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Nr postępowania: DUBELT-6/P/2017 z dnia ……………………….      
Załącznik nr 5  

 
Wzór umowy dot. cz. 3 i/lub 4 przedmiotu zamówienia (w zależności od części, na którą 

składana była oferta) 
 

UMOWA NR …………/…………/CKPŚ/2017 
zawarta w dniu …………………. 2017 r. w Białymstoku pomiędzy: 

 
 

Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków  
ul. Mostowa 25, 17-230 Białowieża (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP, ul. 
Ciepła 17, 15-471 Białystok), NIP: 543-11-81-345 reprezentowanym przez:  
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, 
 
a:  
.................................................................................................., 
zwanym w treści umowy Wykonawcą,  
 

w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr DUBELT-6/P/2017 z dnia ………………. 
prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków, dotyczącego realizacji zadania Zakup fotopułapki z MMS wraz z 
zestawem akumulatorów, ładowarką i kartami pamięci i/lub Zakup data loggerów 
temperaturowych oraz czytnika do loggerów (zadanie HRP II, 1, 1.2)*, wchodzącego w 
zakres projektu „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-
00-0031/16, zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, została zawarta umowa następującej 
treści:  
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowych elementów oraz urządzeń,  
(Sprzęt) których szczegółowy zakres i parametry określają Zapytanie ofertowe oraz 
oferta wykonawcy złożona w postępowaniu o zamówienia publiczne. 

2. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę na wskazany adres, tj., Kalitnik 2, gmina Michałowo, powiat 
białostocki, województwo podlaskie, po uprzednim zawiadomieniu Pani Marty Potockiej, 
nr tel. 693 390 213 o terminie dostarczenia sprzętu.  

 
§ 2 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad fizycznych i 
prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich. 
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2. Wykonawca zapewnia, że zamawiany Sprzęt zawiera materiały, które spełniają 
obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa i zostały dopuszczone do użytkowania na 
terenie Polski (jeżeli dotyczy). 

 
§ 3 

OBOWIĄZKI STRON 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) zapewnienie takiego opakowania Sprzętu, jakie jest wymagane by nie dopuścić do 
uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy, 

b) sprawdzenie stanu technicznego (które przeprowadza przedstawiciel Wykonawcy 
i Zamawiającego) przed przekazaniem Sprzętu. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) współpraca z Wykonawcą w celu umożliwienia wykonania przedmiotu umowy, w tym    

niezwłoczne dostarczanie niezbędnych informacji, 
b) dokonanie na wezwanie Wykonawcy odbioru Sprzętu w miejscu dostawy. 
 

§ 4 
WYNAGRODZENIE  

1. Łączna wartość brutto umowy wynosi ……..…… zł (słownie ……………………………) w 
tym należny podatek VAT. 

2. Wartość brutto umowy jest niezmienna i zawiera w sobie koszty dostawy, transportu, 
ubezpieczenia do miejsca dostawy, a także wszelkie inne koszty Wykonawcy związane z  
prawidłową realizacją umowy. 

3. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz 
osób trzecich, w tym Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z 
niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie udziela zaliczek, ani zadatków na realizację przedmiotu umowy. 
 

§ 5 
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Odbiór Sprzętu nastąpi protokolarnie z udziałem upoważnionych przedstawicieli stron. 
Protokół odbioru będzie określał: 
a) datę odbioru, 
b) markę producenta Sprzętu oraz rodzaj i model – jeżeli dotyczy 
c) stwierdzenie wad – jeśli wystąpią – oraz warunki ich usunięcia, 
d) inne postanowienia. 

2. W przypadku odmowy dokonania odbioru Sprzętu, w szczególności z powodu wad, 
Zamawiający przekazuje Wykonawcy podpisane oświadczenie ze wskazaniem 
zastrzeżeń. 

3. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający zwróci Sprzęt lub jego części 
Wykonawcy, na jego koszt. Wykonawca wymieni Sprzęt lub jego części w ciągu 5 dni 
roboczych od dnia otrzymania, bądź uzupełni braki w tym terminie. 

4. Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie Sprzętu 
lub jego części wolnej od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu 
jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

5. Dokonanie odbioru Sprzętu zgodnie z postanowieniami umowy nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. 

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej wraz z protokołem odbioru: 
a) instrukcje obsługi Sprzętu w języku polskim – jeżeli dotyczy, 
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b) atesty, homologacje, certyfikaty Unii Europejskiej CE zezwalające na używanie 
Sprzętu w Polsce, metki fabryczne, etykiety, itp., (jeżeli dotyczy), 

c) dokumenty określające zasady świadczenia usług gwarancyjnych (w tym karty 
gwarancyjne). 

 
§ 6 

GWARANCJA JAKOŚCI 
1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie Załącznikiem 

nr 1 umowy. 
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 

tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, 
jak i wszelkie inne wady fizyczne powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu 
obowiązywania gwarancji. 
 

§ 7 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Sprzęt i jego części na 

zasadach określonych w kodeksie cywilnym i dokumencie gwarancyjnym, z tym że 
postanowienia tego dokumentu nie mogą być mniej korzystne niż postanowienia KC. 

2. Na czas realizacji gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu, na 
swój koszt korzystanie ze Sprzętu, z którego Zamawiający nie będzie mógł korzystać ze 
względu na realizację gwarancji. 
 

§ 8 
TERMIN REALIZACJI 

1. Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi do dnia 3 kwietnia 2017 r. 
2. Za datę realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę protokołu odbioru 

potwierdzającego, iż dostarczony sprzęt jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego oraz 
jest wolny od wad. 
 

§ 9 
SPOSÓB PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot zamówienia określony w 
§ 1 niniejszej umowy maksymalnie kwotę określoną w § 4 ust. 1 przelewem bankowym w 
ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po zrealizowaniu zamówienia, na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez strony protokół 
odbioru, zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 
 
 

§ 10 
1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy, Zamawiający będzie miał 

prawo żądać kary umownej w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 7 dni w wysokości 1,5% 
wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (ósmy i kolejne). Jeżeli 
opóźnienie będzie trwało dłużej niż 5 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę lub 
odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z zachowaniem prawa do 
kary umownej określonej w ust. 4. 
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2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 
gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,2% wartości brutto umowy za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad, a jeżeli opóźnienie będzie trwać dłużej niż 7 dni kary umowne 
w wysokości 0,3% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Jeżeli 
opóźnienie będzie trwało dłużej niż 15 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w 
trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy lub odstąpić od umowy z zachowaniem 
prawa do kary umownej określonej w ust. 4. 

3. Za nieprawidłowe realizowanie obowiązków wynikających z gwarancji jakości, o której 
mowa w § 7 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy 
za każdy stwierdzony przypadek i każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji 
obowiązków wynikających z gwarancji. 

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca oraz rozwiązania lub odstąpienia od umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy. 

5. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, 
Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę. 

6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z 
należności Wykonawcy za zrealizowane zamówienie. 
 

§ 11 
W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

 
§ 12 

W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej na 
drodze polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu 
na siedzibę Zamawiającego. 

 
§ 13 

1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą wiążące po ich 

zatwierdzeniu przez obie strony, w granicach opisanych niniejsza umową. 
3. Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów a 

realizacja umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny. 
4. 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 instytucje finansującą Projekt. 

5. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 
6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy, 1 egzemplarz dla Zamawiającego. 
 

* odpowiednio skreślić   
 

Załączniki: 
1. Oferta Wykonawcy z dnia …………… 
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Zamawiający       Wykonawca 
 
 
 
 

 …………………………………………  ………………………………………….. 
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Załącznik nr ... do umowy 
Białystok, ................................. 

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

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

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

.................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy, NIP, Regon, 
adres internetowy, e-mail, nr telefonu i 
faksu)- jeżeli dotyczy 

WZÓR 
KARTA GWARANCYJNA 

(Gwarancja jakości) 
określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości 

  
1. Przedmiot karty gwarancyjnej 
................................................................................................................................................................................. 
2. Zamawiający jako Uprawniony 
................................................................................................................................................................................. 
3. Wykonawca jako Gwarant: 
................................................................................................................................................................................. 
4. Umowa Nr z dnia ………….. oraz: ......................................................................................... 
  
5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego 
dalej przedmiotem gwarancji: (długości parametry techniczne inwestycji liniowej, inne) 
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
  
6. Data odbioru ostatecznego: dzień ..................... miesiąc............................ rok ....................... 
  
