„Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce – etap I”
(LIFE17 NAT/PL/000015)

Nr postępowania: DUBELT/11/2018 z dnia 10.06.2019
Załącznik nr 2
Wzór umowy
Umowa nr .../DUBELT/LTO/2019
zawarta w dniu .................................. r. w .................. pomiędzy
Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-94-26, REGON: 430525669 (adres
korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok.209, 20-234 Lublin), wpisanym do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000146301,
reprezentowanym przez: .......................................
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym
a
osobami: ..........................., NIP: .............
zwanym dalej Wykonawcą
w przedmiocie: „Budowa grodzenia celem prowadzenia wypasu”
Zadanie jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta –
etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE
(nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D).
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 pt. „Implementacja Krajowego Programu
Ochrony Dubelta w Polsce – etap I” (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, zostaje
zawarta umowa o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamówienia jest: ........... (odpowiednio do części, na którą wybrana jest oferta)
Część I
Wykonanie ogrodzenia działek niezabudowanych, nieogrodzonych, przeznaczonych pod
wypas bydła na wskazanych łąkach w pobliżu wsi Chodywańce:
a) gmina Jarczów, powiat tomaszowski (obręb Plebanka, działki nr 18, 1, 66, 2)
b) gmina Ulhówek, powiat tomaszowski, (obręb Dyniska Stare, działki nr: 40, 41, 42, 43)
Łączna długość ogrodzenia to ok 8980 metrów.
Wymogi techniczne dot. ogrodzenia:
OGRODZENIE:
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a) słupki okorowane sosnowe lub modrzewiowe o długości 2,5 m i średnicy w cieńszym
końcu nie mniejszej niż 14 cm, opalone (zwęglenie warstwy zewnętrznej; niedopuszczalne
jest jedynie ich osmolenie) w części przeznaczonej do zakopania. Ilość słupków powinna
pozwolić na ich montaż na podanej długości w odstępach 4,5 – max 5 m od siebie.
b) na gruncie torfowym słupki należy wcisnąć w ziemię, a na gruncie mineralnym dopuszcza
się ich posadowienie za pomocą np. świdra glebowego ślimakowego; słupki zostaną
stabilnie posadowione w odległości od 4,5 m do max 5 m od siebie na głębokość ok. 90 cm
(część nadziemna słupków 160 cm z tolerancją wysokości +/- 5 cm); maksymalny odchył
słupka po zamontowaniu nie może być większy niż 2,5 cm od pionu, a liczba takich słupków
nie może przekraczać 5 %; po zamontowaniu słupki nie mogą ruszać się;
c) do słupków zostaną przykręcone izolatory w liczbie 4 szt. na każdy słupek w odległości
począwszy od gruntu: co ok 40 cm, ostatni, 4-ty rząd na wysokości ok. 150 cm nad gruntem.
Wymagane są izolatory okrągłe z gwintem do drewna.
d) pomiędzy izolatorami w 4 rzędach zostanie rozpięty drut stalowy o grubości 3 mm.
Dodatkowo na wskazanej przez Zamawiającego wysokości zostanie rozciągnięta biała
taśma ogrodzeniowa, przeznaczona do pastuchów elektrycznych, o szerokości nie mniejszej
niż 20 mm, celem poprawy widoczności grodzenia dla zwierząt. Taśma wykonana z plecionki
polietylenowej z wplecionymi drucikami ze stali nierdzewnej zwiększającymi wytrzymałość.
f) Wykonawca zobowiązany jest zamontować ogrodzenie zgodnie z przebiegiem granic
działek widocznych na mapce – załącznik nr 3 do zapytania. Wszelkie korekty wymagają
uzgodnienia z Zamawiającym i uzyskania jego zgody. W przypadku odcinków „granicznych”
prawidłowe wytyczenie granic geodezyjnych należy do Wykonawcy. Do celów poglądowych
załączono mapę z planowanym przebiegiem ogrodzenia.
