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UMOWA NR ………………………. 

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:  

 Tomasza Kułakowskiego – Prezesa Zarządu PTOP 

 Romana Kalskiego – Dyrektora Sekretariatu PTOP 

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, 

 

a  ………………………………………………………………………reprezentowaną przez: 

 …………..,  

zwaną dalej Wykonawcą  

stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy (Załącznik nr 2 do 

umowy) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu na podstawie przepisów, o których 

mowa w art. 70
1
 – 70

5
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, 

z późn. zm.) oraz w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych” Polskiego Towarzystwa 

Ochrony Ptaków, w związku z realizacją projektu pt. „Czynna ochrona cietrzewia na terenie 

obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, Strony zawarły 

umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania: 

 „Odtwarzanie 23,92 ha naturalnych luk poprzez usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń na terenie 

ostoi cietrzewia Rabinówka” (HRP II, Zad. 4).  

2. Przedmiotem umowy jest kształtowanie biotopu cietrzewia na terenie ostoi Rabinówka 

poprzez:  

a) mechaniczne usunięcie zakrzaczeń wierzby wraz z ich karpinami na powierzchni 1,26 ha, 

na działce należącej do PTOP, nr 50/4 obręb Oziabły. Powstałą biomasę w postaci gałęzi i 

karpin Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. 

b) teren po zabiegu musi zostać wyrównany wraz z zasianiem traw gatunków pochodzących 

z Polski (gatunki te zostaną wskazane przez Zamawiającego).  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem umowy 

z należytą starannością, uwzględniając charakter prowadzonej przez Zamawiającego 

działalności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i merytorycznej oraz 

stosowanymi normami z zakresu ochrony środowiska oraz technicznymi. 

 

§ 2 

Oświadczenia Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu 

umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny i osobowy niezbędny do 

wykonania niniejszej umowy.  
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§ 3 

Terminy realizacji 

1. Termin wykonania umowy: od dnia jej podpisania do dnia 20.09.2015 r. 
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia 

istotnych postanowień umowy przez drugą Stronę. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

powinno być złożone przez uprawnioną Stronę w terminie 15 dni od daty powzięcia przez tą 

Stronę informacji o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 

Odstąpienie następuje ze skutkiem na datę doręczenia drugiej Stronie pisemnego 

oświadczenia Strony odstępującej od umowy.  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. Odstąpienie następuje ze skutkiem na datę doręczenia Wykonawcy 

pisemnego oświadczenia Zamawiającego w tym przedmiocie.| W przypadku, o którym 

mowa w niniejszym ust. 3 Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie części 

wynagrodzenia należnej z tytułu wykonanej części umowy.  

 

§ 4 

Odbiór prac i wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy ustala się na podstawie złożonej oferty według cen 

określonych ofercie Wykonawcy: 

cena brutto za wykonanie przedmiotu umowy:…….. zł 

(słownie:………………………………). 

2. Kwota wynagrodzenia wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu zaspokaja wszelkie 

roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej Umowy. 
3. Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę odbioru prac stanowiących przedmiot 

umowy, w ciągu czterech dni dokona ich odbioru. 
4. Zamawiający nie dokona obioru prac określonych w pkt. 2, a jedynie wyznaczy Wykonawcy 

dodatkowy termin do wykonania prac uznanych przez Zamawiającego za konieczne lub 

nieprawidłowo wykonanych, w sytuacji nie wykonania przez Wykonawcę przedmiotu 

zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.    

5. Podstawą do wystawienia faktury stanowi końcowy odbiór prac zatwierdzony przez 

Zamawiającego.  

6. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę. 

7. Należności Wykonawcy z tytułu wykonywania przedmiotu umowy będą przekazywane 

przelewem w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

………………………………………………..  

8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

 

 

§ 5 

Kary umowne 
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1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony przewidują zapłatę kar 

umownych z następujących tytułów: 

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% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 

1 Umowy. 

2) W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy, 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 200 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

3) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym za 

niewykonanie bądź nieprawidłowe wykonanie prac w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego na podstawie § 4 ust. 4 Umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 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 publicznym lub w przypadku nieotrzymania dofinansowania z 

projektu wskazanego w § 1 umowy. 

3. Zamawiający, w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe. 

4. Jeżeli kary umowne zastrzeżone w treści niniejszej Umowy na rzecz Strony nie pokrywają 

w całości poniesionej przez nią z tego tytułu szkody, Strona ta może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

5. Zamawiający jest uprawniony jednostronnie potrącić kwoty naliczonych Wykonawcy kar 

umówionych z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu Umowy.  

6. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie lub rozwiązanie nie wyłącza prawa Strony do 

dochodzenia kar umownych ustalonych w umowie.  

7. W przypadku nie wystawienia faktury (co uniemożliwi potrącenie kar), Wykonawca 

zostanie wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca na pisemny wniosek Zamawiającego w uzasadnionym dla siebie przypadku, 

może odstąpić od naliczania odsetek. 

 

§ 6 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany nieistotnych ustaleń zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty Wykonawcy, ponadto Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w 

przypadku konieczności zmiany metody wykonywania przedmiotu umowy, spowodowanej 

okolicznościami, których Strony w chwili zawarcia umowy nie mogły przewidzieć.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 
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1.  Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy jest Pani Marta Potocka tel. kom. 

nr 693 390 213. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest…………,  

tel. kom. Nr……………………... 

4. Wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego w 

Białymstoku. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz 

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający      Wykonawca 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1: ogłoszenie o przetargu 

Załącznik nr 2: oferta Wykonawcy z dnia ………………………... 


