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Zmodyfikowany załącznik nr 2 Wzór umowy
UMOWA NR 8/SOLSKA/2017
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/8/2017, prowadzonego w oparciu o przepisy
Regulaminu udzielania zamówień publicznych, dotyczącego zadania pt. „Premiowany odstrzał
drapieżników na terenie realizacji projektu”, 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:
Przedmiot umowy
§1
1.

2.

3.

Przedmiotem zamówienia jest redukcja (poprzez odstrzał) do 1000 osobników drapieżników (tj.
lisa, jenota, kuny, norki amerykańskiej, borsuka) na terenie Puszczy Solskiej, w obrębie
następujących obwodów łowieckich: nr: 283, 299, 311, 282, 297, 298, 309 oraz 319.
Obszar objęty redukcją drapieżników został określony w załączniku nr 4 oraz w tabeli dot.
ilości przewidzianych do odstrzału drapieżników z zastrzeżeniem, że w przypadku obwodu
łowieckiego nr 298 obejmie on obszar na północ od drogi Biłgoraj – Zamość. W przypadku
obwodu łowieckiego nr 309 obejmie on obszar na północ od drogi Biłgoraj – Tomaszów
Lubelski. W przypadku obwodu łowieckiego nr 299 obejmie on obszar leśnictwa Flisy
i Bukowa, Nadleśnictwa Janów Lubelski oraz fragment lasów pozostających pod
zarządem Nadleśnictwa Biłgoraj.
Maksymalna ilość przewidzianych
do odstrzału drapieżników w obrębie danego
obwodu łowieckiego w ciągu 3 lat projektu wynosi1:
Nr
obwodu
283
299
311

1

Max. ilość w latach
2017-2020
90
90
60

Tabela zostanie zmodyfikowana odpowiednio do obwodu, którego dotyczy oferta częściowa Wykonawcy, z którym zawierana jest
umowa.

2
282
298
297
309
319

150
50
300
100
160
Termin realizacji

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 30 maja 2020 r., umowa
może wygasnąć wcześniej – z chwilą wyczerpania łącznej kwoty umowy o której mowa w § 4 ust.
1.
Sposób realizacji
i odbiór przedmiotu umowy
§3
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Wykonanie przedmiotu zamówienia musi nastąpić zgodnie z obowiązującym prawem, przy
czym Wykonawca winien legitymować się pełną możliwością wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z prawem łowieckim. Wykonawca
legitymuje się dokumentem potwierdzającym możliwość wykonywania odstrzałów na obszarze
wskazanych obwodów łowieckich.
Do każdego zredukowanego osobnika Wykonawca zobowiązuje się dołączyć dowód
pozyskania w postaci ogona wraz z informacją o nazwie gatunku, dacie i miejscu pozyskania.
Tuszkę zwierzęcia (a także ogony - po weryfikacji dowodów odstrzału) Wykonawca
zagospodaruje we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zamawiający będzie weryfikował dowody redukcji dwukrotnie w ciągu roku, w czasie i miejscu
ustalonym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się
do okresowych odbiorów odstrzału drapieżników w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez
Wykonawcę.
Z weryfikacji będzie sporządzany protokół (spisywany na podstawie okazanych ogonów), który
będzie podstawą wystawienia faktury/rachunku.
Wykonawca może zlecić wykonanie części prac objętych niniejszą umową podwykonawcy, po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz po ustaleniu, że podmioty te nie
podlegają wykluczeniu zgodnie z wymogami opisanymi Zapytaniem ofertowym.
Akceptacja Zamawiającego dla podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania
podwykonawcy jak za swoje własne.
W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w warunkach postępowania o zamówienie.
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8.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością
zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami sztuki łowieckiej oraz na ustalonych
niniejszą umową warunkach, a także zaleceniami Zamawiającego.

Wynagrodzenie
§4
1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w
maksymalnej łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty …… zł słownie:
…………………………………………………….(maksymalna ilość osobników do odstrzału w
danym obwodzie x cena jednostkowa - tabela zostanie zmodyfikowana odpowiednio do obwodu,
którego dotyczy oferta częściowa Wykonawcy, z którym zawierana jest umowa.),

Numer obwodu
łowieckiego

Maksymalna
liczba
drapieżników
do odstrzału
w obwodzie

283
311
282
298
297
309
319

180
60
150
50
300
100
160

Cena za redukcję
jednego drapieżnika na
terenie danego obwodu
(brutto PLN)

Cena brutto za
odstrzał w
obwodzie
(maksymalna liczba
drapieżników x cena
jednostkowa)

2. Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana dwukrotnie w ciągu roku, w oparciu o
wystawioną fakturę vat/rachunek, przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy,
proporcjonalnie do okresu trwania umowy i w oparciu o ilości faktycznie zredukowanych
drapieżników.
3. Dopuszcza się zmianę cen jednostkowych 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.
4. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na konto
bankowe Wykonawcy nr:……………………………….., w terminie do 30 dni od daty złożenia
Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT/rachunku. Zamawiający oświadcza,
że jest płatnikiem podatku VAT.
Kary umowne
§5
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania umowy, w
szczególności w sposób niezgodny z postanowieniami §3, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% maksymalnego łącznego wynagrodzenia
brutto o którym mowa w § 4 umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji gdy:
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3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

1) Wykonawca utraci uprawnienie potwierdzające możliwość wykonywania odstrzałów
na obszarze wskazanych/wskazanego obwodu łowieckiego.
2) Wykonawca pomimo dwukrotnych uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego
nie Wykonuje umowy zgodnie z jej warunkami lub rażąco zaniedbuje zobowiązania
umowne.
3) Suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego przekroczyła kwotę 15%
maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa w
§ 4 umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 4, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w
ust. 5 poniżej.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Zamawiający, w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur/rachunków zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową
o ile nie skorzysta z uprawnień określonych w ust. 9.
Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia kar z faktur Wykonawcy lub innych
wymagalnych należności.

10. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.
11. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody
rzeczywiście poniesionej.
Przedstawiciele Stron
§6
1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy jest ………………………., tel. nr:
.............................................. .
2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest ……………………..………… , tel.
nr ……………………….. .

1.
2.
3.
4.

Postanowienia końcowe
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
i będą dopuszczalne jedynie w granicach określonych niniejszą umową.
Wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego
w Lublinie.
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

5
na potrzeby umowy oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego organy w tym
wyznaczone przez instytucje finansującą Projekt.
5. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny oraz prawa łowieckiego
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy
Załącznik nr 2 - Obszar objęty redukcją drapieżników

ZAMAWIAJĄCY:

....……………………………

WYKONAWCA:

……………………………….

