
Załącznik nr 4 do ogłoszenia 

Wzór umowy 

UMOWA Nr WOF.261.136.2018 

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

Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15–554 Białystok, NIP 5423106553, 

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

Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, 

a 

………….., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez …………... 

zwanych dalej: „Stronami” 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest 

wykonanie i dostarczenie do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Białymstoku 129 tablic informacyjnych z nazwami rezerwatów przyrody oraz jednej tablicy 

z nazwą Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, zwanych dalej: 

„tablicami informacyjnymi”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy (załącznik nr 1 do 

umowy będzie odpowiadał treścią załącznikowi nr 1 do ogłoszenia o rozpoznaniu cenowym). 

3. Wykonawca wykona i dostarczy własnym transportem do siedziby Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, tablice informacyjne, o 

których mowa w ust 1 w terminie do dnia 27 grudnia 2018 r. 

4. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego (co 

najmniej na dwa dni robocze przed planowanym terminem dostawy), na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

§ 2 

1. Zamawiający upoważnia do sprawowania nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy 

oraz odbioru jakościowego i ilościowego …………… 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy jest …………. 

3. Potwierdzenie wykonania umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego 

przez Strony bez zastrzeżeń. 

§ 3 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy jest wolny 

od wad. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone tablice na okres …. liczony od daty 

podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

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

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje całkowity 

koszt realizacji przedmiotu umowy. 

3. Należność, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, po podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3, w terminie do 

14 dni od otrzymania faktury VAT. 

4. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 5 

1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną: 



1) w wysokości 2 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy w przypadku 

opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, 

2) w wysokości 20 % wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca 

odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, 

3) w wysokości 20 % wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający 

odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

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

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar 

umownych. 

§ 6 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i 

kar umownych. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w przypadku wszczęcia likwidacji Wykonawcy, 

2)  w przypadku zaistnienia okoliczności, z których wynika, że nie jest prawdopodobne, 

żeby Wykonawca zdołał ukończyć przedmiot umowy w czasie umówionym. 

 

§ 7 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku posiada certyfikat Zarządzania 

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

zatwierdzoną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.  

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

zamieszczonej na jego stronie internetowej pod linkiem:   

http://bialystok.rdos.gov.pl/files/artykuly/53411/RDOS_Bialystok_polityka_srodowiskowa

.pdf oraz, że jest świadomy znaczenia zgodności z Polityką Środowiskową przy realizacji 

postanowień umowy. 

§ 8 

1. Wszystkie 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. 

§ 9 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 


