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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 ogłoszenia o zamówieniu znak 36/BOCIAN2/2019, prowadzonego na 
podstawie Regulaminu postępowań o zamówienia prowadzone przez PTOP, 
 
została zawarta umowa na zadanie:  

Dostawa i montaż strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E wraz platformami pod gniazda 

bociana białego, dostawa budek i zabezpieczeń – etap IV 

 
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. Przedmiot umowy obejmuje dostawę i montaż strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E wraz 
platformami pod gniazda bociana białego, dostawa budek i zabezpieczeń oraz pozostałe czynności 
niezbędne do prawidłowej realizacji prac opisanych szczegółowo ogłoszeniem o zamówieniu, zgodnie 
z ofertą Wykonawcy oraz na warunkach opisanych w niniejszej umowie. 
2. Okoliczności, w których dopuszczalne będzie zmniejszenie zakresu zamówienia opisane zostały 
w § 10 ust. 7 umowy. 

 
 

§ 2 
Sposób realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z właścicielami gruntów, na których stawiane będą słupy 
terminy dostaw i montażu słupów w poszczególnych lokalizacjach.  
O uzgodnionych terminach Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną na 
odpowiedni adres wskazany w ust. 3, na min. 2 dni przed rozpoczęciem prac.  
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2. Wykonawca przedłoży i uzgodni z Zamawiającym - przed wykonaniem platformy na gniazdo 
bociana białego, projektu wykonawczego i wizualizacji słupa wraz z platformą  
i budkami, platformy drewnianej i zabezpieczeń. 

3. Przedstawicielami Zamawiającego są następujące osoby w zależności od obszaru:  
a) .................. tel......................... – obszar ..................., email .............................., 
b) .................. tel......................... – obszar ..................., email .............................., 
c) .................. tel......................... – obszar ..................., email ..............................., 
d) .................. tel......................... – obszar ..................., email ..............................., 

4. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: 
........................................tel………., email……………..  

5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby minimalizować naruszenia 
gruntu, budynków – np. dachów i zmiany na posesjach, na których będą montowane słupy. W 
przypadku zgłaszania uwag przez właścicieli gruntów, Wykonawca będzie obowiązany się do nich 
zastosować, w tym usunąć ewentualne uszkodzenia lub dokonać napraw zniszczeń, na swój koszt.  

6. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca będzie posiadał ważną polisę OC w zakresie 
prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż 30% wartości umowy. Polisę należy przekazać 
Zamawiającemu do wglądu najpóźniej w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.  
 

§ 3  
Termin realizacji 

1. Zdjęcie starych gniazd z ich dotychczasowych lokalizacji: od dnia podpisania umowy do 

29.02.2020 r. – termin wynikający z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

2. Pozostałe czynności wchodzące w zakres zamówienia: od dnia podpisania umowy do 

15.03.2020 r. 

3. W terminie dwóch tygodni po podpisaniu umowy strony uzgodnią harmonogram realizacji prac. 

Wykonawca podczas wykonywania prac zobowiązany będzie na bieżąco przekazywać zdjęcia 

gniazd, wyniki pomiarów i ważenia, nie rzadziej niż raz w tygodniu na adres mailowy koordynatora 

danego obszaru lub na płycie CD do biura Zamawiającego. 

 
§ 4 

Cena i warunki płatności 
1. Łączna maksymalna cena ryczałtowa, obejmująca zamówienie podstawowe i zamówienie objęte 

prawem opcji, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy wynosi1: 
.......................................................................................................... (zgodnie z ofertą Wykonawcy). 

2. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

3. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu 
odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

4. Cena podana w ofercie Wykonawcy nie może ulec zmianie przez okres trwania umowy, z 
zastrzeżeniem § 10 ust. 10.  

5. Zamawiający zapłaci za rzeczywisty zakres zrealizowanego przedmiotu zamówienia, wg cen 
jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym z oferty Wykonawcy.  

