„Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie”
(LIFE13 NAT/PL/000060)

Umowa nr …../LIFE-STREFY/2016
zawarta w dniu ……………..2016 r. w Lublinie pomiędzy
Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie przy ul. Akademickiej
13, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-94-26, REGON: 430525669 (adres korespondencyjny: ul. Leszetyckiego
11/5, 20-863 Lublin), wpisanej do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 146301, reprezentowanym przez:
− …………….. – Przewodniczącego Zarządu
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym
a
− ………………………
zwanym dalej Wykonawcą
stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego, jak również na podstawie przepisów, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona
rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” (LIFE13
NAT/PL/000060), zostaje zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest montaż 37 szt. platform lęgowych i 30 szt. budek lęgowych dla
włochatki w ramach projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura
2000 na Lubelszczyźnie”, do zadań którego należy realizacja zapisanych w projekcie działań C1 i C5
polegających na instalacji platform dla puchacza, orlika i bociana czarnego oraz instalacji budek oraz
osłon przeciwko drapieżnikom dla włochatki. A w szczególności:
a) Pomoc przy transporcie platform i budek lęgowych z miejsca ich składowania w miejsce montażu,
b) czynny udział w montażu platform i budek w miejscu docelowym, wybranym zgodnie z wymogami
gatunku, dla którego platformy i budki będą przeznaczone lub w miejscach w których istnieją
gniazda, znajdujące się w złym stanie technicznym, zagrażającym bezpieczeństwu ptaków w
przypadku zajęcia ich w kolejnych sezonach lęgowych, montaż platform odbywa się na
wysokościach, przy użyciu sprzętu alpinistycznego,
c) wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsca w którym montowane będą budki/platformy, przed
rozpoczęciem i po wykonaniu prac,
d) wykonanie i podpisanie we właściwym miejscowo nadleśnictwie protokołu montażu każdej z
platform (wzór protokołu zostanie przekazany przez Zamawiającego).
2. Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w zapytaniu ofertowym, znak sprawy: 25/LIFESTREFY/2016 z dnia 31 października 2016 r.
3. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust. 1 i 2
oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……. listopada 2016 r., stanowiącą integralną część umowy –
Załącznik nr 1.
§2
1. Wykonawca będzie wykonywał zlecone prace, o których mowa w § 1 w okresie od dnia podpisania
umowy do dnia 30 czerwca 2017 r.
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2. W przypadku konieczności wydłużenia czasu realizacji powierzonych zadań, po uzyskaniu stosownych
zezwoleń administracyjnych z zakresu ochrony środowiska, okres świadczenia usługi może zostać
wydłużony na podstawie aneksu do umowy z Wykonawcą.
§3
1. Łączna wartość brutto umowy wynosi ……..…… zł (słownie……………………………) w tym
należny podatek VAT.
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie z udziałem upoważnionych przedstawicieli stron.
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, ani zadatków na realizację przedmiotu umowy.

§4
1.
a)
b)
2.
a)

Do obowiązków Wykonawcy należy:
dokładne zapoznanie się z założeniami poszczególnych działań, wymienionych w § 1,
prowadzenie ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
Do obowiązków Zamawiającego należy:
współpraca z Wykonawcą w celu umożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia, w tym
niezwłoczne dostarczanie niezbędnych informacji, oraz odpowiednio wczesne informowanie o
terminach planowanych prac.

§5
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot zamówienia określony w § 1
niniejszej umowy maksymalnie kwotę określoną w § 3 ust. 1 przelewem bankowym w ciągu 90
dni od daty otrzymania faktury bądź rachunku, wystawionej po zrealizowaniu przedmiotu
zamówienia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze bądź rachunku.
2. Podstawą wystawienia faktury bądź rachunku przez Wykonawcę jest podpisany przez strony bez
żadnych zastrzeżeń co do jakości wykonania przedmiotu umowy, protokół odbioru każdego z
etapów przedmiotu umowy, zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

1.

2.

3.

§6
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, Zamawiający może:
a) żądać zapłaty kary umownej w wysokości 20% umówionej kwoty wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 3 ust. 1, albo
b) odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 20% umówionej kwoty
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, albo
c) udzielić dodatkowego terminu do wykonania zamówienia i jednocześnie żądać zapłaty kary
umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień
opóźnienia.
W przypadku wykonania zamówienia w części Zamawiający może zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanej części zamówienia, zgodnie z § 3 ust. 1 oraz naliczyć
karę umowną zgodnie z ust. 1 pkt a) proporcjonalnie do niewykonanej części zamówienia.
Niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust. 1, 2 Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy
odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych określonych przepisami
Kodeksu cywilnego.
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4.

Zamawiający może odstąpić od naliczania kary w uzasadnionych dla siebie przypadkach na pisemny
wniosek Wykonawcy.

§7
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej
zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.

1.

§8
Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy
pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.

§9
W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 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 z zastrzeżeniem kodeksu cywilnego.
3. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2
egzemplarze dla Zamawiającego.
Załączniki:
1. Oferta Wykonawcy z dnia ………………….. 2016 r.
Zamawiający

Wykonawca

……………………………………………

…………………………………………..

Sprawdzono pod względem merytorycznym:
Koordynator projektu: Tomasz Bajdak

……………………………….

Prawnik projektu: Krzysztof Klimkowski

………………………………
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