
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

Wzór umowy 

UMOWA Nr WOF.261.47.2019.HŁ 

zawarta w dniu ….. maja 2019 r. w Białymstoku, pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony 

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

200240241, zwaną dalej Kupującym, reprezentowaną przez: …. – Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Białymstoku, 

a 

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

zwanych dalej: „Stronami”. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa materiałów stanowiących zabezpieczenie terenów przed 

szkodami powodowanymi przez bobry, tj.: 

1) siatki ogrodzeniowej ocynkowanej powlekanej: PCV 2,5/3,6, o długości 70 mb, szerokość 2,5 

m, wymiar oczka 50x50mm, wraz z dostawą (miejsce dostawy - w obrębie miejscowości Kuryły 

gmina Sokółka);* 

2) siatki ogrodzeniowej ocynkowanej powlekanej: PCV 2,5/3,6, o długości 350 mb, szerokość 1 

m, wymiar oczka 50x50mm, wraz z dostawą;  

3) siatki ogrodzeniowej ocynkowanej powlekanej: PCV 2,5/3,6, o długości 320 mb, szerokość 1,5 

m, wymiar oczka 50x50mm, wraz z dostawą;  

4) słupków ogrodzeniowych ocynkowanych 150 szt.: wysokość 220 cm, szerokość 6 cm, grubość 

4 cm, grubość ścianki 2 mm, wraz z dostawą.  

2. Miejsce dostawy materiałów wymienionych w powyższym ust. 1 pkt 2 - 4: obręb miejscowości 

Zabłudów, gmina Zabłudów.* 

3. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów, o których mowa w ust. 1, własnym 

transportem i na własny koszt, w miejsca wskazane w powyższym ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2. 

4. Sprzedawca zawiadomi Kupującego w formie telefonicznej: nr tel. …….. lub e’mailowej: ……..  

o terminie dostawy materiałów na wskazane miejsca na co najmniej dwa dni robocze przed jej 

dokonaniem. 

5. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. 

§ 2 

1. Odbiór materiałów nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu 

stron bez zastrzeżeń, po zrealizowaniu dostawy. 

2. Kupujący zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru materiałów nie spełniających warunków 

określonych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Sprzedający zobowiązuje się do ich nieodpłatnej 

wymiany w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia. 

§ 3 

1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy za dostarczone materiały …. zł brutto  (słownie: ……. złotych 

brutto). 

2. Sprzedawca w wystawionej fakturze wyszczególni ilość i cenę jednostkową materiałów 

wymienionych w § 1 umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

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

realizacji umowy, w tym koszty dostawy materiałów na wskazane miejsca. 

4. Należność, o której  mowa w ust. 1, będzie płatna po zakończeniu dostawy i po podpisaniu przez 

przedstawicieli obu stron protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 



5. Należność Kupujący zapłaci przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, w terminie do 30 

dni od otrzymania rachunku/faktury VAT. 

6. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 

§ 4 

1. Sprzedający udziela gwarancji jakości na dostarczone materiały na okres … miesięcy licząc od 

dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Potwierdzeniem gwarancji będzie dokument sprzedaży wystawiony przez Sprzedającego. 

§ 5 

1. Kupujący obciąży Sprzedającego karą umowną: 

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

opóźnienia w dostarczeniu materiałów, 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 Sprzedającego. 

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 materiałów może wyznaczyć 

Sprzedawcy dodatkowy termin wykonania przedmiotu umowy, nie rezygnując z kar umownych. 

§ 6 

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 

umieszczonej na jego stronie internetowej pod linkiem: http://bialystok.rdos.gov.pl/system-

ekozarzadzania-i-audytu-emas oraz, że jest świadomy znaczenia zgodności z Polityką 

Środowiskową przy realizacji postanowień umowy. 

§ 7 

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. 

 

  Sprzedający       Kupujący 

 

 

 

*  Szczegółowe adresy dostawy zostaną wskazane wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa 

http://bialystok.rdos.gov.pl/system-ekozarzadzania-i-audytu-emas
http://bialystok.rdos.gov.pl/system-ekozarzadzania-i-audytu-emas

