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WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

UMOWA NR ………………… 

 

W dniu …………………………… r. w Olsztynie pomiędzy: 

 

Komitetem Ochrony Orłów z siedzibą w Olsztynie, ul. Niepodległości 53/55, 10-044 Olsztyn, NIP 739-

119-17-74, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS 0000033262,  

reprezentowanym przez:  

Dariusza Anderwalda – prezesa oraz Michała Zygmunta – skarbnika,  

zwanymi w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 

 

a  

 

Osobą fizyczną Panem/Panią ..........................................  zamieszkałym/ą 

.................................................................................................................................................................  

PESEL................................................. NIP…………………………  

 

lub  

 

Przedsiębiorcą/Firmą 

 

z siedzibą w: ………………………………………………………………………………………. 

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

..............................w ................, ............................ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego  

Numer KRS: ………, REGON:…………, NIP:……………………  

reprezentowaną przez:  

……………………………………………………………………..  

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”,  

 

została zawarta Umowa (dalej: „Umowa”) następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest: 

Dostawa …….. sztuk platform dla rybołowa do wybranych obszarów Natura 2000 w Polsce 

 
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na 

wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce. LIFE15 NAT/PL/000819 

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE, 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Komitetu Ochrony Orłów 

2. Dostawa zostanie zrealizowana na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz 

zgodnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą z dnia 

……………………… złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy LPPL/01/2018.  
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3. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do dostawy …………….platform lęgowych 
dla rybołowa na teren do wybranych obszarów Natura 2000 w Polsce zgodnie  
z SIWZ z dnia…. 
4. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się również do montażu platform lęgowych na 
drzewach. Platformy zostaną zamontowane w rewirach ptaków, dla których są przeznaczone, na 
drzewach wskazanych przez Zamawiającego na terenie wskazanych nadleśnictw objętych projektem 
na wysokości 25-35 m. 
 

§ 2 
Zlecanie prac 

 
1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez 
Przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Zlecenie określać będzie zakres prac do wykonania, 
termin ich realizacji, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, również szczególne wymagania co do 
miejsca i sposobu wykonania prac. 
2. Ostateczne terminy dostaw będą zależeć od obecności ptaków w rewirach i ich statusu lęgowego. 
3. Bez przekazania Zlecenia, zgodnie z ustępami poprzedzającymi, Wykonawca nie jest uprawniony  
do wykonywania jakichkolwiek prac objętych Przedmiotem Umowy. 
4. W przypadku konieczności zlecenia prac w trybie „na żądanie” Przedstawiciel Zamawiającego może 
przekazać Zlecenie telefonicznie na numer ......................... Zlecenie przekazane telefoniczne zostanie 
potwierdzone w wersji pisemnej (pocztą elektroniczną). 
5. Dopuszcza się modyfikację Zlecenia, po jego przekazaniu, za obopólną zgodą Stron, jeżeli 
wystąpią szczególne i nieprzewidziane okoliczności związane z warunkami przyrodniczymi lub 
terenowymi, a zwłaszcza w przypadku sytuacji zagrażających lęgom lub ptakom dorosłym. 
6. Wykonawca niezwłocznie po przekazaniu mu Zlecenia obowiązany jest informować pisemnie 
(pocztą elektroniczną) Zamawiającego o wszelkich znanych mu przeszkodach uniemożliwiających lub 
utrudniających wykonanie Zlecenia.  
7. Zamawiający jest uprawniony do zmiany lokalizacji realizacji przedmiotu Zlecenia, wstrzymania 
realizacji lub odwołania realizacji Zlecenia w przypadku zaistnienia niesprzyjających warunków 
przyrodniczych lub zagrożenia lęgów lub ptaków dorosłych. 

 
§ 3 Termin i warunki wykonania umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć i zamontować przedmiot umowy na 

terenie wskazanych przez Zamawiającego obszarach Natura 2000 objętych projektem w terminach i 

według harmonogramu jak w punkcie III.3.4 SIWZ.  

2. Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność za szkody mogące powstać przy realizacji 

zamówienia. 

3. Wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone będzie protokołem odbioru (zał. nr 6 SIWZ).  

 

§ 4 Odbiory 

1. Odbiór prac objętych danym Zleceniem będzie dokonywany w imieniu Zamawiającego przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. Przedmiotem odbioru będą wszystkie prace objęte Zleceniem. 

