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Znak sprawy: 

_______________________________________________________________________________ 

/projekt/ 

UMOWA NR …………/11 

wykonanie ……………………………………………………….. 

 

zawarta w dniu .......... ........................ 2012 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:  

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

z siedzibą w .................................................................................................................................. 

(PESEL ............................... – w przyp. os. fiz. )* 

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

reprezentowanym przez: ….……………………….. 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nr ……………  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 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie: Ręczne 

oczyszczenie starorzeczy z roślinności wraz z wywiezieniem biomasy na łącznej dł. 

4,88 km (obręby ewid.: Rzędziany - gmina Tykocin, Pańki, Rogowo, Majątek Rogowo - 

gmina Choroszcz), wchodzące w zakres projektu „Utrwalenie uzyskanych efektów 

renaturalizacji strefy buforowej Narwiańskiego Parku Narodowego”, zwanego dalej 

Projektem, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. 
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2. Przedmiot umowy obejmuje: 

Ręczne oczyszczenie starorzeczy z roślinności wraz z wywiezieniem biomasy na łącznej dł. 

4,88 km, (obręby ewid.: Rzędziany - gmina Tykocin, Pańki, Rogowo, Majątek Rogowo - 

gmina Choroszcz), w tym: 

a) Koryto Babino – do oczyszczenia fragmenty starorzecza o łącznej długości 1,76 km, 

na powierzchni ok. 10560 m2 , działka 142 obręb Rzędziany, gmina Tykocin 

(lokalizacja – załącznik nr 1), 

b) Koryta prawobrzeżne – do oczyszczenia fragmenty starorzecza o łącznej długości 3,12 

km, na powierzchni ok. 6240 m2 , działki nr 76/2, 77/2  obręb Pańki, nr 195/12, 

195/11, 196/12, 197/5, 198/6, 4/29, 4/30, 4/31, 4/32, 200/11, 201/7, 202/29, 202/32, 

202/30, 202/33, 204/8, 205/14, 205/15, 206/5, 206/8, 207/8, 210/9, 211/2, 211/3, 

216/9, 217/6, 219/16, 219/14, 221/8, 19/9, 223/10, 224/6, 225/11, 226/9, 227/9, 229/8, 

229/9, 230/10, 178/24, 231/11, 232/10, 233/28, 237/3, 237/11, 238/9, 240/11, 241/13, 

242/28, 243/12, 244/11, 245/10, 246/10, 247/8, 248/11, 249/26, 249/27, 249/29, 

250/9, 251/10, 251/13, 254/10, 255/7 obręb Rogowo, nr 44, 43 obręb Majątek 

Rogowo, gmina Choroszcz (lokalizacja – załącznik nr 1). 

3. Sposób realizacji zamówienia:  

Ze względu na lokalizację przedmiotu zamówienia w obszarze Natura 2000 OSO „Bagienna 

Dolina Narwi” prace należy prowadzić zgodnie z następującymi wytycznymi: 

- koszenie i wydobycie roślinności z cieków może być prowadzone wyłącznie ręcznie przy 

pomocy kos, haków, bosaków i innych tego typu narzędzi na wskazanych przed 

rozpoczęciem prac fragmentach starorzeczy i pod nadzorem przyrodniczym pracowników 

PTOP, 

- roślinność wygrabioną z cieków należy złożyć w kopki, a następnie wywieźć z terenu 

objętego pracami, 

- istotne zniszczenia spowodowane poruszaniem się sprzętu mechanicznego po obszarze 

objętym pracami zostaną usunięte przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

skontrolowania wykonawcy w trakcie realizacji zadania i wskazania zniszczeń, które trzeba 

będzie usunąć. 

4.  Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie ze złożoną ofertą, a także zgodnie z 

uzgodnieniami podjętymi z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
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§ 2 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: od 3 września do 30 września 2012 r. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac określonych w §1 zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami prawa, 

obowiązującymi normami i normatywami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

wytycznymi Zamawiającego, z zachowaniem należytej staranności i ekonomicznych 

interesów Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania ewentualnych 

podwykonawców oraz osób realizujących fizycznie przedmiot umowy, w tym za dobór i 

dopuszczenie do realizacji umowy osób z odpowiednimi kwalifikacjami bądź 

uprawnieniami. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Wykonawcą w zakresie 

realizacji przedmiotowej umowy. 

 

§ 4 

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w dniu 30 września 2012 r. Podstawą odbioru 

przedmiotu umowy stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego  

i Wykonawcę bez wad i usterek. 

2. Wszelkie uwagi będą zgłaszane na piśmie, a wszelkie stwierdzone usterki i wady będą 

usuwane niezwłocznie, co zostanie stwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy. 

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół odbioru przedmiotu 

umowy bez wad i usterek, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości: ……… zł brutto 

(słownie: ………………………… złotych ). 

2. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na konto 

bankowe Wykonawcy podane w fakturach, w terminie do 30 dni od daty złożenia 

Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktur VAT. Zamawiający oświadcza, że jest 

płatnikiem podatku VAT.  

 

§ 6 
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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 § 5 pkt 1 umowy. 

2. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie 

realizacji umowy wskazanym w §2, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w 

wysokości 0,2 % ceny określonej w § 5 pkt 1 umowy za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%  

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 pkt 1 umowy. 

4. 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. 

5. W przypadku zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe. 

6. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

7. 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 

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

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

tel. nr ……………………….., tel. kom. nr ………………………………………………... 

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego w 

Białymstoku. 
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§ 11 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny, przepisy ustawy  

Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.  

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY:      WYKONAWCA: 

 

 


