„Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”

LIFEciconiaPL LIFE15 NAT/PL/000728
UMOWA NR ……../
zawarta w dniu …………….. 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:
……………………………….
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
w wyniku rozstrzygnięcia postepowania znak 24/BOCIAN2/2018, prowadzonego na podstawie
Regulaminu Postępowań o Zamówienia prowadzonych przez PTOP oraz o przepisy dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/WE, została zawarta umowa na zadanie:
C.2 Dostawa 270 kpl. zabezpieczeń elementów linii energetycznej
będące częścią projektu: „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”
nr LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Komisję Europejską ze środków
programu LIFE oraz Vogelschutz Komitee e.V., zwanego dalej „Projekt”,
o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 270 kpl.
zabezpieczeń elementów linii energetycznej składających się z urządzeń
zabezpieczających (dalej „zabezpieczenia”) i zestawu do ich montażu,
producent…………….., rok produkcji……….., oznaczenie handlowe/model…………….
Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby zamawianych
kompletów o 5%, w zależności od potrzeb, na zasadach opisanych w § 4 ust. 3.
2. Zabezpieczenia przeznaczone są do montażu na stacjach transformatorowych,
stanowiskach odłącznikowych lub rozgałęźnych średniego napięcia. Będą uniemożliwiać
ptakom lądowanie i stanie na tych urządzeniach. Zabezpieczenie ma przeciwdziałać
porażeniu ptaków. Komplet do montażu na danym urządzeniu energetycznym składa się
z dwóch urządzeń zabezpieczających.
1) Parametry urządzeń zabezpieczających wskazanych w ust. 1 (po dwa na komplet):
a) wykonane z materiału nieprzewodzącego odpornego na działanie UV,
b) wysokość 1 – 1,5 m,
c) masa do 2 kg,
d) montaż z poziomu ziemi, za pomocą zacisku, na stacji transformatorowej,
stanowisku odłącznikowym lub rozgałęźnym,
e) gwarancja producenta: min. 12 miesięcy,
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ze względu na miejsce montażu zabezpieczenia muszą posiadać delarację
zgodności, zgodnie z wymaganiami norm EN 60832-1:2010, EN 61284:2002, lub
z normami równoważnymi.
g) Karta informacyjna/ulotka opisująca zabezpieczenia i zestawy do montażu –
załącznik nr 1 do umowy.
Zestaw do montażu i demontażu zabezpieczeń z ziemi, bez wyłączania przepływu energii
elektrycznej na liniach elektroenergetycznych średniego napięcia. Zestaw składa się z
drążka teleskopowego i uchwytów: 1 uchwyt do dokręcania zacisków zabezpieczenia z
momentem 10Nm i 1 uchwyt do odkręcania zacisków zabezpieczenia. Zestaw wykonany
zgodnie z normą: EN 60832-1:2010, EN 61284:2002 lub z normą równoważną.
Wykonawca oświadcza, że komplety zabezpieczeń elementów linii energetycznej będące
przedmiotem dostawy są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, fizycznych, praw
osób trzecich oraz nie są przedmiotem żadnego postępowania ani przedmiotem
zabezpieczenia oraz zapewnia, że nie mają one wad technicznych.
§2
Termin, miejsce i warunki dostaw
Dostawa 270 kpl. zabezpieczeń elementów linii energetycznej będzie następowała w
partiach liczących min. 30 kpl., na podstawie zamówień składanych na adres email
wskazany w § 8 ust. 6. W zamówieniu określony będzie termin dostawy (przewidywany
czternastodniowy) oraz zamawiana liczba kompletów.
Planowany termin pierwszej dostawy: III kwartał 2018 r., planowany termin ostatniej
dostawy: do 31 marca 2020 roku.
Miejsce dostawy: wykonawca dostarczy komplety na adresy wskazane w zamówieniu, o
którym mowa w ust. 1, rozmieszczone na ternie Polski pn-wsch.: teren województwa
podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.
Poszczególne dostawy kompletów zabezpieczeń elementów linii energetycznej będą
zawierały instrukcję montażu i kartę gwarancyjną oraz deklarację zgodności.
Dostawy będą następowały transportem, na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
Dostawa przedmiotu umowy może być zrealizowana od poniedziałku do piątku, w godz.
7:30 – 15:30. Wykonawca z dwudniowym wyprzedzeniem zawiadomi telefonicznie,
emailem lub faksem Zamawiającego o planowanej dacie rozpoczęcia i czasie trwania
dostaw.
§3
Odbiór przedmiotu umowy
Zamawiający będzie odbierał poszczególne partie zamawianych kompletów
zabezpieczeń w miejscach ich dostaw. Z czynności tych zostanie sporządzony protokół
odbioru, który będzie podstawą wystawienia faktury VAT.
W przypadku stwierdzenia braków, wad lub usterek w dostarczonych kompletach
zabezpieczeń lub braku wymaganych dokumentów, Zamawiający może w zależności od
ich rodzaju:
- przerwać odbiór do czasu usunięcia usterek,
- dokonać odbioru wstępnego wyznaczając termin ich usunięcia.
W przypadku stwierdzenia wad i/lub usterek ostateczny protokół odbioru zostanie
sporządzony po ich usunięciu.
§4
Cena i warunki płatności
Zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego
w
§
1,
wynosi:
……………………………
brutto
zł
(słownie…………………………………………) i uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do
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zrealizowania dostawy, w tym transport kompletów zabezpieczeń na obszarze
wskazanym w §2 ust. 3
Cena jednego kompletu zabezpieczeń elementów linii energetycznej wynosi:………. zł
brutto (słownie: ..........).
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia liczby zamawianych
kompletów zabezpieczeń o 5%, w stosunku do liczby kompletów wskazanej w §1
i obliczona zostanie na podstawie ceny jednostkowej wskazanej w ust. 2. Wykonawca nie
będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu zmniejszenia zakresu zamówienia. Zapłata
wynagrodzenia nastąpi stosownie do liczby zamówionych kompletów.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie protokołów odbioru, po każdej dostawie, o
której mowa w § 2 ust. 1.
Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy przelewem na konto bankowe
Wykonawcy nr ………………………………..w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy możliwa będzie jedynie za
uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

