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Załącznik nr 2 

UMOWA NR ____/CKPŚ/RB/2014 

 

zawarta w dniu _____________ 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 w treści umowy „Zamawiającym” 

a: 

_________________________________________________________________________________
NIP: _____________, Regon: _____________, 
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 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wyprodukowanie i montaż 4 szt. tablic w 

drewnianej oprawie w ramach zadania realizowanego w projekcie „Kompleksowa ochrona 

torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” o numerze 

POIS.05.01.00-00-215/09, zwanego dalej Projektem, 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.  

 

Opis przedmiotu umowy:  

Opracowanie graficzne, wyprodukowanie oraz montaż 4 tablic o tematyce ornitologicznej. Moduły 
mają przedstawiać 4 ostoje ptaków: rezerwat „Polder Sątopy-Samulewo”, rezerwat „Kwiecewo”, staw 
dolny w Pieckach, stawy w Nerwiku. 
 
1. Tablica edukacyjna:  
Wymiar 120x80cm + montaż w ramie drewnianej. 
Technologia wykonania tablic z przeznaczeniem na zewnątrz: wodoodporny wydruk wielkoformatowy - 
brak widocznych przejść głowicy drukującej przy rozdzielczości 1440 dpi,  wydruk odporny na 
działanie czynników atmosferycznych UV i H2O. Nośnik druku  folia polimerowa zapewniająca 
trwałość zachowania kolorystyki tablic do 5 lat. Całość laminowana warstwą ochronną anty-UV i 
antygrafitti. NOŚNIK główny -  nie rdzewiejąca blacha ocynkowana grubości 0,55 mm. Okres 
gwarancji tablic zewnętrznych – 5 lat.  
Tematyka: tablica nr 1 - rezerwat „Polder Sątopy-Samulewo”, tablica nr 2 - rezerwat „Kwiecewo”,  
tablica nr 3 - staw dolny w Pieckach, tablica nr 4 - stawy w Nerwiku. 
 
2.Stelaż drewniany do tablic: 
w rozmiarze :120x80cm 
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Stelaż drewniany jednostronny  do tablic  z dachem dwuspadowym wykonanym  z  desek, 
montowanych na zakładkę ok. 3 cm. Stelaż na dwóch nogach drewnianych o średnicy min. 8cm. 
Oprawa tablicy  wykonana z suchych desek oflisowanych grubości min 3 cm. Nad i pod tablicą 
dodatkowe drewniane kanciaki ozdobne, spajające konstrukcję. Drewno impregnowane, 
zabezpieczone środkiem ochronnym do drewna (kolor brązowy). Konstrukcja zwarta, masywna, 
wykonana zgodnie z zasadami  sztuki stolarsko - ciesielskiej. Stelaż  z pełnym zabezpieczeniem 
„pleców” tablicy w postaci płyty w kolorze stelaża, dolna część nóg tablicy zabezpieczona przed 
wilgocią dodatkowym środkiem chemicznym. Kotwy stalowe w postaci kątowników o wysokości nie 
niższej niż 1 m z blachy o grubości min. 5 mm. Kotwy wygięte w kształcie litery L + stopy betonowe. 
Wysokość całej konstrukcji nie niższa niż 2 m. 
 
 
3. Montaż - tablice montowane będą przez Wykonawcę w 4 miejscach wyznaczonych przez 
Zamawiającego: 
w pobliżu rezerwatu „Polder Sątopy-Samulewo”, gmina Bisztynek, powiat bartoszycki, woj. warmińsko-
mazurskie, sztuk 1 
w pobliżu rezerwatu „Kwiecewo”, Gmina Świątki, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, sztuk 
1. 
w pobliżu stawu dolnego w Pieckach, Gmina Piecki, powiat mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, 
sztuk 1 
w pobliżu stawów w Nerwiku, Gmina Purda, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, sztuk 1 
 
Zamawiający dostarczy Wykonawcy logotypy w formacie plików *cdr (logotyp sponsorów), rysunki, 
mapy oraz tekst (maksymalnie do 10 dni roboczych po podpisaniu umowy), która posłuży Wykonawcy 
do przygotowania materiałów do wydruku. Ostateczny wygląd tablic przed produkcją należy uzgodnić 
z Zamawiającym w celu akceptacji, ewentualnych poprawek lub zmian. 
 

§ 2 

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. Zamawiający dostarczy Wykonawcy logotypy w formacie plików *cdr (logotyp sponsorów), rysunki, 

mapy oraz tekst (maksymalnie do 10 dni roboczych po podpisaniu umowy), która posłuży Wykonawcy 

do przygotowania materiałów do wydruku.. Ostateczny wygląd wszystkich materiałów przed produkcją 

należy uzgodnić z Zamawiającym w celu akceptacji, ewentualnych poprawek lub zmian. 

 

§ 3 

Termin realizacji zadań 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie 

do 18 lipca 2014 r. 

§ 4 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Podstawą odbioru przedmiotu umowy stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez 

Zamawiającego i Wykonawcę bez wad i usterek. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego przez Zamawiającego. 

§ 5 

Cena i warunki zapłaty 
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1. Za wykonanie prac wymienionych w § 1 pkt 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

łącznie za wykonany przedmiot umowy ___________   ___      __ brutto  

(słownie: _____________________________________________ złotych 00/100 zł brutto). 

2. Wynagrodzenie określone w § 5 pkt.1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane  

z wykonaniem umowy w tym dostawę przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. 

3. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na konto bankowe 

Wykonawcy podane w fakturze/rachunku, w terminie do 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu 

prawidłowo sporządzonej faktury VAT/rachunku. Zamawiający oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem 

podatku VAT. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku będzie stanowił protokół odbioru o którym mowa  

w § 4 niniejszej umowy. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla 

potrzeb podatku od towarów i usług VAT. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zwrotu na 

rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych: 

1) wadliwym wystawieniem faktury VAT/rachunku, 

2) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT/rachunku wystawionej na rzecz Zamawiającego, 

3) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT/rachunku. 

 

§ 6 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy. 

Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za swoje własne, 

2. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu rozliczeń Wykonawcy 

z podwykonawcami. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną: 

1) w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy w przypadku zwłoki  

w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od 

umowy z przyczyn leżących po jego stronie; 

3) w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4) z tytułu uchybień jakościowych - 10 % wartości zamówienia za każde uchybienie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych. 

3. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa  

w § 1 umowy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji 

zamówienia nie rezygnując z kar umownych i odszkodowania. 

4. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy  

w terminie wyznaczonym, zgodnie z § 3, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od 

umowy. 

§ 8 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W wypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego             

z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych. 
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3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w przypadku ogłoszenia upadłości lub wszczęcia likwidacji Wykonawcy; 

2) pomimo uprzedniego dwukrotnego wezwania do realizacji przedmiotu umowy zgodnie  

z postanowieniami umowy ze strony Zamawiającego, Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje 

zobowiązania umowne. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość aneksowania umowy. 

5. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku działania siły 
wyższej, wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz 
w sytuacji wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji umowy w związku z okresem trwania Projektu.  
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy jest: Sebastian Menderski,  

tel. 609-306-989 

2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest ____________           _, tel.nr 

_____________ 

§ 10 

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 nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.          

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

 

 

 

 

 

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

      ZAMAWIAJĄCY:             WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Integralną częścią umowy stanowią: 

1. Oferta Wykonawcy (załącznik 1). 