6. Ceny wskazane w formularzu cenowym i cena wskazana w ust. 1, obejmują wszystkie koszty 
realizacji przedmiotu umowy.  

7. Należne wynagrodzenie rozliczane będzie fakturą końcową VAT z zastrzeżeniem, że Wykonawca 
wystawi osobne faktury za:  

 
1 Wypełnić odpowiednio do treści oferty 

mailto:jbanach@ptop.org.pl
mailto:jbanach@ptop.org.pl
mailto:jbanach@ptop.org.pl
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1) dostawę i montaż słupów wraz z platformami pod gniazda bocianie z budkami lęgowymi,  
2) dostawę i montaż zabezpieczeń przed odbudowywaniem starych gniazd przez bociany.  

8. Podstawą do wystawienia faktur VAT jest podpisany przez obie strony protokół końcowy odbioru 
dostarczonego, zrealizowanego przedmiotu umowy w danej części zamówienia bez uwag i 
zastrzeżeń. 

9. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy przelewem na konto bankowe Wykonawcy 
nr………………………. w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

10. Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy możliwa będzie jedynie za uprzednią 
pisemną zgodą Zamawiającego. 

 
§ 5  

Odbiór przedmiotu umowy 
1. Strony umowy uzgodnią sposób odbioru prac w drodze odbiorów częściowych, poprzedzających 

odbiór końcowy.  
2. Protokół końcowy, potwierdzający należyte wykonanie wszystkich prac stanowi podstawę 

wystawienia faktury, zgodnie z § 4 ust. 7.  
3. Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę prac do odbioru końcowego, nie później niż w ciągu 

7 dni przystąpi do czynności odbioru, a następnie dokona odbioru lub odmówi odbioru 
uzasadniając swoją decyzję na piśmie. 

4. Do każdego z odbiorów częściowych lub do odbioru końcowego, Wykonawca załączy 
Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 
przedmiotu odbioru, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty i atesty oraz dokumenty 
gwarancyjne dla słupów i wykonanych prac montażowych. 

5. Do czasu zakończenia odbiorów Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace 
i miejsca, w których będą one prowadzone.  

6. Jeżeli w toku odbiorów częściowych lub odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i/lub 
usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady i/lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy termin na ich 
usunięcie,  
2) jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania 
przedmiotu odbioru lub jego części po raz drugi na koszt Wykonawcy lub dokonać obniżenia 
przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia,  
3) jeżeli wady i/lub usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu po 
raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i 
odszkodowań na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy, 
4) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, lub 
nieusunięcia zgłoszonych wad i/lub usterek w trybie określonym w pkt 1) Zamawiający może 
odstąpić od umowy z winy Wykonawcy albo powierzyć wykonanie całości lub części 
przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. Zamawiający potrąci poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, 
na co Wykonawca wyraża zgodę i co nie uchybia innym uprawnieniom Zamawiającego 
przewidzianym w umowie lub przepisach prawa na okoliczność niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

7. Za szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu umowy na majątku Zamawiającego lub osób 
trzecich odpowiada Wykonawca. 

 
§ 6 

Warunki gwarancji i serwisu 
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1. Przedmiot umowy objęty jest następującymi gwarancjami:  
1) na strunobetonowe żerdzie wirowane typu E – okres gwarancji wynosi 25 lat, przy czym nie 

mniej niż gwarancja producenta, warunki gwarancji - zgodne z treścią gwarancji producenta, 
2) na prace montażowe, na zamontowane platformy pod gniazda i budki lęgowe, oraz na 

zamontowane zabezpieczenia okres gwarancji wynosi …………. lat od daty podpisania 
protokołu odbioru robót (zgodnie ze złożoną ofertą). 

2. Wykonawca zobowiązuje się w cenie umowy do świadczenia napraw gwarancyjnych, w ramach 
obu gwarancji wskazanych w ust. 1, oraz bez dodatkowych opłat w szczególności za transport, 
dojazd serwisanta, wymianę elementów konstrukcji (w tym platformy pod gniazda, budki lęgowe, 
zabezpieczenia) lub wymiany słupów itp.  

