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„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 
 

Załącznik nr 2a 

 
Wzór umowy 

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 ………………….. z dnia 

………………. prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, dotyczącego dostawy loggerów GPS (20 szt.) 
ze zdalnym przesyłaniem danych wraz z osprzętem, (HRP II, Zad. 3.6) wchodzącej 
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 loggerów GPS (20 

szt.) ze zdalnym przesyłaniem danych wraz z osprzętem o parametrach i 
zakresach ujętych w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 
…………… 2017 r., stanowiącą integralną część umowy – Załącznik nr 1.  

 
§ 2 

DEFINICJE DODATKOWE 
1. Umowa – niniejszy dokument. 
2. Formularz Ofertowy – załączony (załącznik 2) Formularz Ofertowy dotyczący 

zapytania ofertowego nr ………………….. z dnia ………………….. 
3. Produkty – fizycznie namacalne przedmioty i/lub urządzenia/systemy i/lub 

oprogramowanie, włączając w to wszelkie uaktualnienia, modyfikacje, kopie i/lub 
towarzyszącą dokumentację, dostarczone i/lub wyprodukowane przez Wykonawcę w 
związku z Umową. 
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4. Użytkownik – dowolna osoba korzystająca z Produktów lub przechowująca / 
transportująca Produkty. 

5. Warunki Prawidłowego Użytkowania – zespół warunków określających używanie 
Produktów zgodnie z ich przeznaczeniem: 

a. Wykorzystanie Produktów do monitorowania przemieszczania/aktywności/ 
czynności życiowych ludzi jest niedopuszczalne. 

b. W przypadku korzystania/przechowywania Produktów bez kontaktu ze 
zwierzętami będącymi przedmiotem badań, w szczególności podczas 
testowania Produktów, Produkty nie mogą zostać ogrzane do temperatury 
wyższej niż 60 stopni Celsjusza lub ochłodzone do temperatury niższej niż -20 
stopni Celsjusza. 

c. W przypadku kontaktu Produktów z ciałem zwierząt, w szczególności loggera 
telemetrycznego model ……………………………, dopuszczalne jest 
wyłącznie zastosowanie zewnętrzne. Umieszczanie Produktów wewnątrz ciała 
zwierząt jest niedopuszczalne.  

d. Produkty nie mogą być stosowane jako urządzenia medyczne / nawigacyjne 
lub inne, których awaria mogłaby prowadzić do utraty życia lub zdrowia 
ludzkiego. 

e. Produkty nie mogą być użytkowane przez dzieci ani osoby poniżej 18. roku 
życia. 

6. Naruszenie Warunków Prawidłowego Użytkowania – działanie lub zaniechanie 
działania, na skutek którego dowolny warunek spośród Warunków Prawidłowego 
Użytkowania będzie niespełniony i/lub stan faktyczny będzie niezgodny z dowolnym z 
warunków spośród Warunków Prawidłowego Użytkowania.  

 
§ 3 

GWARANCJA  
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad fizycznych i 

prawnych. 
2. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie  

z Formularzem Ofertowym. 
3. W przypadku, gdy dowolne kryterium z Formularza Ofertowego nie jest na tyle 

ściśle zdefiniowane by nie pozostawiać możliwości interpretacji jego dokładnego 
znaczenia, szczegółowa interpretacja kryterium należy do Wykonawcy. W 
szczególności dotyczy to sytuacji, w których kryterium mówi o „warunkach 
testowych” oraz „zmiennym nasłonecznieniu”, bez ścisłego definiowania warunków 
testowych oraz zmienności nasłonecznienia.  

4. 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, który wynosi …… (zgodnie z Zapytaniem 
ofertowym, ew. zg. ze złożoną ofertą) od daty odbioru Produktu przez Zamawiającego, 
jeżeli nie nastąpiła utrata/zrzeczenie się gwarancji na mocy Umowy, w 
szczególności w sytuacji opisanej w § 7 ust.2. 

5. Na mocy udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić 
lub zwrócić wynagrodzenie za Produkt niezgodny z Umową lub Formularzem 
Ofertowym. Decyzja czy Wykonawca podejmie się naprawy / wymiany / zwrotu 
wynagrodzenia zostanie podjęta przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od otrzymania 
przez Wykonawcę produktu niezgodnego z Umową lub Formularzem Ofertowym.  
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6. Naprawa / wymiana / zwrot wynagrodzenia na podstawie gwarancji zostanie 
wykonany przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od decyzji o naprawie / wymianie / 
zwrocie wynagrodzenia.  

