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     Załącznik nr 2 
 

UMOWA NR 2/CKPŚ/RB/2012 
 

zawarta w dniu ……/........./ 2012 r. w Białymstoku 

pomiędzy: 

 

 

POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKÓW 

z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka,  

adres do korespondencji: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn            

NIP: 543-11-81-345, REGON 050040006 

reprezentowanym przez:  

 Tomasza Kułakowskiego – Prezesa Zarządu PTOP 

 Romana Kalskiego – Dyrektora Sekretariatu PTOP 

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” 

 

a: 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
wpisaną/ym do rejestru ewidencji działalności gospodarczej w ....................................pod nr............... 
NIP: ……………………..,  Regon: ……………………  
reprezentowanym przez:……………………………………………………………. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
 

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dnia 14 lutego 2012r. 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 dostawę łódki wiosłowej  

z silnikiem elektrycznym i przyczepą podłodziową, zgodnego z opisem zamówienia:  

 

a) łódź wiosłowa:  

 długość: max. 380 cm 

 szerokość: max. 170 cm 

 waga: max. 130 kg  

 przeznaczona dla 3-4 osób 

Wyposażenie:  

 schowki zamykane (min.2 szt) o wymiarach dostosowanych do wymiarów akumulatora, 

 cumka 2 szt. 

 dulki 2 szt. do wioseł  

 deska pod silnik 

 wiosła – 2 szt 

 knaga, 

 cuma, 

 plandeka postojowa odpowiadająca danej łódce 

 kamizelki ratunkowe (wyporność min.50N, jaskrawy kolor, gwizdek, taśmy odblaskowe) – 4 

szt.: 

 kotwica o wielkości odpowiadającej łódce, 
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 rolka kotwiczna, 

b) silnik:  

 elektryczny 

 napięcie i natężenie prądu – 12V / 52A 

 siła pchnięcia – min. 55LBS / 25 kg 

 moc – min. 600 W 

 wskaźnik poziomu naładowania akumulatora 

 teleskopowy uchwyt wraz z przełącznikiem biegów (min. 5 biegów do przodu i 2 biegi do tyłu)  

 wykonanie kolumny i uchwytu do łodzi z włókien szklanych i nylonu  

 śruba silnika dwupłatowa 

 klucz do montowania śruby 

 pokrowiec na silnik (wytrzymały materiał z uchwytami do przenoszenia) 

 

c) akumulator: 

 żelowy,  

 pojemność –  min. 100 Ah 

 napięcie – 12 V  

 

d) ładowarka automatyczna  

Do ładowania akumulatorów 12V i pojemności do 120Ah. 

 

e) Przyczepa podłodziowa:  

 DMC min. 500 [kg]  

 maksymalna długość łodzi min.380 cm 

 ładowność min.400 kg 

 system ułatwiający bezpieczne wciąganie łódki (rolki bądź podpory, wciągarka) 

 zabezpieczenie zaczepu 

 koło podporowe z obejmą mocującą 

 

2. Dostawa niniejszego przedmiotu zamówienia jest realizowana w ramach projektu „Ochrona rybitw 

na Warmii i Mazurach”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej o numerze POIS.05.01.00-00-219/09.  

3. Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru zawierający ustalenia dokonane w toku 

odbioru. 

 

       § 2 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy ………...2012 r. do dnia: 

16.03.2012r. 

 

 

§ 3 

1. Wykonawca bezpłatnie przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie właściwej eksploatacji 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego 

(minimum 12 miesięcy), instrukcji obsługi i napraw (w języku Polskim) oraz wszystkich niezbędnych 

dokumentów sprzętu. 

3. Wykonawca  oświadcza, że przedmiot  umowy  jest  fabrycznie  nowy, zgodny z obowiązującymi 
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normami i sprawny  technicznie oraz wolny od wad prawnych i fizycznych  i nie mają do niego 

prawa i roszczeń osoby trzecie oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź 

zabezpieczenia.  

 

 § 4 

1. Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się w biurze regionalnym Zamawiającego, w Olsztynie. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy polegającego na dostarczeniu przedmiotu zapytania 

przyjmuje się dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego. 

 

     § 5 

1. Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy wynosi: ............................................ zł brutto  

(słownie: .........................................................................  brutto) w tym należny podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek wskazany 

na dostarczonej fakturze VAT w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru i od daty 

złożenia prawidłowo sporządzonej faktury. 

3.  Podstawą wystawienia  faktury  będzie  podpisany  przez  strony  protokół  przekazania  i  odbioru  

przedmiotu zamówienia.  

4.  Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

 

 

      § 6 

1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca albo niewykonania zamówienia (w tym nie usunięcia wad)  

z przyczyn obciążających Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 10 % ogólnej wartości wynagrodzenia określonego w § 5 umowy. 

2. W razie zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub stwierdzenia wad w ramach gwarancji 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości 

określonej w § 5 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, a jeżeli okres zwłoki przekroczy 

14 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy. 

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

Zamawiającego zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 umowy. 

4.  Wykonawca  ma  prawo  do  naliczania  i  egzekwowania  ustawowych  odsetek  za  każdy  dzień 

zwłoki w terminowym uregulowaniu należności. 

5. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście 

poniesionej. 

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. 

 

 

§ 7 

1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy jest: Sebastian Menderski, tel.609306989. 

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

tel. ……………………………………………….... 

 

§ 8 

1. Niniejsza umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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4. Spory powstałe w związku z obowiązywaniem niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sad Właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

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

         ZAMAWIAJĄCY:                                          WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integralną częścią umowy stanowią: 

1. Oferta Wykonawcy (załącznik nr 1). 