3. W okresie gwarancji na prace montażowe, na zamontowane platformy pod gniazda i budki lęgowe 
oraz na zamontowane zabezpieczenia Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dokonania bezpłatnej naprawy zgłaszanych przez Zamawiającego usterek w ciągu: 48 godzin w 
okresie od marca do sierpnia każdego roku obowiązywania gwarancji. W pozostałych miesiącach 
do 14 dni od momentu zgłoszenia Wykonawcy faktu wystąpieniu wady przedmiotu umowy. W 
przypadku gdy Zamawiający dokona zgłoszenia telefonicznie, zgłoszenie zostanie niezwłocznie 
potwierdzone pisemnie,  

2) wymiany w ciągu 5 dni na nowy element, który pomimo dokonanej uprzednio naprawy nadal 
wykazuje wady, 

3) w przypadku gdy czas naprawy będzie dłuższy niż podany w ppkt 1, Wykonawca zobowiązuje się 
dostarczyć i zamontować element zastępczy nie później niż do upływu – okres od marca do 
sierpnia: 48 godzin, okres pozostały: do 14 dni, od daty zgłoszenia. W sytuacji, gdy ze względów 
technicznych zainstalowanie elementów zastępczych byłoby niemożliwe lub gdy Wykonawca nie 
usunie usterki w terminie do 30 dni od daty jej zgłoszenia Zamawiający będzie miał prawo do 
zlecenia przeprowadzenia zadania innym podmiotom, a kosztami naprawy obciąży Wykonawcę. 

4. Gwarancję przedłuża się o czas trwania naprawy gwarancyjnej. 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym z tym, że o wadach Zamawiający zobowiązany jest powiadomić 
Wykonawcę w ciągu 21 dni od daty jej wykrycia – tj. np. od powiadomienia przez właściciela 
gruntu, na którym wadliwy słup jest posadowiony.  

 
§ 7  

Kary umowne 
1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli realizacji zobowiązań objętych umową.  
2. Podstawę do stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy stanowić będą 

protokoły, przy czym Wykonawca będzie powiadomiony o wynikach kontroli (pisemnie, faksem 
lub drogą elektroniczną).  

3. 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 5% łącznej 
ceny ryczałtowej określonej w § 4 ust. 1;  

2) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 3, 
w wysokości 1 % ceny jednego niedostarczonego lub niezamontowanego słupa, określonej w 
formularzu cenowym, za każdy niedostarczony lub niezamontowany słup, liczonej za każdy 
dzień zwłoki. 

3) za nieusunięcie starych gniazd w terminie określonym w § 3  w wysokości 300 zł za każdy 
stwierdzony przypadek. 
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4) za zwłokę w usunięciu usterki w okresie gwarancji, w wysokości 0,2% ceny wadliwego 
przedmiotu, określonej za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po terminie 
wyznaczonym na reakcję serwisu; 

5) za nieprzestrzeganie warunków realizacji umowy opisanych w § 1, w tym, w szczególności 
niezważenie/nieprawidłowe zważenie gniazda, nieposiadanie sprzętu lub dysponowanie 
sprzętem innym niż opisany w § 1, w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony przypadek 
nieprzestrzegania warunków realizacji. 

6) Za wykonanie przedmiotu umowy niezgodne z wymaganiami opisanymi w § 1, w wysokości 1% 
wartości przedmiotu nieodpowiadającego wymaganiom, wg cen wskazanych w formularzu 
cenowym. 

7) za nieprzestrzeganie zasad prowadzenia prac opisanych w § 2 ust. 5 i 6, za każde stwierdzenie 
nieprawidłowości, w tym naruszeń pierwotnego stanu posesji, które to naruszenie nie było 
niezbędne dla realizacji prac – w wysokości 300 zł za każde naruszenie. 

4. Kary umowne mogą zostać potrącone Wykonawcy z należnego wynagrodzenia określonego w § 4 
ust. 1 oraz mogą się kumulować, w szczególności kara za odstąpienie od umowy lub jej 
rozwiązanie, o której mowa w ust. 3 pkt 1, z innymi karami. 

5. Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego kary umowne.  
 

§ 8  
Warunki odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:  
1) gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach, 

2) w sytuacjach określonych w § 5 ust. 6 pkt. 4.  
3) w przypadku gdy Wykonawca nie zdejmie starych gniazd bocianich z ich dotychczasowych 

lokalizacji, w terminie określonym w § 3. 
4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami umowy, stosuje materiały 

niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia przedstawiciela Zamawiającego, w 
przypadku dwóch stwierdzonych pisemnie przez Zamawiającego takich przypadków. 

