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Załącznik nr 4 

 
UMOWA NR ______________ 

 
zawarta w dniu ____________ w Białymstoku 

pomiędzy: 
 
POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKÓW 
z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka,  
(adres do korespondencji: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), 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 przetargu nr 01/LIFEGALLINAGO/13  prowadzonego w oparciu o 
przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Regulamin Zawierania 
Umów PTOP, została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na dostarczeniu 

2000 koszulek z nadrukami, w ramach zadania realizowanego w projekcie „Czynna ochrona 
dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” (LIFE11 
NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską w 
ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi 
w ogłoszeniu o przetargu, specyfikacji nadruków – Załączniku Nr 3 do ogłoszenia, 
specyfikacją koszulek – Załączniku Nr 2 do ogłoszenia i złożoną ofertą, a także zgodnie z 
uzgodnieniami podjętymi z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 2 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 
1. 500 szt. do 28.02.2013 r. 
2. 1500 szt. do ____________________ 

 
§ 3 

1. Odbiór zamówienia nastąpi w Sekretariacie PTOP w Białymstoku, ul. Ciepłej 17, 15-471 
Białystok, na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych, podpisanych bez uwag przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. Protokoły, o których mowa w ust. 1 stanowią podstawę do wystawienia faktur VAT/rachunków 
za wykonany przedmiot umowy na kwotę odpowiadającą danej części zamówienia.  

 
§ 4 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 wyraża 
się kwotą brutto: ______________ zł (słownie: ______________ złotych 00/100). 
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2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1, może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu 
w przypadku zmiany stawek podatku VAT określonych przepisami w tym zakresie. 

3. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na konto bankowe 
Wykonawcy podane w rachunku, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku. 

 
§ 5 

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 § 4 umowy. 

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania zamówienia, 
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% ogólnej wartości 
wynagrodzenia określonej w § 6 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu o 
którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez  Wykonawcę 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 Zamawiającego lub w przypadku nieotrzymania dofinansowania z projektu 
wskazanego w § 1 umowy. 

4. Zamawiający, w przypadku zwłoki w opłaceniu wynagrodzenia określonego w § 4 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 wynagrodzenia Wykonawcy w dacie jego 
płatności na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

7. Strony mogą odstąpić od naliczenia kar umownych na podstawie stosownego porozumienia. 
 

§ 6 
1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy są: Dominika Musiał.  
2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest ______________ tel. 

______________ 
 

§ 7 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego w 

Białymstoku. 
 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, 
a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny. 
 

§ 9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 

 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:         WYKONAWCA:  


