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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dn. 26 września 2012 r. 

 
Wzór umowy 

 
UMOWA NR 06/CI-II/CKP Ś/2012 

zawarta w dniu ........... października 2012 r. w Białymstoku pomiędzy: 
 
Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków  
ul. Kolejowa - Wejmutka, 17-230 BiałowieŜa (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  
................................................................................................................. reprezentowanym przez: 

• ......................................................................,  
zwaną dalej Wykonawcą  

stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów, o których mowa w art. 
701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) 
oraz w „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” (POIS.05-01.00-00-
328/10), o następującej treści: 

 
§ 1  

Przedmiot umowy i miejsce wykonania 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie na dostawę 

materiałów biurowych w ramach realizacji projektu, pt. „Czynna ochrona cietrzewia na 
terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap 
II” , współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia opisanego niniejszą umową, 
zgodnie ze swoimi potrzebami. 

3. Dostawy będą wykonywane po kaŜdorazowym złoŜeniu zamówienia w terminie 3 dni 
roboczych, zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły biurowe do siedziby Zamawiającego, tj. na 
adres: ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok. 

 
§ 2  

Termin i sposób realizacji 
1. Termin rozpoczęcia umowy strony ustalają na dzień podpisania umowy, zaś zakończenie na 

dzień 31 grudnia 2014 r. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówioną partię dostawy w terminie 3 dni 
roboczych od dnia złoŜenia zapotrzebowania pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub 
telefonicznie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich czynności związanych 
z realizacją przedmiotu umowy z najwyŜszą starannością. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie lub w związku  
z wykonywaniem umowy, powstałe z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy. 

5. Reklamacje z powodu dostarczenia wadliwego towaru Zamawiający zgłaszać będzie 
Wykonawcy telefonicznie lub pisemnie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy w ciągu 3 
dni roboczych od momentu zgłoszenia wadliwości bez Ŝadnej dopłaty. 

7. W sytuacji gdy Wykonawca nie usunie wady w terminie, o którym mowa w §2 ust. 6 albo po 
usunięciu wady wadliwy przedmiot umowy nadal wykazuje wady, Zamawiający moŜe: 
a) Ŝądać ponownej wymiany, 
b) odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca, gdy opisana w §2 ust. 7 sytuacja powtórzy się 

trzykrotnie. 
 

§ 3  
Cena i warunki zapłaty 

1. Łączna kwota przewidziana na zakup materiałów biurowych w ramach realizacji niniejszej 
umowy wynosi .................................... zł brutto. 

2. Rozliczenie z tytułu realizacji umowy dokonywane będzie na podstawie faktur VAT 
płatnych w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania, przelewem na wskazane konto Wykonawcy. 

3. W cenę wliczony jest koszt dojazdu do miejsca dostawy objętego zamówieniem, określonego 
w § 1 ust. 4 niniejszej umowy. 

4. Za datę dokonania płatności Strony będą uwaŜały datę przekazania przez Zamawiającego 
polecenia do banku.  

5. Zamawiający oświadcza, Ŝe zgodnie z Ustawą z dnia 8 stycznia 1993r. (Dz. U. Nr 11 poz. 
50) wraz z późniejszymi zmianami w sprawie podatku od towaru i usług jest uprawnione do 
otrzymywania i wystawiania faktur VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 543-11-81-
345 i upowaŜnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu za 
wymienione w umowie roboty.  

6. Ostateczna wartość umowy moŜe ulec zmniejszeniu i będzie uzaleŜniona od rzeczywistych 
potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy. 
 

§ 4  
Odstąpienie od umowy  

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 

leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach, 

b) Wykonawca nie rozpoczął dostawy z przyczyn nieuzasadnionych oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie. 
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§ 5  
Postanowienia końcowe 

1. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dn. 26 września 2012 r. stanowi integralną część 
niniejszej umowy. 

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 

stron. 

 

ZAMAWIAJ ĄCY      WYKONAWCA 
 
 
 

……………………………     ………………………….. 
 


