
 

Numer postępowania NRZ/03/2015                                                                                   Załącznik nr 4 

__________________________________________________________________________________ 
/projekt/ 

UMOWA NR …………/15 
 

zawarta w dniu .......... ........................ 2015 r. w Białymstoku  

pomi ędzy: 

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 przetargu nr NRZ/03/2015, prowadzonego w trybie art. 701 – 705 Kodeksu 
Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz w oparciu o przepisy 
Regulaminu Zawierania Umów PTOP została zawarta umowa następującej treści:  

 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie: wykonanie i monta ż 21 tablic 
edukacyjnych wchodzących w zakres projektu „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu 
turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi 
Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-
439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy: 

WYDRUK: 
- wydruk pełnokolorowy CMYK na trwałym materiale kompozytowym – dwie warstwy aluminium 
przedzielone warstwą tworzywa sztucznego, z wewnętrznym wydrukiem odpornym na warunki 
atmosferyczne,  
- karty z registrami po prawej stronie krawędzi, ułatwiające przewracanie kart 
- otwór w karcie (płycie) wzmocniony za pomocą metalowego oczka  



 

- wydruk odporny na warunki atmosferyczne, 
- wydruk zabezpieczony laminatem ochronnym UV, 
 
STELAŻ (schemat stelaża w załączniku nr 1 do umowy): 
- materiał konstrukcji drewnianej – drewno sosnowe wysezonowane, heblowane 
- montaż na szerokim słupie konstrukcyjnym z drewna wkopanym w ziemię z kotwą betonową wspartą na 
płaskownikach stalowych, części metalowe (płaskowniki stalowe) zabezpieczone farbą antykorozyjną 
- jedna tablica nie będzie montowana do gruntu i nie wymaga kotwy betonowej (w załączniku nr 1 
oznaczona kółkiem), montaż na brogu do barierki, słupek i podstawa przykręcone do barierki, 
- słupek konstrukcyjny o wymiarach 30 cm x 10 cm, wysokość słupka ok. 1,2 m  
- na słupie konstrukcyjnym posadowiona pod kątem deska drewniana, klejona o wymiarach 70 cm x 50 
cm, o grubości min. 35 mm  do której przymocowane będą tablice informacyjne w postaci kart do 
przewracania 
- całość konstrukcji drewnianej dwukrotnie impregnowana preparatem zabezpieczającym drewno przed 
czynnikami atmosferycznymi - impregnatem powłokotwórczym nadającym  kolor, mającym zastosowanie 
do malowania drewna ostruganego i nieostruganego stosowanego na zewnątrz pomieszczeń  
 
KONSTRUKCJA TABLIC W FORMIE KSIĄŻKI: 
- tablica edukacyjna zamocowana w formie kart do przewracania do deski w co najmniej 2 miejscach 
stalowymi prętami, trwale zabezpieczonymi przed ich wyrwaniem, w sposób umożliwiający wymianę kart 
(nap zabezpieczony nakrętkami odkręcanymi kluczem nasadowym) 
- wymiar jednej karty: format A3 (ok. 42 cm x 30 cm), karta w pionie, 
- wymiar całej tablicy (2 rozłożone karty): 2 x format A3 (ok. 42 cm x 60 cm) format w pionie 
 
SZACOWANA LICZBA KART:  
 1) 13 tablic po 3 karty = 39 kart 
 2) 7 tablic po 2 karty = 14 kart  
 3) 1 tablica z 4 kartami = 4 karty  
  Łącznie: 57 kart 
Oszacowana liczba kart jest wielkością najbardziej prawdopodobną. Ostateczna liczba kart wynikać 
będzie ze zrobionego składu tablic. Zamawiający przewiduje max. wzrost oszacowanej liczby kart o 20%, 
tj. 57 + 20%. 
 
LOKALIZACJA 
Tablice należy zamontować w miejscach wskazanych na mapce – załączniku nr 2 do umowy, w 
porozumieniu z Zamawiającym (osobą przez niego wyznaczoną). Tablice będą ustawione na terenie 
Białowieskiego Parku Narodowego. 
 
WYKONANIE 
Tablice zostaną wypełnione materiałami dostarczonymi przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy.  
Dostarczony tekst będzie zawierał logotypy UE i NFOŚ, które Wykonawca będzie obowiązany zamieścić 
na tablicach, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami, dostępnymi na stronie 
www.pois.gov.pl oraz www.nfosigw.gov.pl 
 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI UMOWY  

Termin wykonania przedmiotu umowy: 60 dni od dnia zawarcia umowy. 



 

§ 3 
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  do akceptacji projekt pierwszej tablicy w terminie 3 dni 
kalendarzowych od podpisania umowy, projekty kolejnych 10 tablic w terminie 10 dni kalendarzowych 
od podpisania umowy, projekty ostatnich 10 tablic w terminie 20 dni kalendarzowych od podpisania 
umowy, 

2. Zamawiający i Przedstawiciel Białowieskiego Parku Narodowego w ciągu dwóch dni roboczych mogą 
zgłosić uwagi do przedstawionych projektów, uwagi te Wykonawca będzie obowiązany uwzględnić i 
przekazać Zamawiającemu do akceptacji w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania uwag. Brak 
zgłoszenia uwag w ww. terminie przez Zamawiającego lub Przedstawiciela Białowieskiego Parku 
Narodowego oznacza akceptację projektu. 

3. Projekty tablic przed przekazaniem do druku muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego w 
formie pisemnej lub drogą mailową. 

 

§ 4 
WYNAGRODZENIE 

 
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 
wysokości: …………… zł (słownie: ……………… złotych 00/100), w tym podatek VAT ….. %.  

