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UMOWA NR ......................................... 
 
zawarta w dniu ……/……/…… 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: 
…………………………………………………………………………………………………..  
NIP ……………………………………………, REGON …………………………………….. 
reprezentowanym przez:  
……………………………………………… 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
 
W wyniku rozstrzygnięcia Zapytania nr 33/Z/2020 prowadzonego w oparciu o zapisy 
Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, została 
zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji:  
Część I - dostawa fotopułapek wraz z osprzętem  
Część II - montaż i demontaż fotopułapek przy gniazdach bocianów czarnych  
 w ramach zadania realizowanego w projekcie „Ochrona wybranych gatunków ptaków 
strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: 
POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś 
priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  
2.Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z Zapytaniem ofertowym, złożoną w 
odpowiedzi na nie ofertą, a także zgodnie z uzgodnieniami podjętymi z Zamawiającym w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
 

§ 2 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
Część I 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 
- 5 profesjonalnych fotopułapek, 
- 5  ładowarek solarnych, 
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- 5 ładowarek do akumulatorków AA 
- 60 akumulatorów AA  
- 5 dysków pamięci  
- 10 kart pamięci  
 
Urządzenia docelowo będą zawieszane na drzewach przy gniazdach bocianów czarnych w 
odległości 1,5-3,0 metra w miesiącach od marca do września w 2020 roku. 
Oferowane fotopułapki, o których mowa powyżej, muszą być fabrycznie nowe, bez śladów 
użytkowania, pełnowartościowe, nieprefabrykowane, nieuszkodzone, bez jakichkolwiek wad 
fabrycznych czy użytkowych. Urządzenia będą wykorzystywane na drzewach w warunkach 
leśnych. W czasie wysyłki zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć 
dostarczany towar przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które mogłyby 
wpłynąć na jakość dostarczanych produktów. 
W przypadku wycofania z rynku któregokolwiek z modeli fotopułapek, Wykonawca 
zaproponuje model zamienny, o parametrach nie gorszych niż model oferowany. Akceptacja 
modelu zamiennego przez Zamawiającego musi nastąpić w formie pisemnej.  
 
2. Parametry techniczne sprzętu: 
 
Fotopułapki: 
• zintegrowany moduł GPS/GPRS, bezprzewodowe przesyłanie danych na odległość, w 
tym MMS 
• zdalne sterowanie komendami SMS 
• automatyczny alarm tekstowy SMS przy niskim stanie baterii 
• zdjęcia i nagrania wideo z dźwiękiem, HD, dzień i noc 
• obudowa ochronna metalowa, maskująca  
• oświetlacz podczerwieni niewidoczny dla ludzkiego oka, no glow LED 
• czujnik ruchu o zasięgu min. 10 m., regulowany (minimum 3 strefy), szybka aktywacja po 
wykryciu ruchu maximum 0,6 sekundy  
• kąt widzenia czujnków PIR min. 100°  
• szerokokątny obiektyw  
• wbudowany kolorowy wyświetlacz LCD do przeglądania zdjęć i filmów 
• minimum 3 tryby pracy urządzenia 
• minimum 6 miesięcy pracy w trybie czuwania 
• mocowania maskujące  
• obsługa minimum 32 GB karty SD  
• bardzo wysoka wodoodporność  
• zakres temperatur -20 st.C do +50 st.C 
• możliwość podpięcia zewnętrznego źródła zasilania 12V 
• możliwość podpięcia ładowarki solarnej 
Ładowarka solarna - kompatybilna z oferowaną fotokamerą 
Ładowarka do akumulatorków AA – jednoczesne ładowanie minimum 12 baterii, z 
niezależnymi kanałami ładowania 
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Akumulatory AA – typ: R6 AA, Ni-MH; napięcie: 1.2V, pojemność minimalna 2500mAh, niski 
poziom samoistnego rozładowania, zakres temperatur pracy: min. -20 do +50 st. C, wysoka 
wydajność w niskiej temperaturze (>85%) 
Dysk pamięci – przenośny, pojemność 1 TB 
Karta pamięci – odpowiednia do proponowanej fotopułapki, o pojemności nie mniejszej niż 
32 GB. 
 