2. Odbiór prac będzie rozliczany Protokołem zdawczo-odbiorczym w terenie w miejscu dostawy. 

 

§ 5 Wynagrodzenie 

 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, wg formularza ofertowego – stanowiącego integralną 

część oferty Wykonawcy, Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej 

wysokości:  
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netto: ……………………… zł,  

(słownie netto: ……………………………………………………………….………);  

brutto: ……………………… zł  

(słownie brutto: ………………………………………………………………………).  

VAT: ................................... zł 

(słownie brutto: ………………………………………………………………………).  

 

W przypadku Wykonawców mających siedzibę poza Polską, ceną którą uiści Zamawiający na rzecz 

Wykonawcy będzie łączna wartość netto.  

2. Ceny, o których mowa w ust. 1 obejmują również wszelkie koszty transportu, opakowania, 

ubezpieczenia, podatek VAT (nie dotyczy Wykonawców mających siedzibę za granicą), naliczone 

według aktualnie obowiązujących przepisów.  

3. W przypadku firm, podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia 

faktury. 

4. W przypadku osób fizycznych zostaną dokonane potrącenia na obowiązkowe ubezpieczenia i 

zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

5. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 współfinansowane jest przez Komisję Europejską  

w ramach Programu LIFE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i Komitet Ochrony Orłów. 

7. Zamawiający uiści zapłatę na rzecz Wykonawcy, przelewem, w terminie 30 dni od daty otrzymania 

faktury VAT lub innego dokumentu, wystawionym po podpisaniu protokołów odbioru.  

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

 

§ 6 Rękojmia 

 

1. Na dostarczone produkty, Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na okres 24 

miesięcy.  

 

§ 7 Kary umowne 

  

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający ma 

prawo do naliczania kary umownej w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.  

2. Jeżeli opóźnienie Wykonawcy przekroczy okres 30 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% kwoty 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.  

3. Postanowienia ust. 1-2 nie wykluczają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od 

Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

4. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie zamówienia, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

wady w ramach rękojmi na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.  

 

§ 8 

Porozumiewanie się Stron 

 

1. Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą 

pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Za datę 

otrzymania dokumentów, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną lub faksem. 
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2. Dane kontaktowe Stron: 

Zamawiający: 

Adres:    ul. Niepodległości 53/55, 10-044 Olsztyn 

Telefon/fax:      89/ 5353254;      e-mail: kontakt@koo.org.pl 

 

Wykonawca: 

Adres: …………………………………………..          

Telefon/fax:……………………………………..e-mail:………………………………..    

 

3. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie 

pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym m.in. do potwierdzania przekazania Zlecenia,        

uczestnictwa w odbiorach prac jest: ………….………………………….. 

5. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym m.in. do potwierdzania przekazania Zlecenia, 

uczestnictwa w odbiorach prac jest: ………………………………... 

6. W przypadku zmiany Przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiający powiadomi o ustanowieniu 

nowego Przedstawiciela Zamawiającego. Powiadomienie nastąpi, wedle wyboru Zamawiającego, 

pisemnie, pocztą elektroniczną lub faxem. 

 

§ 9 Warunki ogólne 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, a w sprawach 

procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.  

2. Ewentualne sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego, o ile strony nie postanowią inaczej.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez obie Strony.  

4. W razie wystąpienia istotnej 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 tych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać wynagrodzenia tylko za wykonaną część umowy.  

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

6. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:  

Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 

 

 

Zamawiający:         Wykonawca: 
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Załącznik Nr 1 do Umowy nr ……z dnia …….….. 
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  

 
 

                                                                                             Olsztyn, dnia …………2018r. 
 
 

………………………………………………….. 
Dane teleadresowe Wykonawcy 
 

 
 

Dotyczy umowy ………….. na „Dostawa …….. sztuk platform dla rybołowa do wybranych obszarów 
Natura 2000 w Polsce” w ramach projektu pn. „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych 
obszarach SPA Natura 2000 w Polsce. LIFE15 NAT/PL/000819 
 
 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  

 
Ja/My niżej podpisany/-a/-ani  
……………………………………………………………………………….. 
Oświadczam/-amy, że ja/my-Wykonawca/-cy jestem/nie jestem/-śmy (niepotrzebne skreślić) 

powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego lub kontrolnego,  

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub  

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
Podpis Wykonawcy 

 

 

 
 