§5
Gwarancja, rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres
gwarancji jakości, licząc od daty odbioru poszczególnych zamówionych partii kompletów
zabezpieczeń, określa Formularz cenowy (załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu)
stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy.
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 zamówionej partii dostawy.
4. Usunięcie usterek lub ujawnionych w trakcie użytkowania wad musi nastąpić w ciągu 14
dni od daty ich zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 6.
5. W przypadku niemożliwości naprawy uszkodzonych kompletów zabezpieczeń w miejscu
ich zamontowania, koszt transportu do specjalistycznego warsztatu i z powrotem w okresie
gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
6. Termin naprawy określonej osłony w przypadku, o którym mowa w ust. 5 lub jej wymiany
na nowe wolne od wad, wydłuża się do 30 dni, łącznie z transportem.
7. W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu w danym komplecie
zabezpieczeń Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany kompletu lub wadliwego
elementu na nowy, wolny od wad i z terminem gwarancji i rękojmi biegnącymi od nowa, tj.
od daty wymiany określonego kompletu/jego elementu.
8. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia nie
wyłącza możliwości wykorzystania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za
wady przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia
w okresie 24 miesięcy.
10.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym
w ust. 9, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
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§6
Kary umowne
Zamawiający jest uprawniony do kontroli realizacji zobowiązań objętych umową.
Podstawę do stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy stanowić
będą protokoły odbioru, przy czym Wykonawca będzie powiadomiony o wynikach kontroli
(pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną).
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku odstąpienia czy rozwiązania w jakikolwiek sposób umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, lub w
przypadku odstąpienia czy rozwiązania w jakikolwiek sposób umowy przez
Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny określonej w § 4 ust. 1;
2) za opóźnienie w dostawie poszczególnych zamawianych partii przedmiotu umowy, w
stosunku do terminu określonego w zamówieniu – w wysokości 0,2% wynagrodzenia
brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
3) za przekroczenie terminu wymiany kompletu zabezpieczeń lub ich części na nowe,
wolne od wad lub terminu naprawy ujawnionej wady lub usterki w dostarczonych
kompletach, określonego w § 5 ust. 4 lub § 5 ust. 6 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia
brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z przysługującego
mu od Zamawiającego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy.
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.
W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy Zamawiający zachowuje
prawo do dochodzenia należnych na podstawie umowy kar umownych.
Kara umowna winna być zapłacona w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania zapłaty
wraz ze wskazaniem podstawy żądania kary.

1.

2.

3.

4.

5.

