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Załącznik nr 3 
 

UMOWA NR ....../CKPŚ/RB/2011 
 
zawarta w dniu ........ grudnia 2011 r. w Białymstoku pomiędzy: 

 

POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKÓW 
z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55  
adres do korespondencji: Biuro Regionalne PTOP w Olsztynie, 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: 

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

z siedzibą: ........................................... 

wpisaną/ym do rejestru ewidencji działalności gospodarczej w ................ pod nr ........................ 

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

reprezentowanym przez: ................................................................. 

zwanym w treści umowy Wykonawcą 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nr 1/P/RB z dnia ....... grudnia 2011 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 i warunki realizacji  

1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód marki  

.....……………,  model  ……...……..,  typ  ……………….,  rok produkcji ............, zgodnego z opisem 

wymagań technicznych i wyposażenia zawartych w załączniku nr 1. 

2. Dostawa niniejszego samochodu terenowego z napędem 4x4 jest realizowana w ramach zadania 

realizowanego w projekcie „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 o numerze POIS.05.01.00-00-

219/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 

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

odbioru. 

 

§ 2 

1.  Wykonawca wyposaży  samochód  zgodnie  z wymogami  ustawy  „Prawo  o  ruchu  drogowym” 

oraz zawartymi w załączniku nr 1 do ogłoszenia. 

2. Jednocześnie z samochodem Wykonawca przekaże komplet dokumentów, w tym kartę 

gwarancyjną  i  świadectwo  homologacji  pojazdu,  dwa  komplety  kluczy,  instrukcję  obsługi  

w  języku polskim. 

 

§ 3 

Termin realizacji 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy ..... grudnia 2011r. do dnia:          

.................. 2011r. 
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§ 4 

Cena i warunki zapłaty 

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. 

2.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, w drodze 

przelewu bankowego, z  terminem płatności 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, na 

rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………………..................…  

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

samochodu.  

4.  Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

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

zwłoki w terminowym uregulowaniu należności. 

 

§ 5 

1. Wykonawca  oświadcza,  że  samochód  będący  przedmiotem  umowy  jest  fabrycznie  nowy   

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.  

2. W  przypadku  stwierdzenia  niezgodności  parametrów  technicznych  oraz  wyposażenia 

dostarczonego samochodu z warunkami, zawartymi w załączniku nr 1, Zamawiający ma prawo od 

umowy odstąpić.  

3. Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność prawną oraz zobowiązuje się do naprawienia na 

własny koszt szkód, które mogą powstać w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

§ 6 

Kary 

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 § 4 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 § 4 niniejszej umowy za każdy 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 § 4 umowy. 

4. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.        

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 

Gwarancja 

1.  Wykonawca  udziela  gwarancji  na  dostarczony  samochód  na  następujących  warunkach:  

………………………………………………………………  licząc  od  daty  przekazania  przedmiotu 
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umowy do użytkowania Zamawiającemu.  

2.  Kartę gwarancyjną samochodu Wykonawca przekaże wraz z samochodem. 

 

§ 8 

Osoby uprawnione do realizacji umowy 

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

Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest .................................,tel.............................  

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

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. 

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. 

 

 

 

 

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

ZAMAWIAJACY:         WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integralną częścią umowy stanowią: 

1. Zestawienie parametrów i wyposażenia samochodu (załącznik nr 1) 

2. Oferta Wykonawcy (załącznik nr 2)  

 