7. Ogólne warunki gwarancji i jakości 
  
a. Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany 
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszenia, umową, dokumentacją projektową, zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno – budowlanymi oraz innymi dokumentami będącymi 
częścią umowy, o której mowa w pkt 4. 
  
b. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające 
wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 
  
c. Okres gwarancji wynosi 3 lata, licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego (jeśli na wybrane elementy 
przedmiotu gwarancji są różne okresy gwarancji należy je wymienić w załączniku do niniejszej karty). 
  
d. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości zostaje przedłużony o 
okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia. 
  
e. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a także w 
przypadku dokonania istotnych napraw elementu. 
  
f. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 
7.6.1 Siły wyższej; 
7.6.2 Normalnego zużycia obiektu lub jego części; 
7.6.3 Działania osób trzecich; 
7.6.4 Szkód wynikłych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta). 
  
8 Obowiązki Wykonawcy 



„Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” 

POIS.02.04.00-00-0031/16 
 

   
7 

 

8.1 Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego 
lub upoważnionego przedstawiciela Użytkownika w okresie trwania gwarancji w następujących terminach: 
8.1.1 Awarii, wad zagrażających awarią oraz wad uciążliwych  w trybie natychmiastowym po ich zgłoszeniu, a 
jeżeli usunięcie awarii lub wady z obiektywnych względów technicznych nie jest możliwe w tym trybie, to 
niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody; 
8.1.2 Wad urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji – w terminie 5 dni od daty zgłoszenia; 
8.1.3 W pozostałych przypadkach  w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, jeżeli strony nie uzgodniły innego 
terminu; 
8.2 Do czasu usunięcia awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren. 
8.3 Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant) wystąpi z 
wnioskiem o jego przedłużenie  z podaniem przyczyn zmiany tego terminu. 
8.4 Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad w przypadku, gdy wada 
elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu obiektu, dla którego okres 
gwarancji już upłynął. 
8.5 Stwierdzenie usunięcia wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru 
usuniętych wad lub prac naprawczych. 
  
9. Odpowiedzialność Wykonawcy 
9.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 
usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowiązań zawartych w umowie i karcie gwarancyjnej. 
9.2 Wykonawca (Gwarant) niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi 
za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych. 
  
10. Obowiązki Zamawiającego Zamawiający (Uprawniony) zobowiązuje się do przechowywania powykonawczej 
dokumentacji technicznej i protokołu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji zgłoszonych wad, 
przyczyn powstania i sposobu ich usunięcia. 
  
11. Przeglądy gwarancyjne 
11.1 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co12 miesięcy; 
11.2 W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego Zamawiający (Uprawniony) powoła komisję odbioru 
pogwarancyjnego w skład, której wejdą przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta) i Zamawiającego 
(Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin 
na ich usunięcie. 
11.3 Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający (Uprawniony) 
zawiadamiając o nim Wykonawcę (Gwaranta) na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 
11.4 Jeżeli Wykonawca (Gwarant) został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla 
ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 
11.5 Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół przeglądu gwarancyjnego 
(pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego (Uprawnionego) i dla 
Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiający 
(Uprawniony) niezwłocznie przesyła Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokołu przeglądu. 
  
12. Komunikacja 
12.1 O każdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego (Uprawnionego) powiadamia 
telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a następnie potwierdza zgłoszenie faksem lub drogą 
elektroniczną na wskazane numery telefonów i adresy. Wykonawca (Gwarant) jest zobowiązany potwierdzić 
niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia wady przy uwzględnieniu terminów 
określonych w pkt. 8.1. 
12.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za pośrednictwem faksu. Za skuteczne uznaje się 
powiadomienie Wykonawcę (Gwaranta) o wadzie nawet, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a 
Zamawiający (Uprawniony) wyśle powiadomienie faksem na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta). 
12.3 Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na adres: 
12.3.1 Wykonawcy (Gwaranta) -  ...................................................... 
12.3.2 Zamawiającego (Uprawnionego) – ....................................... 
12.4 O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt 12.3 strony zobowiązane są informować się 
niezwłocznie, nie później jednak niż7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłanej 
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 
  
13. Postanowienia końcowe 



„Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” 
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13.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 
13.2 Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralną częścią umowy, o której mowa w pkt 4. 
13.3 Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
  
 
Warunki gwarancji podpisali: 
Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta): 
.................................................................. 
podpisy 
  
 
Przyjmujący gwarancję jakości upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (Uprawnionego): 
.................................................................. 
podpis 
 