BRAMA:
a) wykonanie bramy metalowej dwuskrzydłowej o szerokości 5 m,
b) brama metalowa wykonana z ocynkowanych rur stalowych o śr. 40-50 mm
pomalowanych na czarno farbą antykorozyjną oparte na konstrukcji 2-3 przęseł
pionowych i 3-4 przęseł poziomych; mocowane na zawiasach ramieniowych o średnicy
sworznia min 18 mm; zamykane na łańcuch z założoną kłódką mosiężną pałąkową.
c) lokalizacja bramy zostanie wskazana Wykonawcy po rozpoczęciu prac.
ELEKTRYZATOR
W związku z koniecznością zapewnienia stałego funkcjonowania ogrodzenia elektrycznego,
należy dostarczyć zestaw 2 kompletów elektryzatorów do pracy z ogrodzeniem elektrycznym
o długości do 70 km i prądzie uderzenia minimum 3,0 J każdy składający się z
dopasowanych i współpracujących ze sobą urządzeń tj.:
a) elektryzatora akumulatorowego dostosowanego do pracy z panelem słonecznym,
b) akumulatora dostosowanego do pracy z panelem słonecznym o parametrach min. 12 V i
75 Ah. Akumulator musi być dostosowany do wielokrotnego rozładowywania i ładowania i
musi być dedykowany do elektryzatorów przeznaczonych do grodzeń o długości
odpowiadającej długości ogrodzenia będącego przedmiotem zamówienia.
c) ogniwa (panelu) słonecznego o mocy min. 25 W,
d) regulatora ładowania, min. 6A
e) słupka montażowego wraz z uchwytami
Jeden z zestawów zostanie zamontowany przez wykonawcę. Drugi będzie stanowił zestaw
zastępczy, używany w przypadku awarii pierwszego.
AKCESORIA DODATKOWE
Do przedmiotu zamówienia, dodatkowo dołączone zostaną akcesoria dodatkowe:
- izolatory okrągłe z gwintem do drewna – 500 szt.
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- 40 szt. tabliczek z ostrzeżeniem „Uwaga, urządzenie elektryczne”. Tabliczki wykonane z
PCV opatrzone trwałym nadrukiem
- 1 skrzynka (na elektryzator i akumulator), metalowa, zamykana na kłódkę, zamontowana
na stojaku (ok. 50 – 100 cm nad ziemią), ten sam klucz do zamykania skrzynki w ilości 3 szt.

Część II
Wykonanie ogrodzenia działek niezabudowanych, nieogrodzonych, wraz z odłownią,
przeznaczonych pod wypas bydła lub/i koni na wskazanych łąkach w pobliżu wsi Olchowiec:
a) gmina Obsza, powiat biłgorajski (obręb Olchowiec, działki nr 485/2, 485/10,
485/11,485/12)
Łączna długość ogrodzenia to około 3165 metrów.
Wymogi techniczne dot. ogrodzenia:
OGRODZENIE:
a) słupki okorowane dębowe lub modrzewiowe o długości 2,5 m i średnicy w cieńszym
końcu nie mniejszej niż 14 cm (dopuszcza się również 14 cm w części odziomkowej przy
jednoczesnej średnicy co najmniej 12 cm w cieńszym końcu), opalone (zwęglenie warstwy
zewnętrznej; niedopuszczalne jest jedynie ich osmolenie) w części przeznaczonej do
zakopania. Ilość słupków powinna pozwolić na ich montaż na podanej długości w odstępach
4,5 – max 5 m od siebie.
b) na gruncie torfowym słupki należy wcisnąć w ziemię, a na gruncie mineralnym dopuszcza
się ich posadowienie za pomocą np. świdra glebowego ślimakowego; słupki zostaną
stabilnie posadowione w odległości od 4,5 m do max 5 m od siebie na głębokość ok. 90 cm
(część nadziemna słupków 160 cm z tolerancją wysokości +/- 5 cm); maksymalny odchył
słupka po zamontowaniu nie może być większy niż 2,5 cm od pionu, a liczba takich słupków
nie może przekraczać 5 %; po zamontowaniu słupki nie mogą ruszać się;
c) Wykonawca zobowiązany jest zamontować ogrodzenie zgodnie z geodezyjnym
przebiegiem granic działek widocznych na mapce – załącznik nr 3 do zapytania. Wszelkie
korekty wymagają uzgodnienia z Zamawiającym i uzyskania jego zgody. W przypadku
odcinków „granicznych” prawidłowe wytyczenie granic geodezyjnych należy do Wykonawcy.
