TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE „BOCIAN”
ul. Srebrna 16/9, 00-810 Warszawa
e-mail: biuro@bocian.org.pl

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr CKPS/2020/01

WZÓR UMOWY
UMOWA NR ……..……
zawarta w dniu ………………………………….. r. w Warszawie pomiędzy:
Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian”,
z siedzibą w: ul. Srebrna 16/9, 00-810 Warszawa, NIP: 821-10-04-298, reprezentowanym przez:
• ………………………………..,
• ………………………………..,
zwanym dalej Zamawiającym, a
………….....................................................................,
z siedzibą w: ………………………..,…………………………………, REGON:......................................,
NIP:............................................, reprezentowanym przez:
• …………………………………………………….,
• …………………………………………………….,
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr CKPS/2020/01 z dnia 03.04.2020 r. związanego
z realizacją projektów POIS.02.04.00-00-0018/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka
Łąkowego – etap I” oraz POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika
Wielkiego – etap I”, współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, prowadzonego w oparciu o Regulamin
udzielania zamówień publicznych Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”, została zawarta umowa
następującej treści:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ………. (wpisać ilość) znaczników na ………………. do biura
Zamawiającego zgodnie z zapytaniem ofertowym nr CKPS/2020/01 z dnia 03.04.2020 r.,
stanowiącym integralną cześć umowy – Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z ofertą
Wykonawcy z dnia …………………….., stanowiącą integralną część umowy – Załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji zamówienia na swój koszt dostarczyć przedmiot
zamówienia do biura Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”, mieszczącego się przy ul. Srebrna 16/9
w 00-810 Warszawa.
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§2
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia jest nowy, wolny od wad fizycznych
i prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich.
2. W razie wykrycia wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest
do nieodpłatnej, niezwłocznej wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad,
spełniający wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
§3
1. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi: ………………………………………..złotych brutto (słownie:
…………………..............................................................................................................................00/100 zł).
2. Wartość brutto umowy jest niezmienna i zawiera w sobie koszty dostawy, a także wszelkie inne
koszty Wykonawcy związane z prawidłową realizacją umowy.
3. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich,
w tym Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby
trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Zamawiający nie udziela zaliczek na realizację przedmiotu umowy.
§4
1. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie takiego opakowania przedmiotu zamówienia, jakie
jest wymagane, aby nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu
do miejsca dostawy.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy współpraca z Wykonawcą w celu umożliwienia wykonania
przedmiotu zamówienia, w tym niezwłoczne dostarczanie niezbędnych informacji.
§5
1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie z udziałem upoważnionych przedstawicieli stron.
Protokół odbioru będzie określał:
a) datę odbioru,
b) stwierdzenie jakości przedmiotu zamówienia,
c) stwierdzenie wad lub braków – jeśli wystąpią – oraz warunki ich usunięcia,
d) inne postanowienia.
3. W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu wad,
Zamawiający przekazuje Wykonawcy podpisane oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń.
4. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający zwróci wadliwy towar Wykonawcy, na jego koszt,
który wymieni go w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania, bądź uzupełni braki w tym terminie.
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5. Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie przedmiotu zamówienia
wolnego od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych
kosztów.
6. Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.
§6
1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.
2. Za datę realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę protokołu odbioru potwierdzającego,
iż dostarczony sprzęt jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Załączniku nr 1
do niniejszej umowy oraz wolny jest od wad.
§7
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot zamówienia, określony
w §1 niniejszej umowy, kwotę określoną w §3 ust. 1 przelewem bankowym w ciągu 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania faktury, wystawionej po zrealizowaniu zamówienia na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez strony protokół odbioru,
stwierdzający dostarczenie przedmiotu umowy bez wad i braków, zatwierdzony
przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
§8
1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać
kary umownej w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, a jeżeli
opóźnienie będzie trwało dłużej niż 7 dni w wysokości 1,5% wartości brutto umowy za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 14 dni, Zamawiający ma
prawo rozwiązać umowę lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca oraz rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10% wartości brutto umowy.
2. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca
ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z należności
Wykonawcy za zrealizowane zamówienie z uwzględnieniem przepisów „k.c.”.
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§9
W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy „k.c.”.
§10
W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej na drodze
polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę
Zamawiającego.

§11
1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą wiążące po ich zatwierdzeniu
przez obie strony.
3. Niniejsza umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron.
4. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
1 egzemplarz dla Zamawiającego.
Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe nr CKPS/2020/01 z dnia 03.04.2020 r.
2. Oferta Wykonawcy z dnia …………………………

……………………………………
Zamawiający

………………………………………
Wykonawca
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