Wykonawcy w dostawie przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu 

wynikającego z umowy o minimum 14 dni; 

3) nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 

skutkującego co najmniej dwukrotnie nałożeniem na Wykonawcę kary umownej  o której 

mowa w § 7 ust. 2 umowy. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

wraz  z  uzasadnieniem,  w  terminie  14  dni  od  dnia  powzięcia  informacji o zaistniałym 

zdarzeniu stanowiącym podstawę do odstąpienia. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pod warunkiem  

uprzedniego  wezwania  Wykonawcy  do  wykonania  obowiązków  zgodnie   z zawartą umową 

i udzielenia mu w tym celu dodatkowego minimum 3-dniowego terminu. 

4. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich 

zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w 

ich wypełnieniu. 

§ 7 

Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający rozwiąże 

lub odstąpi od umowy w całości lub w części z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego,  

b) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, nie dotyczy to sytuacji opisanej w § 8 

ust. 2  

c) za przekroczenie terminu  naprawy ujawnionej wady lub usterki w dostarczonym sprzęcie – 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z przysługującego mu 

od Zamawiającego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

4. W przypadku gdy Zamawiający z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków wynikających z umowy przez drugą stronę poniesie szkodę przewyższającą 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, przysługuje mu prawo dochodzenia odszkodowania za 

poniesioną szkodę na zasadach ogólnych. 

5. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy Zamawiający zachowuje prawo 

do dochodzenia należnych na podstawie umowy kar umownych. 

6. Kara umowna winna być zapłacona w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania zapłaty wraz 

ze wskazaniem podstawy żądania kary. 

§ 8 
Zmiana umowy 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty w następujących okolicznościach: 

1) w zakresie terminu realizacji przedmiotu dostawy - 

a) w przypadku wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nagłe, niezależne od woli 
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Stron, której nie można było przewidzieć lub której nie można było zapobiec przy 

zachowaniu  należytej  staranności;  niemożliwość  zrealizowania  zamówienia z przyczyn 

i zdarzeń niezależnych od Wykonawcy i  Zamawiającego, o okres trwania tych przyczyn 

lub ewentualnie o okres dłuższy, technicznie i organizacyjnie uzasadniony; 

b) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy platform, jeśli z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy dostawa jest niemożliwa w wyznaczonym terminie. Przesunięcie terminu 

może nastąpić za zgodą Zamawiającego o okres technicznie i organizacyjnie uzasadniony. 

c) Zamawiający dopuszcza dostawę platform o innych numerach 

katalogowych/oznaczeniach, niż wskazane w ofercie o ile będą one odpowiadały 

wszelkim wymaganiom, w tym w zakresie norm, opisanych w zapytaniu. 

2) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w treści umowy z powodu wymogu 

dostosowania jej zapisów do prawa zmienionego po dacie podpisania umowy – strony 

dostosują postanowienia umowy  do zmienionego stanu prawnego. 

3. Zmiany mogą zostać wprowadzone na uzasadniony, pisemny wniosek Strony złożony w terminie do 

3 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniającej zmianę. 

4. Zmiany polegające na zmianie osób upoważnionych do realizacji umowy, o których mowa w § 

9, oraz zmiana adresu (w tym e-mailowego) Stron umowy na potrzeby bieżącej korespondencji 

i współpracy, nie stanowią zmiany umowy i następują przez pisemne powiadomienie drugiej 

strony. 

§ 9 

Przedstawiciel stron 

1. Do kontaktów w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Strony upoważniają: 

Wykonawca:……………………………..  

Zamawiający:…………………………..... 
2. Wskazane w ust. 1 osoby są uprawnione do uzgadniania form, metod i terminów dostawy, udzielania 

koniecznych informacji, podpisywania dokumentów odbiorowych i rozliczeniowych oraz 
podejmowania innych niezbędnych działań koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu 
Umowy. 

3. Zmiana osób oraz danych kontaktowych wymienionych w ust. 1 nie powoduje konieczności zmiany 
Umowy i następuje przez pisemne powiadomienie drugiej Strony. 

 
§ 10 

Ochrona danych osobowych 
1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u 

Zamawiającego (pracowników / podwykonawców / zleceniobiorców Zamawiającego) oraz osób 
reprezentujących Zamawiającego przy zawarciu Umowy i aneksów do Umowy (dalej: pracownicy 
Zamawiającego). Zamawiający niniejszą Umową reguluje udostępnienie Wykonawcy jako odrębnemu 
administratorowi do przetwarzania wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków 
Stron wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy danych osobowych: imię 
nazwisko, stanowisko, telefon służbowy i służbowy adres mail, pracowników Zamawiającego 
wyznaczonych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy z Wykonawcą w 
ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie to jest realizowane w 
oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, gdzie prawnie uzasadnionym 
interesem obu administratorów danych jest należyta realizacja zawieranych umów.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u Wykonawcy 
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(pracowników / podwykonawców / zleceniobiorców) oraz osób reprezentujących Wykonawcę przy 
zawarciu Umowy i aneksów do Umowy (dalej: pracownicy Wykonawcy) Wykonawca niniejszą Umową 
reguluje udostępnienie Zamawiającemu jako odrębnemu administratorowi do przetwarzania 
wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających 
w związku z realizacją Umowy danych osobowych: imię nazwisko, stanowisko, telefon służbowy i 
służbowy adres mail, wizerunek pracowników Wykonawcy wyznaczonych przez Wykonawcę do 
realizacji przedmiotu Umowy, współpracy z Zamawiającym w ramach Umowy lub kontaktu w związku 
z realizacją Umowy. Udostępnienie to jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie 
prawnie uzasadnionym interesem obu administratorów danych jest należyta realizacja zawieranych 
umów. 

3. Każda ze Stron oświadcza, że jest świadoma konieczności przetwarzania danych osobowych 
udostępnionych jej przez drugą Stronę, w szczególności danych elektronicznych i każda ze Stron 
oświadcza i zobowiązuje się, że zna wymogi RODO oraz przepisy krajowe z zakresu ochrony danych 
osobowych i będzie je stosowała przy realizacji Umowy.  

4. Każda ze Stron oświadcza, że jako odrębny administrator poinformuje pracowników drugiej Strony 
(zgodnie z treścią art. 14 RODO), o tym, że przetwarza służbowe dane kontaktowe wzajemnie 
udostępnione do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy Stron w ramach Umowy lub kontaktu w 
związku z realizacją Umowy. Klauzula informacyjna Zamawiającego (stanowiąca Załącznik 3 do Umowy) 
jest przekazywana przez Wykonawcę pracownikom Wykonawcy, których dane zostały udostępnione.  

5. Każda ze Stron oświadcza, że zapewni poufność udostępnionych służbowych danych kontaktowych 
pracowników drugiej Strony. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa, w tym 
Kodeksu Cywilnego. 

2. W przypadkach spornych umawiające się strony dołożą wszelkich starań celem polubownego 
ich rozstrzygnięcia. 

3. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd w 
Białymstoku. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na potrzeby 
realizacji niniejszej Umowy oraz w celu kontroli przez uprawnione do tego organy w tym 
wyznaczone dla celów kontroli zgodności z prawem unijnym. Wszelkie zmiany niniejszej umowy 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 
Załącznik nr 1 do Umowy – Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 2 do Umowy – Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 3 do Umowy – Klauzula informacyjna Zamawiającego 

 

Zamawiający:         Wykonawca: 

 

 

 

 

 