7. Produkt, który według Zamawiającego powinien podlegać naprawie / wymianie / 
zwrocie wynagrodzenia na podstawie gwarancji, Zamawiający dostarcza do 
Wykonawcy na swój koszt. 

8. Za datę dostarczenia Produktu do Wykonawcy w celu naprawy/wymiany/zwrotu 
należności na podstawie gwarancji, uznaje się datę pisemnego potwierdzenia przez 
Wykonawcę otrzymania zwróconych Produktów, w szczególności potwierdzenia 
odebrania przesyłki zawierającej Produkty będące przedmiotem zwrotu lub 
podpisanie przez Wykonawcę protokołu zwrotu.  

 
§ 4 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, wraz z dokumentami gwarancyjnymi, do 

Zamawiającego w terminie wskazanym w Zapytaniu, co zostanie potwierdzone 
przez Zamawiającego protokołem odbioru. 

2. W razie stwierdzenia wad lub braków podczas odbioru Produktu, Zamawiający 
zwróci Produkt lub jego części Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Wykonawca 
wymieni Produkt lub jego części w ciągu 21 dni roboczych od dnia otrzymania, 
bądź uzupełni braki w tym terminie. Jeżeli Wykonawca nie dokona wymiany / 
uzupełnienia braków w ciągu 21 dni, Zamawiający ma prawo żądać zwrotu 
wynagrodzenia za niewymieniony Produkt w ciągu 14 dni. 

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

 
 § 5 

MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Zamawiający ma prawo dokonania zwrotu Wykonawcy Produktów, które otrzymał w 

ciągu 7 ostatnich dni. Zamawiający nie musi uzasadniać przyczyny zwrotu.  
2. W przypadku opisanym w pkt. 1. § 5, Wykonawca zwróci Zamawiającemu należność 

jaką Zamawiający wcześniej wpłacił Wykonawcy za Produkty będące przedmiotem 
zwrotu. Zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu Produktów 
przez Wykonawcę.  

3. Pełny zwrot należności opisany w § 5 ust. 2 jest możliwy wyłącznie, gdy Produkty nie 
doznały uszkodzeń mechanicznych po odbiorze przez Zamawiającego. W przypadku 
wykrycia uszkodzeń mechanicznych, jakich nie stwierdzono podczas pierwotnego 
odbioru urządzeń przez Zamawiającego, Wykonawca rezerwuje sobie prawo do 
częściowego zwrotu należności, w tym, nie zwrócenia należności za Produkty 
zniszczone mechanicznie w znacznym stopniu. 

4. W przypadku niepełnego zwrotu należności wynikającego z uszkodzeń 
mechanicznych powstałych po odbiorze Produktów przez Zamawiającego opisanego 
w  § 5 ust. 3, wysokość niepełnego zwrotu ustala Wykonawca.  

5. Za datę dokonania zwrotu opisanego w § 5 ust. 1 uznaje się datę pisemnego 
potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania zwróconych Produktów, w szczególności 
potwierdzenia odebrania przesyłki zawierającej Produkty będące przedmiotem zwrotu 
lub podpisanie przez Wykonawcę protokołu zwrotu.  

6. W indywidualnych przypadkach Wykonawca ma prawo akceptować zwrot opisany w § 
5 ust. 1 po terminie dłuższym niż 7 dni od odebrania Produktów przez 
Zamawiającego. Decyzja w tym zakresie należy do Wykonawcy. 

7. W przypadku opisanym w § 5 ust. 1, obowiązek zabezpieczenia Produktów na czas 
transportu należy do Zamawiającego. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas 
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transportu związanego ze zwrotem Wykonawca ma prawo uznać za uszkodzenia 
mechaniczne powstałe po odbiorze Produktów przez Zamawiającego. 

