
   

 
 

 

UMOWA NR …………………… 

 

zawarta w dniu …………………………….. r. w Olsztynie, 

pomiędzy: 

 

Komitetem Ochrony Orłów, Niepodległości 53/55, 10-044 Olsztyn, KRS 0000033262, 

REGON 510195641, NIP 7391191774, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

Dariusza Anderwalda – prezesa oraz Michała Zygmunta – skarbnika  

a 

…………………………………… z siedzibą w ………………………………………………………., 

o numerze KRS: …………………., REGON: …………………. oraz NIP: ………………….., 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez 

 …………………………………………………………………………………………………………, 

 

zgodnie z art.  4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), w związku z realizacją projektu pt.: „Ochrona 

rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” 

LIFEPandionPL, nr LIFE15 NAT PL000819, współfinansowanego ze środków Komisji 

Europejskiej w ramach Programu LIFE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Komitetu 

Ochrony Orłów. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest usługa montażu ….. sztuk/i kamery/kamer wraz z przewodami 

przy gniazdach rybołowa, zgodnie z zapisami w Zapytaniu ofertowym stanowiącym 

Załącznik nr 1 do umowy. 

2. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr  

1 do umowy – Zapytanie ofertowe z dnia ……………… oraz oferta Wykonawcy  

 z dnia ……........ . 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia kamer i osprzętu powstałe na 

skutek wadliwego wykonywania prac montażowych. 
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§ 2 

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie 

do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonywać umowę z należytą 

starannością, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i techniki. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wytycznymi Zamawiającego zawartymi 

w Załączniku nr 1 do umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  

z tymi wytycznymi. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu umowy 

z osobą, o której mowa w § 8 ust. 2 lit. a).  

4.  Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia – drogą elektroniczną – otrzymania każdej 

z wysłanych przez Zamawiającego wiadomości. 

 

§ 3 

WARUNKI UMOWY  

1.  Terminy montażu kamery/kamer będą ustalone przez Zamawiającego w ciągu 2 dni od 

daty podpisania umowy. 

 

§ 4 

TERMIN WYKONANIA, ODBIORY 

1. Montażu kamer wraz z przewodami należy dokonać do dnia 20 marca 2019 roku.  

2. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie podpisanych bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego Protokołów odbioru. Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 2 do 

umowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca na 

własny koszt i ryzyko zobowiązany jest do ich uwzględnienia w całości, a następnie 

ponownego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru.  

3. Wykonawca nie odpowiada za naruszenie terminów wynikających z § 4 ust. 1 i 2  

w przypadku, gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej. 

4. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, 

niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie 

zobowiązań danej Strony wynikających z umowy, a których Wykonawca nie mógł 

przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem 

należytej staranności, zwłaszcza sił przyrody. 

 

§ 5 

WYNAGRODZENIE 
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1. Za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………………. zł brutto 

(słownie:……………….. złotych brutto), w tym kwota netto ……….….. zł (słownie: 

…………………….. złotych netto) oraz podatek od towarów i usług VAT  

……. złotych (słownie:…………..…. złotych)  

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku. Podstawą do 

wystawienia faktury VAT lub rachunku będzie Protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń 

przez Zamawiającego.  

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany na 

fakturze VAT lub rachunku. 

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Wystawiona faktura VAT lub rachunek musi na stronie pierwszej dokumentu zawierać 

zapis „Zrealizowano w ramach Projektu „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na 

wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” LIFEPandionPL, nr LIFE15 NAT 

PL000819, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu 

LIFE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Komitetu Ochrony Orłów. 

6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia mu należnego 

na inny podmiot lub osobę fizyczną. 

 

§ 6 

 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia  

w wykonaniu czynności, o której mowa w § 1 ust. 1 w wysokości 0.40% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

2. Naliczenie kary umownej możliwe jest z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 i 5 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych  

z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

5. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

6. W przypadku rażących zaniedbań Wykonawcy, Zamawiający może rozwiązać niniejszą 

umowę za pisemnym wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym. 



4 

 

 

 

§ 7 

TRWAŁOŚĆ MONTAŻU 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji trwałości zamocowań kamer, jako 

elementu wykonania przedmiotu umowy, na okres 6 miesięcy. 

 

§ 8 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA KONTAKT 

1. Strony zgodnie ustalają, że wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej 

umowy będzie wymieniana za pomocą poczty elektronicznej. 

2. Strony wskazują następujące osoby odpowiedzialne za realizację umowy, w tym 

upoważnione do podpisania Protokołu odbioru ze strony Zamawiającego:    

a. …………………. Tel.: …………., e-mail: ………………… 

  ze strony Wykonawcy: 

b. …………………. Tel.: …………., e-mail: …………………  

3. Zmiana osób lub adresów wskazanych w ustępie powyżej nie stanowi zmiany umowy 

i nie wymaga zawierania odrębnych aneksów. 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd  

miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

4. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  
 

 

mailto:p.pepel@npc.pl
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI NR … 

 

podpisany w ……………… w dniu ……………………. r.  

w sprawie usługi montażu ….. sztuk/i kamery/kamer wraz z przewodami przy gniazdach 
rybołowa na  potrzeby realizacji projektu pt.: „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na 
wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” LIFEPandionPL, nr LIFE15 NAT PL000819, 
współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe i Komitetu Ochrony Orłów. 
 

Lokalizacja montażu kamery/kamer przy gnieździe rybołowa: 

Lp. Nadleśnictwo Leśnictwo Oddział Współrzędne 

1     

2     

 

Zamawiający potwierdza otrzymanie wersji elektronicznej 3 zdjęć. 

Zamawiający w dniu …………… nie odebrał/odebrał Przedmiot umowy zgłaszając 
jednocześnie poniższe uwagi / nie zgłaszając żadnych uwag do niniejszego protokołu. 

 
 

Ze strony Zamawiającego Ze strony Wykonawcy 

  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