Gwarancja: producenta 
 
3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na własny koszt do biura regionalnego PTOP w 
Olsztynie. 
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
Część II 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na montażu, demontażu oraz bieżącej 
obsługi 5 fotopułapek wraz z osprzętem. 
2. Fotopułapki wraz z osprzętem należy zamontować w miejscach uzgodnionych z 
Zamawiającym na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska. Fotopułapki należy 
zamontować przy gniazdach bocianów czarnych w taki sposób, aby obraz objęty fotopułapką 
obejmował gniazdo bociana czarnego z jego najbliższym otoczeniem. Montaż do drzewa na 
tyle stabilny, aby nie powodował poruszania się fotopułapki. Poprzez bieżącą obsługę 
rozumie się konieczność wymiany karty pamięci (1 wejście do fotopułapki) oraz jeśli jest taka 
potrzeba - obsługa techniczna (1 wejście do fotopułapki). 
 
Zamawiający posiada zgody z RDOŚ w Białymstoku na odstępstwa od zakazów w 
rezerwatach przyrody oraz montaż fotopułapek przy gniazdach bocianów czarnych. 

 
§ 3 

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:  
Część I – 14 dni od daty podpisania umowy.  
Część II – montaż w terminie 1-25.03.2020 r., obsługa – od zamontowania do 

zdemontowania,  demontaż 1-31.08.2020 r. 
 

§ 4 
1. Podstawą odbioru prac składających się na przedmiot umowy a określonych w § 2 stanowić 

będzie podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół odbioru prac, zawierający 
wszelkie ustalenia w toku odbiorów, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
wad. 

2. Odbiór prac nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Olsztynie, ul. Murzynowskiego 18, 10-
684 Olsztyn bądź w terenie na którym prowadzone są prace. 

3. Protokół zostanie podpisany z udziałem upoważnionych przedstawicieli Stron. 
4. Jeżeli w toku odbiorów zostaną stwierdzone wady, które nadają się do usunięcia, 

Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 
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5. Protokół, o którym mowa w ust. 1, po uwzględnieniu ewentualnych uwag Zamawiającego 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT/rachunku w wysokości określonej § 5 
ust. 1 umowy. 
 

§ 5 
1. Strony ustalają, że całkowite wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy wynosi: 
a) Część I - ..............................................zł (słownie ..........................................................zł) 
b) Część II - ..............................................zł (słownie ..........................................................zł) 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, może ulec zwiększeniu lub 
zmniejszeniu w przypadku zmiany stawek podatku VAT określonych przepisami w tym 
zakresie. 

3. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na konto bankowe 
Wykonawcy podane w fakturach/rachunkach, w terminie do 30 dni od daty złożenia 
Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych faktur VAT/rachunków. Zamawiający oświadcza, 
że jest płatnikiem podatku VAT. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, obejmuje wszystkie koszty i opłaty, 
jakie powstaną w związku z wykonywaniem umowy. 
 

§ 6 
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% od wartości 

wynagrodzenia brutto zawartego w § 5 ust. 1 umowy – za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 
przedmiotu umowy. 

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn, za 
które ponosi odpowiedzialność Wykonawca albo niewykonania przedmiotu umowy (w tym 
nie usunięcia wad) z przyczyn obciążających Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % ogólnej wartości wynagrodzenia 
określonego w § 5 umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy. 

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

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% ogólnego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy, za wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o 
których mowa w § 7 umowy oraz w przypadku nieotrzymania dofinansowania z projektu 
wskazanego w § 1 umowy. 

6. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

7. Naliczone przez Zamawiającego kary będą potrącane z faktury/rachunku wystawionej przez 
Wykonawcę. W przypadku nie wystawienia faktury/rachunku, (co uniemożliwi potrącenie 
kar), Wykonawca zostanie wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto 
bankowe Zamawiającego. 

§ 7 
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1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy jest: ……………………………………….. 
2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest: ..…………………………..…. 

tel. nr ……………, tel. kom. nr ……………………….. 
 

§ 8 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego  

w Białymstoku. 
§ 9 

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 w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy o 
rybactwie śródlądowym. 

 
§ 10 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
2. Załącznikiem do niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy. 

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 
 
 
 

 
 

 