 
§ 6 

OBOWIĄZKI STRON  
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a. Sprawdzenie stanu technicznego przed przekazaniem Sprzętu. 
2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a. przeszkolenie każdego Użytkownika w zakresie Warunków Prawidłowego 
Użytkowania oraz dopilnowanie by każdy Użytkownik przestrzegał Warunków 
Prawidłowego Użytkowania.  

b. upewnienie się i dopilnowanie by zastosowanie Produktów nie miało 
szkodliwego wpływu na zwierzęta mające bezpośredni kontakt z Produktami.  

c. dopilnowanie by zastosowanie Produktów było zgodne z prawem, w 
szczególności by Zamawiający posiadał wszelkie wymagane prawem zgody 
na zastosowanie Produktów na zwierzętach, na jakich Zamawiający będzie 
stosował Produkty.  

§ 7 
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca nie ma żadnej kontroli nad stosowaniem 

Produktów przez Zamawiającego. 
2. Jeżeli Użytkownik, któremu Zamawiający umożliwił dostęp do Produktów dokona 

Naruszenia Warunków Prawidłowego Użytkowania lub Zamawiający nie wywiąże się 
z obowiązków Zamawiającego opisanych w § 6 ust. 2, to Zamawiający zrzeka się 
gwarancji, rękojmi, prawa do zwrotu Produktów opisanego w § 5 oraz wszelkich 
roszczeń i żądań wobec Wykonawcy, w tym związanych z jakimikolwiek stratami, 
zniszczeniami, wydatkami lub wierzytelnościami wynikającymi w związku z 
Produktami i/lub Umową.  

 
§ 8 

WYNAGRODZENIE  
1. Łączna wartość brutto umowy wynosi ……..…… zł (słownie 

……………………………) w tym należny podatek VAT. (w przypadku cz.1 przedmiotu 
zamówienia – płatność nastąpi częściami, proporcjonalnie do ilości dostarczonego Sprzętu) 

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. W przypadku zmiany zakresu rzeczowego zamawianego sprzętu, wynikłych z 
przyczyn technicznie uzasadnionych z punktu widzenia celu Projektu, zmianie 
ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1- proporcjonalnie do zakresu 
zmiany.  

4. 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. 

 
§ 9 

SPOSÓB PŁATNOŚCI 
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub 

fakturze zaliczkowej, najpóźniej 1 dzień przed odbiorem Produktów przez 
Zamawiającego.  

2. W przypadku braku wpłaty wynagrodzenia w terminie określonym w § 9 ust. 1, 
Wykonawca ma prawo do opóźnienia daty odbioru Produktów do momentu otrzymania 
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wynagrodzenia. Jeżeli opóźnienie wpłaty wynagrodzenia będzie dłuższe niż 30 dni, 
Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy.  

3.  Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 
 

§ 12 
1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy pomimo terminowej wpłaty 

wynagrodzenia przez Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary 
umownej w wysokości 0,1% wartości brutto Produktów jakich dotyczy opóźnienie za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 7 dni 
w wysokości 0,15% wartości brutto Produktów jakich dotyczy opóźnienie za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia (ósmy i kolejne). Jeżeli opóźnienie przekroczy 14 dni, 
Zamawiający oraz Wykonawca mają prawo rozwiązać umowę. 

2. Rozwiązanie umowy jest równoważne z końcem naliczania kar umownych.  
3. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, 

Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę. 
4. Zamawiający może kontynuować żądanie kar umownych za kolejne dni, do kwoty 

dotychczas zapłaconego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy na podstawie Umowy.  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z 

należności Wykonawcy za zrealizowane zamówienie. 
 

§ 13 
W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego. 
 

§ 14 
W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej 
na drodze polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze 
względu na siedzibę Wykonawcy. 
 

§ 15 
Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy w 
tym okresie gwarancji i rękojmi, jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o 
zmianie prawnej formy prowadzonej działalności, o zmianie adresu siedziby firmy 
ewentualnie o zmianie adresu jej w właściciela pod rygorem skutków prawnych 
wynikających z zaniechania oraz uznania za doręczoną korespondencję wysłaną na 
ostatni adres podany przez Wykonawcę. 
 

§ 15 
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. 
 
Załączniki: 
1. Oferta Wykonawcy z dnia …………… 
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2. Formularz Ofertowy dotyczący numeru postępowania ………………….. z dnia 
………………….. 
 

 
 

Zamawiający       Wykonawca 
 
 
 
 

 …………………………………………  ………………………………………….. 