5)  jeżeli Wykonawca dopuszcza się istotnego naruszenia umowy i nie usunie skutków naruszenia 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do usunięcia naruszenia. 
Istotnym naruszeniem postanowień umowy będzie w szczególności uzasadniona podstawa do 
uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać umowy w terminie w niej określonym lub 
uzgodnionym z Zamawiającym. 

2. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia o 
odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego 
wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z 
gwarancji jakości, rękojmi i kar umownych. 

3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę może nastąpić, jeżeli Zamawiający wstrzymał 
wykonywanie robót na okres dłuższy niż 30 dni, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. W przypadkach o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy.  
§ 9  

Inne postanowienia umowy 
1. Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą osób trzecich, bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego.  



  „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski” 

LIFEciconiaPL  LIFE15 NAT/PL/000728 

 

6 

 

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.  

 
 

§ 10  
Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 
ust. 3 i 13.  

2. Strony dopuszczają możliwość porozumiewania się w formie innej niż forma pisemna, w 
szczególności drogą elektroniczną na potrzeby bieżącej współpracy przy wykonywaniu umowy.  

3. 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. 

4. 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. 

Termin realizacji może ulec zmianie o czas opóźnienia. 
5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.  
6. Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:  
1) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano w warunkach 

ogłoszenia o zamówieniu;  
2) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;  
3) 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 uzgodnionym z Wykonawcą 
części lub całości wykonanej dostawy, udokumentowane pisemnie potwierdzenie nie 
udostępnienia wykonawcy przez właściciela posesji w wyznaczonym terminie jej terenu, na którym 
ma być instalowany przedmiot zamówienia) wówczas termin może ulec przedłużeniu o czas 
opóźnienia. 
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7. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego umowy – zmniejszenia 
liczby montowanych słupów i /lub pozostałych elementów: platform drewnianych, zabezpieczeń 
na komin, dach, budek lęgowych, w szczególności w następujących przypadkach:  

1) nieudostępnienia posesji, na której ma być montowany słup, platforma drewniana, zabezpieczenie 
na komin, dach przez jej właściciela/ posiadacza,  

2) brak obiektywnej możliwości dojazdu do miejsca planowanego posadowienia słupa, montażu 
platformy lub zabezpieczenia na kominy, dachy, 

3) wystąpienia warunków gruntowych w wyznaczonym miejscu montażu, uniemożliwiających 
prawidłowe i bezpieczne zamontowanie słupa, np. grząski/podmokły grunt, 

4) odmowa udziału w Projekcie przez właściciela/ posiadacza posesji, na której planowany  jest montaż 
platformy lub zabezpieczeń, 
5) brak zgody w konserwatora zabytków w zakresie lokalizacji: Janów Podlaski. 
8. Zmiana zakresu przedmiotu umowy nie będzie wiązała się z żadnymi roszczeniami po stronie 

Wykonawcy.  
9. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lokalizacji słupa lub słupów, platform drewnianych i 

zabezpieczeń na kominy, dachy w szczególności w przypadkach opisanych w ust. 7.  
10. 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. 

11. 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.  

12. Opisane możliwości zmiany umowy dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia 
wniosku i jego akceptacji przez Strony, poza zmianą opisaną w ust. 7.  

13. Zamawiający, w ramach prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zamówienia w okresie 
obowiązywania umowy dodatkowo do dwóch sztuk słupów o długości 10,5 m oraz do dwóch sztuk 
zabezpieczeń. Prawo opcji rozumiane jest zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
podejmie decyzję o zamówieniu dodatkowych słupów i/lub zabezpieczeń. Realizacja opcji będzie 
w szczególności uzależniona od potrzeb w zakresie wymiany słupów i montażu zabezpieczeń, 
zgłaszanych przez użytkowników nieruchomości z terenu realizacji Projektu, na których znajdują 
się gniazda bocianie. Wskazane w ramach prawa opcji ilości asortymentu to wartości maksymalne, 
Zamawiający może zamówić mniejsze ilości lub nie skorzystać z tego uprawnienia. Realizacja 
prawa opcji nie wymaga aneksu do umowy. 

 
§ 11 

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.).  
 

§ 12 
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.  
 

§ 13 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
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2. Załączniki do umowy: 
Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami 
Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY 

WYKONAWCA 


