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UMOWA nr …/DUBELT/ 2016 

zawarta w dniu ….. 2016 r. pomiędzy: 

 

 

Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, ul. Kolejowa-Wejmutka, 17-230 Białowieża (adres do 

korespondencji: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), NIP 543-11-81-345, 

reprezentowanym przez: 

 …………………………………………………….., 

 ………………………………………………….….,   

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a ……………………………………………………………….., reprezentowaną przez: 

………………………………………………, 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, jak również na podstawie przepisów  ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz na podstawie 

Regulaminu zawierania umów przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, w związku z realizacją 

zadania E.4 (Seminarium podsumowujące projekt), wchodzącego w zakres projektu pt. „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+, przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Vogelschutz Komitee e.V, zostaje zawarta umowa o 

następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy i warunki realizacji  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie i dostawę toreb 

płóciennych z nadrukiem.  

2. Zakres powierzonych prac obejmuje: 

a) Wykonanie co najmniej 3 różnych projektów toreb, z których Zamawiający wybierze 1 do 

wykonania. 

b) Wykonanie 100 toreb płóciennych o parametrach zgodnych z przedstawionymi w zapytaniu 

ofertowym. 

c) Dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (ul. Ciepła 17, 15-471 

Białystok). 

 

§ 2 

Termin realizacji 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 1 w terminie do 12 

września 2016 r. 

 

§ 3 

Cena i warunki zapłaty 

1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokości brutto: …………… złotych (słownie: …………………………………… 00/100).  

2. Zamawiający, po przekazaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w ciągu 7 dni dokona 

jego odbioru poprzez sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
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3. Termin płatności wynagrodzenia wynosi 14 dni od dnia odbioru dzieła przez Zamawiającego i 

wystawienia rachunku przez Wykonawcę.  

 

§ 4 

Kary umowne 

1. W przypadku nie dotrzymania wymienionego w § 2. terminu wykonania umowy bądź jej 

niewłaściwego wykonania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

25% wartości umowy.  

2. Zamawiający, w przypadku stwierdzenia zagrożenia terminu wykonania umowy, bądź jego 

niewłaściwego wykonania, po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy terminu do 

zmiany sposobu wykonania zamówienia, może odstąpić od umowy i powierzyć poprawienie lub 

dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Należności z 

tego tytułu zostaną potrącone z rachunku. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w ustawowej wysokości w razie zwłoki z zapłatą 

wynagrodzenia. 

4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście 

poniesionej. 

5. Strony mogą za obopólną zgodą odstąpić od naliczania kar umownych i/lub odsetek.  

 

§ 5 

Osoby uprawnione do realizacji umowy 

1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy jest: …………………….…. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest ……………………………. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo 

Sąd Powszechny w Białymstoku. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

.......................................................................                      ............................................................. 

                  ZAMAWIAJĄCY                                                    WYKONAWCA 

 


