
 

 

Wzór umowy 
 

UMOWA NR ………………………. 
 
 

zawarta w dniu .......... ........................ 2013 r. w Białymstoku  
pomiędzy: 
POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKÓW 
reprezentowanym przez: …………….………………………………………... 
z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do 
korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok 
NIP  543-11-81-345, REGON 050040006  
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
a:  

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

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

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

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

reprezentowanym przez: ….……………………….. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

 
W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dnia ……………nr postępowania  
NRZ/07/2013  prowadzonego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 
16, poz. 93 ze zm.) oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP została zawarta umowa 
następującej treści:  

 
 

PRZEDMIOT I WARUNKI REALIZACJI UMOWY 
§ 1 

1. Zamawiający  zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi polegającej na 
serwisie bezodpływowej toalety przenośnej ustawionej w Białowieskim Parku 
Narodowym, zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia …………………… r., 
zgodnie ze złożoną Zamawiającemu ofertą.  

2. Serwis powinien obejmować: opróżnianie i odkażanie zbiornika na fekalia, mycie i 
odkażanie kabiny, uzupełnianie wody w umywalce (poza okresem zimowym XI-II), 
mydła w płynie, ręczników papierowych i papieru toaletowego.  
 

 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 2 



 

1. Serwis będzie prowadzony z częstotliwością co najmniej 1 raz w tygodniu (piątek) w 
miesiącach V-X oraz 1 raz na miesiąc w XI-IV od 1 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 
r. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wykonania 
dodatkowego serwisu - poza określoną powyżej częstotliwością – Wykonawca dokona 
dodatkowych czynności serwisowych na zgłoszenie telefoniczne - do 20 zgłoszeń w 
okresie realizacji umowy. 

2. Dopuszcza się zmianę terminu wskazanego w ust. 1, w przypadku zaistnienia 
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności po przedstawieniu 
Zamawiającemu stosownego wyjaśnienia. 

3. Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń do Zamawiającego w przypadku gdy 
wartość maksymalna umowy, określona w § 3 ust. 1, do dnia zakończenia umowy nie 
zostanie wyczerpana.  
 

 
WYNAGRODZENIE, ODBIÓR PRAC I WARUNKI ZAPŁATY 

§ 3 
1. Ustalone w wyniku zapytania umowne wynagrodzenie maksymalne (58 serwisów) 

Wykonawcy wynosi: cena brutto..................zł 
(słownie..........................................................), przy czym cena jednorazowego serwisu 
wynosi brutto……………………. zł. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy. 

3. Płatności będą prowadzone w systemie kwartalnym – 6 razy w czasie trwania umowy, za 
okresy: VIII-IX, X-XII w 2013 r. oraz I-III, IV-VI, VII-IX, X-XII w 2014 r. 

4. Podstawę do wystawienia faktur będą stanowiły protokoły odbioru, w których zostanie 
wskazana liczba wykonanych serwisów. 

5. Zapłata wynagrodzenia za świadczoną usługę nastąpi w terminie 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek 
wskazany w fakturze. 

7. Płatnik: PTOP, z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, NIP 543-11-81-
345, REGON 050040006 

 
KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 4 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
brutto, 

2) w przypadku zwłoki w realizacji usługi, w wysokości 0,1 % całkowitego 
wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, inne aniżeli 
określone w pkt 1, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 



 

2. Ww. kary zostaną potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy  z 
wystawionej przez niego faktury  VAT. 

3. W sytuacji gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokrywają szkody poniesionej 
przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:  
1) w przypadku nie dotrzymania terminu zapłaty faktury określonego  w § 3 ust. 5 

umowy, odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za 
wyjątkiem odstąpienia od umowy w sytuacji zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. 
Zamawiający w takiej sytuacji może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy 

 
 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
§ 5 

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

2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest ………………………………..,  
tel. nr ……………………….., tel. kom. nr ……………………………………………..….    

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 6 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego w 

Białymstoku. 
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny.  
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
 

 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 
 

 

 