Do celów poglądowych załączono mapę z planowanym przebiegiem ogrodzenia.
d) Na przebiegu planowanego do wykonania grodzenia znajduje się stare grodzenie
wykonane z siatki leśnej przymocowanej do posadzonych w poprzednich latach wierzb. W
trakcie wykonywania docelowego grodzenia należy prace przeprowadzić tak, aby zachować
w miarę możliwości istniejące grodzenie, instalując słupki pomiędzy drzewami, co pozwoli na
stworzenie dodatkowej bariery dla zwierząt.
W zależności od odcinka ogrodzenia zostaną zastosowane następujące warianty:
1. Odcinek południowy – długość około 1400 metrów – odcinek grodzony żerdziami tj. do
słupków zostaną przybite okorowane żerdzie świerkowe lub sosnowe o minimalnej średnicy
w cieńszym końcu 70 mm, dopuszcza się grubsze żerdzie o minimalnej średnicy w cieńszym
końcu 100 mm przetarte na pół; żerdzie będą przybite do słupków gwoździami co najmniej 6
calowymi na głębokość co najmniej ¾ średnicy słupka na wysokościach wskazanych przez
Zamawiającego w trakcie wykonywania prac, po 3 ( w trzech rzędach) w każdym przęśle
ogrodzenia, przybite żerdzie mają wystawać co najmniej 2,5 cm poza zewnętrzną krawędź
słupka
2. Część północna oraz wschodni – długość około 1765 metrów – odcinek grodzony siatką
leśną.
Specyfikacja siatki leśnej: Siatka o wysokości 150 cm, grubość ocynku min. 80g/m2. Oczko o
szerokości 15 cm. Drut dolny i górny o grubości min. 2,5 mm, reszta drutów siatki o grubości
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minimum 2,0 mm. Konstrukcja zostanie dodatkowo wzmocniona poprzez zastosowanie drutu
stalowego o średnicy min. 3 mm w dolnej części siatki.
BRAMA:
a) wykonanie bramy metalowej dwuskrzydłowej o szerokości 5 m,
b) brama metalowa wykonana z ocynkowanych rur stalowych o śr. 40-50 mm
pomalowanych na czarno farbą antykorozyjną oparte na konstrukcji 2-3 przęseł
pionowych i 3-4 przęseł poziomych; mocowane na zawiasach ramieniowych o średnicy
sworznia min 18 mm; zamykane na łańcuch z założoną kłódką mosiężną pałąkową.
c) lokalizacja bramy zostanie wskazana Wykonawcy po rozpoczęciu prac.
ODŁOWNIA:
− długość ogrodzenia odłowni: ok. 70 m,
− co najmniej 33 okorowanych słupków (wałki) dębowych lub modrzewiowych lub o długości
2,5 m i średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 12 cm, zaimpregnowanych na całej
długości lub opalonych (zwęglenie warstwy zewnętrznej; niedopuszczalne jest jedynie ich
osmolenie) na długości ok. 70-80 cm, wciśniętych w ziemię, słupki należy wcisnąć w
ziemię w odległości 3 m od siebie na głębokość ok. 70 cm (część nadziemna słupków
150 cm z tolerancją +/- 5 cm); maksymalny odchył słupka po wkopaniu nie może być
większy niż 2,5 cm od pionu, a liczba takich słupków nie może przekraczać 5 %,
− ok. 280 m żerdzi świerkowych lub sosnowych o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 70
mm, dopuszcza się grubsze żerdzie o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 100 mm
przetarte na pół, żerdzie zostaną okorowane i przybite do słupków (od strony wewnętrznej
odłowni) gwoździami co najmniej 6 calowymi na głębokość co najmniej ¾ średnicy słupka
na wysokościach wskazanych przez zamawiającego w trakcie wykonywania prac, po 4 w
każdym przęśle ogrodzenia, przybite żerdzie mają wystawać co najmniej 2,5 cm poza
zewnętrzną krawędź słupka,
− żerdzie ruchome wystające poza zewnętrzne krawędzie słupków po 20 cm na obie strony,
powinny być wkładane pomiędzy dwa słupki i opierać się na krótkich klockach
przymocowanych pomiędzy nimi. Słupki i żerdzie na wejściu i wyjściu z odłowni, na
wysokości ich mocowania zostaną przewiercone na wylot o średnicy otworu 1 cm w sposób
umożliwiający założenie blokady (śruba z dwustronnym gwintem i nakrętkami
