
 

Numer postępowania NRZ/05/2015                                                                                   Załącznik nr 2 

__________________________________________________________________________________ 
/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 zapytania ofertowego z dnia  ……………  prowadzonego w oparciu o przepisy 
Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu 
Zawierania Umów PTOP została zawarta umowa następującej treści:  

 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie: wykonywanie i monta ż 12 
tabliczek pami ątkowych w ramach 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. Przedmiot umowy obejmuje: 

- opracowanie graficzne, skład 

- przygotowanie do druku materiału na plansze, druk 



 

- montaż: tabliczki małe na obiektach wykonanych w ramach projektu na terenie Białowieży i Puszczy 
Białowieskiej, tabliczki duże ul. Mostowa 25, Białowieża. 

Parametry techniczne: 

a) tabliczki małe: 

- wielkość planszy: 40 x 30 cm 

- materiał: blacha mosiężna 

- grubość 1,5 mm 

- nadruk kolorowy UV 

- zabezpieczenie lakierem bezbarwnym 

- 10 sztuk 

b) tabliczki duże: 

- wielkość plansz: 100 x 70 cm 

- tablice na blasze ocynkowanej 

- oklejenie folią 

- nadruk 4+0 

- zabezpieczenie laminatem foliowym 

- montaż na stelażu wykonanym z drewna na słupkach konstrukcyjnych 7 cm x 7 cm 

- 2 sztuki 

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania 
przedmiotu umowy w sposób zgodny z obowiązującym prawem i w pełnym zakresie wymaganym 
przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania 
przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca ma obowiązek wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi w okresie realizacji umowy 
„Zasadami Promocji dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-
2013”, „Zasadami stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w 
promocji projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz „Instrukcją oznakowania 
przedsięwzięć Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”  



 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią wytycznych przedstawionych w § 1 ust. 6., z 
uwzględnieniem których zostanie zrealizowany przedmiot umowy. Wykonawca oświadcza, że 
zapoznał się z treścią podręcznika „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” oraz z treścią Załącznika nr 1 „Zasady 
stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji 
projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” wydanych przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, z uwzględnieniem których zostanie zrealizowany przedmiot umowy. 
 

§ 2 
OBOWIĄZKI STRON 

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

graficznego tabliczek pamiątkowych 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). 
4. Osobą do kontaktów ze strony Wykonawcy jest …………………… (tel………….. , tel. kom…………..). 
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonywanym 

zamówieniem. 
6. Wykonawca odpowiada za: błędy literowe, układ i jakość drukowanych zdjęć, błędne podpisy pod 

zdjęciami, które pojawiły się z winy Wykonawcy tzn. podczas składania materiałów. W przypadku 
stwierdzenia jakichkolwiek błędów dotyczących materiałów Zamawiającego Wykonawca usunie błędy 
na własny koszt. 

 
§ 3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY  
 

Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i zostanie zrealizowana w terminie 7 dni od podpisania. 

 
§ 4 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 
 

1. Zamawiający odbierze zamontowane tablice po zgłoszeniu przez Wykonawcę 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.  

§ 5 
PŁATNOŚCI 

 
1. Na podstawie Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 4 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. 

 

§ 6 
WYNAGRODZENIE 

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

 
§ 7 

KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

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 § 6 umowy. 

2. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie realizacji umowy 
wskazanym w § 3, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % ceny 
określonej w § 6 umowy za każdy dzień zwłoki. 

3. 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. 

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

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

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

 
§ 8 

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: 