 

§5 
OBOWIĄZKI STRON 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą w zakresie treści i opracowania 

graficznego tablic informacyjnych będących przedmiotem niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszelkich przeszkodach w prowadzeniu 

zleconych prac. 
3. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego oraz za kontakty z 

Wykonawcą jest Pani Anna Suchowolec (tel. 85 664 22 55), e-mail asuchowolec@ptop.org.pl 
oraz Przedstawiciel – Białowieskiego Parku Narodowego Pan Andrzej Karczewski  (tel. 600455702)  
e-mail karczewski@bpn.com.pl Wykonawca będzie przesyłał projekty tablic, zgodnie z obowiązkami 
opisanymi w § 3, na oba adresy mailowe osób odpowiedzialnych za realizację umowy. 
Osobą do kontaktów ze strony Wykonawcy jest …………………… (tel………….. ,  e-
mail……………….. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonywanym 
zamówieniem. 

5. Wykonawca odpowiada za: błędy literowe, układ  logotypów UE i NFOŚ, które pojawiły się z winy 
Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów Wykonawca usunie błędy na własny 
koszt. 

 

§6 
ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Zamawiający odbierze zamontowane tablice po zgłoszeniu Wykonawcy gotowości odbioru. 
2. Z odbioru zostanie spisany protokół, w którym zostaną wskazane ewentualne usterki bądź wady 

tablic, oraz zostaną wyznaczone terminy do ich usunięcia. 



 

3. Za termin odbioru przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru bez uwag przez 
Zamawiającego i Przedstawiciela Białowieskiego Parku Narodowego.  

4. Protokół, o którym mowa w ust. 3 stanowi podstawę do wystawienia faktury/rachunku. 
 

§7 
PŁATNOŚCI 

 
1. Na podstawie Protokołu Odbioru, o którym mowa w §6, Wykonawca uprawniony będzie do 

wystawienia faktury VAT/rachunku z terminem płatności 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

2. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto wykonawcy wskazane w fakturze/rachunku. 
 

§ 8 
GWARANCJA JAKO ŚCI 

1. Wykonawca udziela pięcioletniej gwarancji jakości na wykonanie i montaż tablic. 
2. Okres gwarancji jakości biegnie od dnia odbioru zamontowanych tablic, potwierdzonego protokołem 

o którym mowa w § 6 ust. 3. 
3. W przypadku ujawnienia się wad w tablicach lub ich montażu, Zamawiający lub Przedstawiciel 

Białowieskiego Parku Narodowego winien zgłosić wadę w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia. 
4. Wykonawca winien niezwłocznie, nie później niż w terminie 20 dni wymienić tablice na wolne od wad 

lub je  naprawić. 
5. Jeżeli w ramach obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dokona wymiany tablicy wadliwej na wolną 

od wad, termin gwarancji w zakresie tablicy wymienionej biegnie od nowa. 
6. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy nie wyłącza 

możliwości wykorzystania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy. 

7. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy 
dla danego elementu dostawy nie wystawiono odrębnego dokumentu gwarancyjnego. 

 
§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Zamawiający może w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w 
wykonywaniu przedmiotu umowy, co najmniej o 2 tygodnie, z prawem do naliczenia kary umownej na 
podstawie § 10 ust. 2, albo nienależytego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, 
skutkującego co najmniej dwukrotnie: 

1) nałożeniem na Wykonawcę kary umownej o której mowa w § 10 ust. 3 umowy, lub 
2) powierzeniem wykonania części przedmiotu umowy osobie trzeciej na podstawie § 10 ust. 5 

umowy.  
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz 

będzie  zawierało uzasadnienie przyczyny odstąpienia.  
4. W przypadku, gdy jedna ze Stron skorzysta z uprawnienia odstąpienia od umowy z powodu 



 

niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez drugą Stronę, Strony ustalają 
następujące zasady wzajemnego rozliczenia: wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
będzie ustalana zgodnie z § 7, z uwzględnieniem wykonanych i odebranych przez Zamawiającego 
bez zastrzeżeń tablic i pomniejszona o dotychczas naliczone lub należne kary umowne należne 
Zamawiającemu w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę lub potrącenia 
kosztów, jakie Zamawiający poniósł powierzając wykonanie części przedmiotu umowy osobie 
trzeciej.  
 

§ 10 
KARY UMOWNE 

1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca albo nieprawidłowego wykonania bądź niewykonania 
zamówienia (w tym nie usunięcia wad) z przyczyn obciążających Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 umowy. 

2. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie wskazanym w §2, 
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % ceny określonej w § 4 umowy za 
każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, w tym wstawienie logotypów UE i instytucji 
finansujących niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami, błędy literowe lub 
merytoryczne, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości 
wynagrodzenia określonego w § 4 umowy.  

4. W przypadku przekroczenia terminów wymiany na nowe lub naprawy tablic wynikających z gwarancji 
jakości, w stawce dziennej – 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4, za każdy dzień 
opóźnienia. 

5. Za zwłokę w przekazywaniu projektów graficznych Zamawiającemu do akceptacji, w terminach o 
których mowa w § 3, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 50 zł za każdy 
dzień zwłoki. 

6. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy lub opóźnienia się w jej wykonaniu 
w taki sposób, że takie wykonanie umowy nie miałoby znaczenia dla Zamawiającego, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania przedmiotu umowy lub jego części 
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy 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. 

8. W przypadku zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
9. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, 

jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
10. Naliczone przez Zamawiającego kary będą potrącane z faktury wystawionej przez Wykonawcę. W 

przypadku nie wystawienia faktury/rachunku (co uniemożliwi potrącenie kar), Wykonawca zostanie 
wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe Zamawiającego. 

 

 



 

§ 11 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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. 

ZAMAWIAJ ĄCY:      WYKONAWCA: 

 
 


