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Załącznik nr 2 

Wzór umowy 
 

UMOWA NR …………………2013 
zawarta w dniu …… 2013 r. w Białymstoku pomiędzy: 

 
Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków  
ul. Kolejowa - Wejmutka, 17-230 Białowieża (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 
Białystok), NIP: 543-11-81-345 reprezentowanym przez:  

 Tomasza Kułakowskiego – Prezesa Zarządu PTOP 

 Romana Kalskiego – Dyrektora Sekretariatu PTOP 
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, 
 
a  
.............................................................................................. reprezentowaną przez: 

 ................................................................ –………………….,  
zwaną dalej Wykonawcą  
 
stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym 
w trybie zaproszenia do składania ofert jak również na podstawie przepisów,  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz „Regulaminie udzielania zamówień publicznych” 
Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, w związku z realizacją projektu pt. „Czynna ochrona cietrzewia na 
terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zostaje zawarta umowa 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi cateringowej wraz z dowozem wyżywienia do 

Stacji Terenowej Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków dla 16 osób, uczestników workcampów zgodnie 
z zaproszeniem do składania ofert z dnia 12.09.2013 r., stanowiącą integralną część umowy - Załącznik nr 1 
do niniejszej umowy oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……... 2013 r., stanowiącą integralną część 
umowy - Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 
§ 2 

1. Wykonawca wykona usługę na własny koszt zgodnie z zaproszeniem do składnia ofert. 
2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest ……….., tel. ………... 
3. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest ………….., tel. ………….. 
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego następujących nieprawidłowości: 

a) nieprzestrzegania ilości posiłków, 
b) w przypadku opóźnienia w wykonaniu usługi do 1 godziny, 
c) spóźnienia w świadczeniu usługi powyżej 1 godziny, 
d) niewykonania usługi we wskazanym terminie 

osoba uprawniona ze strony Zamawiającego, wypełni protokół nieprawidłowości i prześle go Wykonawcy na numer 
fax: ………………... lub adres e-mail: ………………………….. Protokół nieprawidłowości przekazany w w/w sposób 
będzie stanowił podstawę do naliczenia kar, których mowa w § 5 umowy. 
 

§ 3 
1. Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 przysługuje maksymalne łączne wynagrodzenie 

w wysokości: ……………………. zł brutto, (słownie: ……………….…………………………………..……..……).  
2. Cena o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z usługą, w tym koszty dostawy oraz 

transportu do siedziby Zamawiającego, powiększoną o należny podatek VAT. 
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem po przyjęciu przez Zamawiającego prawidłowo zrealizowanego 

przedmiotu zamówienia na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionego przez 
Wykonawcę dokumentu księgowego tj. faktury VAT w terminie 21 dni od dnia jego doręczenia do siedziby 
Zamawiającego.  
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4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury przez Zamawiającego Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki 
ustawowe. 

 
§ 4 

1. Kary umowne z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań niniejszej umowy, będą 
naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) za odstąpienie przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 5 % wartości umowy brutto, 

b) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 5% wartości umowy brutto, 

c) za nieprzestrzeganie wymaganej ilości posiłków – w wysokości 10% ceny brutto za całość 
zamówienia,  

d) spóźnienia w świadczeniu usługi powyżej 1 godziny, wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu 
wykonania usługi zostanie pomniejszone o 20% wynagrodzenia brutto, 

e) niewykonania usługi we wskazanym terminie – Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 50 % 
wartości umowy brutto. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrąceń kar umownych z wynagrodzenia przysługującego mu z 
tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, zaś w wypadku niezrealizowania umowy o którym mowa w ust 1 lit e) 
do zapłacenia kary umownej na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych 
nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność 
odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 5 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy  
2. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia ………….. oraz zaproszenie do złożenia oferty 

w trybie zapytania ofertowego dnia 12.09.2013 r. 
 

§ 6 
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku 
porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 
 

§ 7 
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na inne osoby. 
 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 
Zamawiający        Wykonawca 

 
 
 

.................................................                                       ................................................ 
 
 
Załączniki do umowy: 
Załącznik nr 1: ogłoszenie o przetargu, 
Załącznik nr 2: oferta Wykonawcy z dnia …. 