§7
Warunki odstąpienia od umowy
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 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 ze złożonego zamówienia o minimum 10 dni;
3) nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z
umowy, skutkującego co najmniej dwukrotnie nałożeniem na Wykonawcę kary
umownej o której mowa w § 6 ust. 2 umowy.
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.
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.
Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich
zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły
przeszkodę w ich wypełnieniu.
Zamawiający może w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
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przewidzieć w chwili wyboru Wykonawcy, odstąpić niezwłocznie od realizacji
zamówienia. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia.
§8
Inne postanowienia umowy
1. Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą osób trzecich, bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec Zamawiającego i osób trzecich w
przypadku wyrządzenia szkody w związku z nienależytym wykonywaniem lub wykonaniem
przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych
na potrzeby umowy oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego organy, w tym
wyznaczone przez instytucję finansującą Projekt.
4. Zamawiający informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w związku z realizacją
przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne prawa i roszczenia względem
Komisji Europejskiej.
5. Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów a realizacja
umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny.
6. Osoby do kontaktów związanych z realizacją umowy
Po stronie Zamawiającego………tel, email………..
Po stronie Wykonawcy……………tel, email ………..

1.
2.

3.

4.

5.
6.

§9
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z
zastrzeżeniem ust. 3.
Strony dopuszczają możliwość porozumiewania się w formie innej niż forma pisemna, w
szczególności drogą elektroniczną na potrzeby bieżącej współpracy przy wykonywaniu
umowy.
Zmiana osób upoważnionych do prowadzenia realizacji umowy oraz zmiana adresu (w
tym e-mailowego) Stron Umowy na potrzeby bieżącej korespondencji i współpracy, nie
wymagają zmiany umowy i następuje przez pisemne powiadomienie drugiej strony.
Zamawiający, przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej Umowy w razie, gdy
wprowadzenie takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia Umowy lub jeśli ta zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w tym w
szczególności w następujących okolicznościach:
1) w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy - w przypadku wystąpienia Siły
Wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, niezależne od woli Stron, której nie można
było przewidzieć lub której nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej
staranności;
2) wprowadzenie zmian w treści Umowy z powodu konieczności dostosowania jej zapisów
do prawa zmienionego po dacie podpisania Umowy;
3) zmiana terminu obowiązywania umowy, w przypadku przyczyny wywołanej działaniem
lub zaniechaniem działania przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania nieistotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji umowy w przypadku jeżeli nastąpią
jakiekolwiek opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia spowodowane
utrudnieniami, przeszkodami leżącymi po stronie Zamawiającego (np. nieobecność w
umówionym czasie osób dokonujących odbioru, nie odebranie w terminie uprzednio
5

„Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”

LIFEciconiaPL LIFE15 NAT/PL/000728
uzgodnionym z Wykonawcą części lub całości wykonanej dostawy, wówczas termin może
ulec przedłużeniu o czas opóźnienia;
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego umowy –
zmniejszenia liczby kompletów zabezpieczeń, w szczególności w następujących
przypadkach:
1) nieudostępnienia posesji, na której ma być montowany komplet zabezpieczeń przez jej
właściciela/ posiadacza,
2) brak możliwości dojazdu do miejsca planowanego zamontowania zabezpieczenia,
3) wystąpienia warunków gruntowych w wyznaczonym miejscu montażu, uniemożliwiających
prawidłowe i bezpieczne zamontowanie zabezpieczeń.
8. Zmiana zakresu przedmiotu umowy nie będzie wiązała się z żadnymi roszczeniami po
stronie Wykonawcy.
9. Dopuszcza się zmianę cen w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, z
zastrzeżeniem, iż urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. W
takim przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto. Cena netto pozostanie
bez zmian. Zmiany stawki podatku VAT mogą nastąpić z dniem wejścia w życie aktu
prawnego. Zmiana wymagać będzie pisemnej zgody Zamawiającego.
10. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Zmiana umowy następuje w formie pisemnego aneksu.
11. Opisane możliwości zmiany umowy dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem
złożenia wniosku i jego akceptacji przez Strony, poza zmianą opisaną w ust. 7.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ustawy z dnia
23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 932 z późn. zm.).
§ 11
Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony rozwiązywać
będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej. Jeśli nie przyniesie ona oczekiwanego
skutku, poddane zostaną rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby
Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiającego i 1
egz. dla Wykonawcy.

załącznik nr 1 karty katalogowe zabezpieczeń
Załącznik nr 2 formularz oferty

ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
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