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Załącznik nr 2 
Wzór umowy 

 
UMOWA NR …………/…………/CKPŚ/2015 

zawarta w dniu …………………. 2015 r. w Białymstoku 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 w treści umowy Zamawiającym, 

 
a:  
.................................................................................................., 
zwanym w treści 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.) w związku z realizacją projektu 
pn. „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza 
Knyszyńska – etap II” (POIS.05-01.00-00-328/10), współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i 
Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostaje zawarta 
umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i instalacja 10 zespołów stacji do monitoringu zmian 
hydrologicznych (dalej „divery”) wraz z wykonaniem pomiarów zmian poziomu wody i temperatury 
oraz wykonanie raportu z tych pomiarów. 

2. Raport będzie opisywał metody badań, ich wyniki oraz wnioski i zalecenia do dalszych działań 
ochronnych dotyczących obszaru badań. 

3. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe divery, opis parametrów diverów zawiera załącznik nr 1 - 
karty katalogowe złożone wraz z ofertą.  

4. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych 
oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich. 

5. Wykonawca zainstaluje i uruchomi divery  na terenie rezerwatu „Rabinówka” położonego w 
gminie Gródek, w powiecie białostockim, województwie podlaskim. Dokładna lokalizacja 
zamontowania urządzeń zostanie wskazana Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.  

6. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz złożoną 
ofertą. 
 

§ 2 
Termin wykonania 
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1. Wykonawca dostarczy divery do Sekretariatu PTOP ul. Ciepła 13, Białystok w terminie do 14 dni 
od podpisania umowy. 

2. Instalacja i uruchomienie ma nastąpić w terminie do 14 dni od podpisania umowy przy 
merytorycznym nadzorze Zamawiającego. 

3. Prace w terenie, tj. wykonanie pomiarów zmian poziomu wody i temperatury, powinny być 
realizowane do dnia 31 sierpnia 2015 r. 

4. Złożenie raportu dotyczącego wyników pomiarów z zainstalowanych urządzeń w terminie do 15 
września 2015 r. 

 
§ 3 

Obowiązki stron 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) zapewnienie takiego opakowania przedmiotu zamówienia, 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 diverów. 
2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) współpraca z Wykonawcą w celu umożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 

niezwłoczne dostarczanie niezbędnych informacji, 
b) dokonanie na wezwanie Wykonawcy odbioru diverów w miejscu dostawy a następnie odbioru po 

instalacji i uruchomieniu. 
 

§ 4 
Wartość umowy i sposób płatności 

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

należny podatek VAT. 
2. Wartość brutto umowy jest niezmienna i zawiera w sobie m.in. koszty dostawy, transportu, 

instalacji i uruchomienia, wykonania pomiarów i przygotowania raportu, a także wszelkie inne 
koszty Wykonawcy związane z  prawidłową realizacją umowy w tym koszty gwarancji i serwisu.  

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. Podstawą wystawienia faktury będą dwa protokoły odbioru podpisane bez uwag: w miejscu 
dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i protokół odbioru w miejscu instalacji i uruchomienia, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot zamówienia przelewem bankowym w ciągu 30 
dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze. 

 
§ 5 

Odbiory 
1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli stron, 
wskazanych w § 8:  
1) w miejscu dostawy, tj. Sekretariacie PTOP, protokół odbioru będzie określał: 

a) datę odbioru, 
b) markę producenta sprzętów oraz model i typ, a w razie potrzeby podzespoły lub markę 

producenta oprogramowania oraz jego nazwę z określeniem licencji, 
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c) numery seryjne urządzeń lub numery licencji oprogramowania, 
d) stwierdzenie jakości przedmiotu zamówienia, 
e) stwierdzenie wad – jeśli wystąpią – oraz warunki ich usunięcia, 
f) inne postanowienia. 

2)  po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru w miejscu dostawy strony będą mogły sporządzić 
protokół w miejscu instalacji i uruchomienia określający: 

a) datę instalacji i uruchomienia, 
b) miejsce instalacji i uruchomienia, 
c) określenie czy divery po instalacji i uruchomieniu działają prawidłowo lub zgłoszenie wad i 

wskazanie terminu na ich usunięcie. 
2. W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu 

wad, Zamawiający przekazuje Wykonawcy podpisane oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń. 
3. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający zwróci wadliwy towar Wykonawcy, na jego 

koszt. Wykonawca wymieni sprzęt w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania, bądź uzupełni 
braki w tym terminie. 

4. Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu 
zamówienia wolnego od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek 
dodatkowych kosztów. 

5. Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia 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) licencje na użytkowanie oprogramowania, gwarantujące wieczyste prawo do użytkowania 

przez Zamawiającego, 
b) instrukcje obsługi przedmiotu umowy w języku polskim, 
c) atesty, homologacje, certyfikaty Unii Europejskiej CE zezwalające na używanie sprzętu w 

Polsce, metki fabryczne, etykiety, itp., (jeśli dotyczy) 
d) dokumentację konfiguracji urządzeń i oprogramowania, w tym dane dostępowe do urządzeń  

i systemów, (jeśli dotyczy), 
e) dokumenty określające zasady świadczenia usług gwarancyjnych (w tym karty gwarancyjne). 

 
§ 6 

Gwarancja jakości 
1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnego z  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,  

3. Okres gwarancji wynosi nie mniej niż 3 lata od daty odbioru zainstalowanych i uruchomionych 
diverów przez Zamawiającego w tym okresie wykonawca będzie świadczył serwis gwarancyjny. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na zasadach 
określonych w kodeksie cywilnym i dokumencie gwarancyjnym, z tym że postanowienia tego 
dokumentu nie mogą być mniej korzystne niż postanowienia KC. 

5. Na czas realizacji gwarancji wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu, na swój 
koszt korzystanie z divera lub diverów, z których Zamawiający nie może korzystać ze względu na 
realizację gwarancji. 
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§ 7 
Kary umowne 

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminów realizacji umowy, o których mowa w § 2,  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 20 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. 

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 § 
6  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 na podstawie kodeksu cywilnego. 

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

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
2. 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. 

3. Ze strony Zamawiającego osobą wyznaczoną do realizacji umowy jest 
Pani Marta Potocka tel.: 693390213, email: mpotocka@ptop.org.pl 

4. Ze strony Wykonawcy: 
………………………….tel.:…………….email………………. 
 

§ 9 
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.  
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3. Zmiana adresu i siedziby stron oraz przedstawicieli stron nie wymaga zmiany umowy a jedynie 
pisemnego zawiadomienia drugiej strony. 

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

egzemplarz dla Zamawiającego. 
 
Załączniki: 
1. Karty katalogowe 
2. Zapytanie ofertowe CI-11/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.  

 
 

Zamawiający       Wykonawca 
 
 
 
 

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

 

 


