
 

 

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 ……………  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:  

 
§ 1 

 
1. Zamawiający  zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu fabrycznie 

nowej toalety przenośnej, zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia 29.05.2013 r., o 
parametrach wskazanych w karcie produktu/opisie sprzętu, stanowiącej załącznik do 
umowy, zgodnie ze złożoną Zamawiającemu ofertą.    

2.   Przedmiot umowy jest objęty rękojmią za wady w zakresie zarówno wad fizycznych jak i 
prawnych. W tym zakresie Strony wiążą postanowienia kodeksu cywilnego. 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca dostarczy i zamontuje przedmiot umowy wolny od wad fizycznych  

i prawnych na terenie Białowieskiego Parku Narodowego: Obręb Ochronny Hwoźna, 
Obwód Ochronny Cupryki, Oddział: 158 Ba, w terminie 14 dni od daty podpisania 
umowy.  

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



 

 
§ 3 

 
1. Ustalone w wyniku zapytania wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynosi: cena 

brutto........................zł (słownie …................................................................................),  
w tym podatek VAT w wysokości ….. %. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą i 
odbiorem przedmiotu umowy oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, w tym koszt montażu we wskazanej przez 
Zamawiającego lokalizacji. 

 
§ 4 

 
1. Zapłata wynagrodzenia za dostarczony przedmiot umowy nastąpi w terminie 30 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek 

wskazany w fakturze. 
3. Płatnik: PTOP, z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, 

NIP……………………………………………………, REGON………………………….. 
 

§ 5 
 

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

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

 
§ 6 

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

§ 7 
 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny.  

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
 

 
ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 
 

 

 


