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UMOWA NR 25/CKPŚ/STR/18 
 
zawarta w dniu ………………2018 r. w Białymstoku 
pomiędzy: 
POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKÓW 
z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25,  
adres do korespondencji: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn 
NIP: 543-11-81-345, REGON 050040006 
reprezentowanym przez:  

………………………………………………. 

………………………………………………. 
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” 
a: 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
 
W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 25/P/STR/2018 prowadzonego w oparciu 
o zapisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
 

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy …. (od 1 do 10) osobników 
bydła rasy polskiej czerwonej (maksymalnie 10 krów/jałówek) do gospodarstwa rolnego 
Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w Żywkowie (gm. Górowo Iławeckie, powiat 
bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie)- adres Żywkowo 7, 11-220 Górowo Iławeckie). 
2. Bydło rasy polskiej czerwonej będące przedmiotem umowy powinno na podstawie oceny 
Zamawiającego wykazywać się zdrowym wyglądem oraz dobrą kondycją fizyczną. 
3. Bydło rasy polskiej czerwonej będące przedmiotem umowy powinno spełniać warunki 
wpisania do programu ochrony zasobów genetycznych takie jak: wpisane do księgi i 
poddawane ocenie wartości użytkowej, które charakteryzują się umaszczeniem i cechami 
budowy zgodnymi ze wzorcem rasy oraz spełnia następujące warunki:  
- pochodzenie po rodzicach, dziadkach i pradziadkach urodzonych w Polsce i wpisanych do 
księgi rasy polskiej czerwonej, 
- przy analizie rodowodu za czynnik dyskwalifikujący uznaje się posiadanie po roku 1990 
przodka o udziale powyżej 50% RE (biorąc pod uwagę dolew krwi europejskiego bydła 
czerwonego dokonany w latach 1950-1990 tzw. „dolew historyczny”) 
- udział krwi rasy polskiej czerwonej (RP) był jak najwyższy. 
- wiek zwierząt: 20-36 miesięcy lub młodsze, jednak nie młodsze niż 10 miesięcy. 
- spokrewnienie bydła z buhajem Zamawiającego nie może być większe niż 4%.  
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4. Dopuszcza się możliwość dostawy jałówek cielnych (pokrytych nie wcześniej niż w 14 
miesiącu życia), spełniających wyżej wymienione warunki. Opis wzorca rasy polskiej 
czerwonej oraz szczegółowe warunki wpisania do programu ochrony zasobów genetycznych 
znajduje się w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Państwowego Instytutu Badawczego 
nr 13/16 z dnia 15.03.2016 r., stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 
5. Zwierzęta powinny być zdrowe i posiadać aktualne wyniki badań na następujące choroby: 
- BVD 
- IBR 
- Neosporoza 
- Paratuberkuloza 
Wyniki badań na ww jednostki chorobowe nie powinny być starsze niż 60 dni.  
6. Oferowane stado powinno posiadać decyzję powiatowego lekarza weterynaryjnego, iż jest 
urzędowo wolne od 3 jednostek chorobowych, takich jak: białaczka, bruceloza, gruźlica. 
7. Przedmiot umowy Wykonawca dostarcza na własny koszt 
 
 

§ 2 
1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy. Bydło 

zostanie dostarczone na koszt Wykonawcy do Gospodarstwa Rolnego PTOP w Żywkowie 
(Żywkowo 7,11-220 Górowo Iławeckie). 

2. Za datę realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę protokołu odbioru 
potwierdzającego, iż dostarczone zwierzęta są zgodne z wymaganiami Zamawiającego 
opisanymi par. 1 niniejszej umowy. 
 

§ 3 
1. Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynosić maksymalnie …………………. zł 
(słownie ……………………………………………….. złotych) 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej będzie płatne będzie jednorazowo po 
otrzymaniu od Wykonawcy prawidłowo wystawionego rachunku/faktury. 
3. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu umowy. 
4. Płatności będą dokonywane w terminie 30 dni, od dnia otrzymania od Wykonawcy 
prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.  
5. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu rachunku/faktury jest: Polskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków, Biuro Regionalne w Olsztynie, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn. 
6. Należność za wykonane dostawy Zamawiający przekaże na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na rachunku/fakturze. 
7. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
8. W razie zwłoki w płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
 
 

§4 
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1. Odbiór przedmiotu umowy polegający na dostawie …. (od 1 do 10) osobników bydła rasy 
polskiej czerwonej (maksymalnie 10 krów/jałówek), nastąpi protokolarnie z udziałem 
upoważnionych przedstawicieli stron. 

2. Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru przedmiotu zamówienia, w 
szczególności z powodu niespełniania warunków o których mowa w par.1. 

3. Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie przedmiotu 
zamówienia wolnego od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu 
jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

 
 

§5 

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy, Zamawiający będzie miał 
prawo żądać kary umownej w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 7 dni w wysokości 2% 
wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie 
trwało dłużej niż 14 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę lub odstąpić od 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku rozwiązania lub 
odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca oraz rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10% wartości brutto umowy. 

2. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, 
Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z 
należności Wykonawcy za zrealizowane zamówienie z uwzględnieniem przepisów „k.c.”. 

 
§ 6 

1. Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów a 
realizacja umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny. 

2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich 
danych na potrzeby umowy oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego 
organy w tym wyznaczone przez instytucje finansującą Projekt. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy 
prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz. U. 
Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawartej umowy będą rozstrzygane przez Strony w 
drodze bezpośrednich negocjacji. W razie nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia 
negocjacji, w terminie 30 dni od zaistnienia sporu, Strony poddadzą spór pod 
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastąpić mogą w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, w formie aneksu podpisanego przez każdą ze stron.  

 
§ 7 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla 
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Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 

§ 8 
Załączniki do umowy:  
1. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Państwowego Instytutu Badawczego nr 13/16 z 
dnia 15.03.2016 r. 
2. Oferta wykonawcy. 
 
 
 

Zamawiający                Wykonawca                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


