
Załącznik nr 3 do ogłoszenia 

Wzór umowy 

 

UMOWA Nr WOF.261.135.2018.HŁ 

 

zawarta w dniu ……… 2018 r. w Białymstoku, pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony 

Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15–554 Białystok, NIP: 542-310-65-

53, REGON: 200240241, zwaną dalej Kupującym, reprezentowaną przez: …. – Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,  

a  

…………………………………………………………………..…………………………….., 

zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez ………………………….……………. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 5 zestawów pastuchów elektrycznych w celu 

zabezpieczenia inwentarza przed szkodami wyrządzanymi przez wilki.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz miejsca, w które Sprzedający jest zobowiązany 

dostarczyć 5 zestawów pastuchów elektrycznych zostały określone w szczegółowym 

opisie przedmiotu umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (dokładne adresy 

dostaw zostaną podane Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa). * 

3. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia 5 zestawów pastuchów elektrycznych, o 

których mowa w ust. 1, własnym transportem i na własny koszt w miejsca wskazane w 

załączniku nr 1 do umowy.   

4. Sprzedający zawiadomi Kupującego w formie telefonicznej: nr tel.: ……………  lub 

e’mailowej: ………………….  o terminie dostawy zestawów na wskazane w ust. 2 miejsce 

na co najmniej dwa dni robocze przed jej dokonaniem. 

5. Sprzedający jest zobowiązany do realizacji usługi zgodnie z umową oraz ofertą 

Sprzedającego z dnia ………………..., której kopia stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

6. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 27.12.2018 r. 

 

§ 2 

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez 

przedstawicieli obu stron bez zastrzeżeń, po zrealizowaniu dostawy. 

2. Kupujący zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru zestawów pastuchów elektrycznych 

nie spełniających parametrów określonych w załączniku nr 1 do umowy. Sprzedający 

zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany w terminie do 2 dni od daty zgłoszenia. 

 

§ 3 

1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy za dostarczonych 5 zestawów pastuchów elektrycznych 

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

2. Należność, o której mowa w ust. 1, jest całkowitą ceną sprzedaży i obejmuje całkowity 

koszt realizacji przedmiotu umowy, w tym koszt dostawy 5 zestawów pastuchów 

elektrycznych do wskazanych przez Zamawiającego miejsc. 

4. Należność, o której  mowa w ust. 1, będzie płatna po zakończeniu realizacji umowy i po 

podpisaniu przez przedstawicieli obu stron protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust.1. 

5. Należność Kupujący zapłaci przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, w terminie do 

14 dni od otrzymania faktury VAT. 

6. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 



§ 4 

1. Kupujący obciąży Sprzedawcę karą umowną: 

1) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy w przypadku 

opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

2) w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy, gdy Sprzedający 

odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie; 

3) w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy, gdy Kupujący 

odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy. 

2. Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar 

umownych. 

3. Kupujący w razie wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy może 

wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin wykonania przedmiotu umowy, nie rezygnując 

z kar umownych. 

 

§ 5 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku posiada certyfikat Zarządzania 

Środowiskowego, zgodnego z EMAS, nadany w oparciu o Politykę Środowiskowa 

zatwierdzoną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. 

2. Sprzedawca oświadcza, że zapoznał się z treścią  Polityki Środowiskowej Zamawiającego, 

zamieszczonej na jego stronie internetowej pod linkiem:  

http:/www2.bialystok.rdos.gov.pl/media/emas polityka środowiska.pdf oraz, że jest 

świadomy znaczenia zgodności z Polityką Środowiskową przy realizacji postanowień 

umowy. 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. We wszystkich kwestiach spornych, które mogą powstać w związku z niniejszą umową 

właściwy do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny w Białymstoku. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Kupującego i jeden dla Sprzedającego. 

 

 

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

         Kupujący              Sprzedający 

 

 

*Załącznik nr 1 do umowy będzie odpowiadał treścią załącznikowi nr 1 do ogłoszenia o 

rozpoznaniu cenowym – Szczegółowemu opisowi przedmiotu rozpoznania, z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian, jeśli takie powstaną w toku prowadzonego postępowania 


