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Załącznik nr 4 Wzór umowy – zadanie 2
UMOWA NR 5/SOLSKA/2017/1
zawarta w dniu ……………….2017 r. w Lublinie pomiędzy:
Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym (LTO)
z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13, adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska
74, lok. 209, 20-234 Lublin, NIP: 712-016-94-26, REGON: 430525669 reprezentowanym
przez:
 Marzenę Puzio - Przewodniczącą Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego
 Pawła Szewczyka - Skarbnika Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a:
………………………………………………, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr SOLSKA/5/2017, prowadzonego w oparciu o
przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, dotyczącego zadania pt.
„Inwentaryzacja oraz działania prowadzące do sporządzenia planów ochrony
gniewosza na terenie realizacji projektu. Zakup onduliny i przygotowanie kryjówek”,
wchodzącego w zakres projektu „Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy
Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16, zwanego dalej „Projektem",
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, została zawarta umowa następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy - zakup i
przygotowanie zestawów do inwentaryzacji i monitoringu gniewosza plamistego
na terenie Puszczy Solskiej, polegający na realizacji dwóch zadań:
a) zakupie onduliny (pokrycia dachowego bitumicznego) i czytelnym oznakowaniu
informującym o jej przeznaczeniu – przygotowaniu zestawów, które służyć mają jako
miejsce schronienia węży, ułatwiające stwierdzenie badanego gatunku.
b) rozłożeniu zestawów onduliny służących inwentaryzacji i monitoringowi gniewosza
plamistego na terenie Puszczy Solskiej – w obszarze 80- znanych i potencjalnych
stanowisk gatunku, w okresie trwania zadania, w latach 2017-2018.
2. Szczegółowy zakres umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia oraz oferta
wykonawcy złożona w postępowaniu o zamówienie publiczne, stanowiące załączniki nr
1 i 2 do umowy.
§2
TERMIN REALIZACJI
1. Rozłożenie kryjówek - w terminie 30 dni od podpisania umowy, ich uprzątnięcie do
15.11.2017 r. – dotyczy prac związanych z inwentaryzacją w 2017 r. Kryjówki będą
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rozkładane pod nadzorem ekspertów wyłonionych dla zadania nr 1 Inwentaryzacja oraz
działania prowadzące do sporządzenia planów ochrony gniewosza na terenie realizacji
projektu, dlatego wskazany termin może nie zostać dotrzymany z uwagi np. na
przedłużającą się procedurę wyboru oferenta w zadaniu nr 1. W takiej sytuacji
Zamawiający zastrzega, iż wykonawca będzie miał 10 dni na rozłożenie zestawów pod
nadzorem ekspertów.
2. Rozłożenie kryjówek do 15.04.2018 r., ich uprzątnięcie do 15.11.2018 r. dotyczy prac
związanych z inwentaryzacją w 2018 r.
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§3
OBOWIĄZKI STRON
Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Prowadzenia prac w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w
obszar na którym rozkładane będą kryjówki.
b) Przestrzeganie przepisów obowiązujących na obszarach prowadzonych prac.
Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) współpraca z Wykonawcą w celu umożliwienia wykonania przedmiotu umowy, w tym
niezwłoczne dostarczanie niezbędnych informacji,
§4
WYNAGRODZENIE
Wartość brutto umowy wynosi ……..…… zł (słownie ……………………………) w tym
należny podatek VAT.
Wartość brutto umowy zawiera w sobie koszty dostawy, transportu, ubezpieczenia do
miejsca dostawy, a także wszelkie inne koszty Wykonawcy związane z prawidłową
realizacją umowy.
Dopuszcza się zmianę cen w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, z
zastrzeżeniem, iż ustawowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. W
takim przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto. Cena netto
pozostanie bez zmian. Zmiany stawki podatku VAT mogą nastąpić z dniem wejścia w
życie aktu prawnego. Zmiana wymagać będzie pisemnej zgody Zamawiającego.
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.
Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
Rozliczenie nastąpi na podstawie 4 faktur opiewających na równe kwoty. Faktury będą
wystawiane w 2017 i 2018 roku po: rozłożeniu kryjówek i po ich uprzątnięciu.
Podstawą do wystawienia faktur VAT są podpisane przez obie strony protokoły odbioru
bez uwag i zastrzeżeń zrealizowanych w 2017 i 2018 r. prac.
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy przelewem na konto bankowe
Wykonawcy nr………………………. w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
§5
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
Strony ustalają, że będą miały miejsce cztery odbiory w dwóch latach realizacji umowy:
po rozłożeniu kryjówek oraz po ich uprzątnięciu.
Odbiorów dokona przedstawiciel Zamawiającego – ekspert naukowy ds. ochrony
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gniewosza, przy czym Zamawiający ma prawo wyznaczyć inną osobę. Odbiory nastąpią
protokolarnie z udziałem przedstawiciela wykonawcy.
W przypadku odmowy dokonania odbioru prac, w szczególności z powodu wad,
Zamawiający przekazuje Wykonawcy podpisane oświadczenie ze wskazaniem
zastrzeżeń i wyznaczeniem terminu na ich usunięcie.
§6
KARY UMOWNE
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów realizacji umowy,
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia
ryczałtowego brutto, za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,01 %
wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia,
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za
które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia
brutto,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach,
2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody
rzeczywiście poniesionej na zasadach ogólnych.
W razie naliczenia kar umownych Zamawiający potrąci je z wystawionych faktur. W
przypadku niewystawienia faktur, co uniemożliwi potrącenie z nich kary umownej,
Zamawiający nałoży karę wystawiając notę obciążeniową.

§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca z przyczyn od siebie zależnych, nie wykonał zadania w terminie 10 dni
od upływu terminu określonego w § 2,
2) Wykonawca pomimo co najmniej dwóch pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie
realizuje umowy zgodnie z warunkami w niej opisanymi lub zaniedbuje zobowiązania
umowne,
2. Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności i będą dopuszczalne o ile nie będą stanowiły istotnej zmiany w
stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.

4

1.

2.
3.

4.
5.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do realizacji umowy:
1) Zamawiający –……………………………tel. …………………………………………
2) Wykonawca – .............................. tel. .................................
Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów a
realizacja umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny.
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich
danych na potrzeby umowy oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego
organy w tym wyznaczone przez instytucje finansującą Projekt.
Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie, ewentualne spory będą
rozstrzygane przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 1 egzemplarz dla Zamawiającego.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 – oferta wykonawcy
Zamawiający:

Wykonawca:

