
 
 
Załącznik nr 3a 

  

 

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: 
„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich 
ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” 
Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 
280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 publikuje  
 

PROJEKT UMOWY 
na „Dostawa sprzętów dla ośrodków rehabilitacji zwierząt” 

w zakresie części nr 1-7, 9-11,13-14 
Znak sprawy: 4/ZO/2019 

 
Umowa Nr …. 

zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 
4/ZO/2019 na podstawie Regulaminu udzielania zamówień dla zamówień realizowanych w ramach 
projektu „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności 
polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii 
i Mazurach”  
w dniu …. 2019 r. w Bukwałdzie pomiędzy: 

 
Fundacją Albatros z siedzibą w Bukwałdzie, Bukwałd 45a, 11-001 Dywity wpisaną do Rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768 
zwaną dalej: „Zamawiającym”  
reprezentowaną przez: ….. - …… 

 
a 
…. 
zwanym dalej: „Wykonawcą”  
reprezentowaną przez: …., 

 
o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest ……….. dla ……….. Przedmiot zamówienia został określony 
w załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia i w cenie określonej w formularzu cenowym (ofercie 
Wykonawcy) – załącznik nr 2, które stanowią integralną część umowy. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i na własne ryzyko do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego lub za zgodą Zamawiającego wyznaczy miejsce na terenie miasta 
Olsztyna w którym Zamawiający będzie mógł odebrać urządzenia. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 
przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za wady prawne przedmiotu 
umowy, w tym również za roszczenia osób trzecich. 

 

§ 2 

1. Ze strony Zamawiającego osobami wskazanymi do kontaktów z Wykonawcą w sprawie 
realizacji postanowień umowy są:  

………….., nr kom. ………….. e-mail: ……………….. 

………….., nr kom. ………….. e-mail: ……………….. 

2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy w sprawie realizacji 
postanowień umowy jest: ………….., nr kom.: ………., e-mail: ……………..….. 

 

 

mailto:info@falbatros.pl


 
 

§ 3 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 
poniesie odpowiedzialność z tytułu kar umownych: 

a) z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, które leży po stronie Wykonawcy, zapłaci on 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia. 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z powodów leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy. 

2. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych i ilościowych stwierdzonych przy odbiorze 
Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Wykonawcę, ustnie bądź telefonicznie 
z potwierdzeniem pisemnym, który wymieni przedmiot umowy na wolny od wad w ciągu 3 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia. W przypadku niewykonania tego zobowiązania Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę określoną w ust.1 pkt a. 

3. Jeżeli kary nie pokryją całości szkody, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie w pełnej 
wysokości. 

 

§ 4 

1. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotowej umowy nie może przekroczyć 
kwoty .… złotych brutto (kwota słownie:….), .... złotych netto. 

2. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będą prawidłowo wystawione faktury VAT przez 
Wykonawcę po dostawie przedmiotu umowy. 

3. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, w terminie 30 dni 
od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

4. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur, wraz z załącznikami, drogą elektroniczną, 
zapisanych w formacie PDF, wyłącznie z/na adresu/adres mailowy wskazany poniżej. 

 

§ 5 

Termin realizacji umowy wynosi do 31 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. 

 

§ 6 

1. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. 

2. Wykonawca oświadcza, że znana mu jest ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 
2018 r. wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz.1000) i wyraża zgodę na 
umieszczenie swoich danych osobowych w informatycznej bazie danych Zamawiającego oraz wyraża 
zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z tą ustawą. 

 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. W razie 
braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa 
dla Zamawiającego.  

 

Zamawiający          Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy 