motylkowymi). Wykonawca dostarczy śruby i nakrętki,
− 3 bramy ruchome w odłowni zostaną wykonane w technologii identycznej jak bramy
ogrodzeniowe, a dodatkowo puste przestrzenie pomiędzy poziomymi rurami zostaną
zabudowane poprzez przymocowanie do dospawanych do rur ceowników (prowadnic) i
zamontowanie w nich suchych desek skręconych śrubami; grubość desek 2,5 cm, długość
pojedynczej wstawionej deski nie większa niż 1,5 m; deski po zamontowaniu będą miały na
szerokości co najwyżej niewielki 1-2 mm luz,
− lokalizacja odłowni zostanie wskazana Wykonawcy po rozpoczęciu prac.
2. W ramach realizacji umowy obowiązkiem Wykonawcy jest także:
a) wykonywanie prac w taki sposób, aby w możliwie najmniejszym stopniu ingerować
w obszar prowadzonych prac,
b) uprzątnięcie placu budowy po zakończeniu realizacji prac.
§2
WARUNKI REALIZACJI UMOWY
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1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w §1 zgodnie zapytaniem
ofertowym i złożoną w odpowiedzi na nie ofertą oraz na warunkach ustalonych niniejszą
umową.
2. Ze względu na okres lęgowy ptaków prace mogące powodować płoszenie, w tym
zwłaszcza wymagające użycia urządzeń wyposażonych w silniki spalinowe, mogą zostać
przez Zamawiającego miejscowo i/lub czasowo wstrzymane. Wstrzymanie prac może
nastąpić wyłącznie na polecenie Zamawiającego oraz obejmować będzie wyłącznie
okres trwania przyczyn uzasadniających zmiany oraz wymaga spisania przez Strony
stosownego protokołu.

1.

2.
3.
4.

§3
OBOWIĄZKI STRON
Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren inwestycji od chwili przystąpienia do
prac.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie inwestycji obowiązujących
przepisów bhp i ppoż.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru
technicznego oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego
i terminowego wykonania prac.
Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia odbioru wykonanych prac z wyjątkiem tych,
które zostały wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami
umowy.

§4
TERMIN REALIZACJI PRAC
1. Termin wykonania przedmiotu umowy – od dnia podpisania umowy do 15 października
2019 r.
2. Podstawą odbiorów prac będą spisane przez strony bez uwag protokoły odbioru.
3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić wyłącznie w
okolicznościach określonych w § 2 ust. 2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§5
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
Łączna wartość brutto umowy wynosi ……..…… zł (słownie ……………………………)
w tym należny podatek VAT (odpowiednio do części, na którą została wybrana oferta).
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.
Zamawiający nie udziela zaliczek, ani zadatków na realizację przedmiotu umowy.
Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie przelewem na rachunek wskazany
w prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez faktury.
Wykonawca wraz z fakturą za wykonane prace przedłoży Zamawiającemu kserokopię
faktur i dowodów płatności potwierdzających opłacenie należności ewentualnych
podwykonawców.
Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół końcowy odbioru prac bez uwag i
zastrzeżeń.
Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia bez pisemnej zgody Zamawiającego
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
§6
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ODBIORY PRAC
1. Dokumentami odbioru poszczególnych elementów przedmiotu umowy będą spisane
protokoły zawierające wszelkie ustalenia w toku odbiorów, jak też terminy wyznaczone
na usunięcie stwierdzonych wad.
2. Protokoły zostaną podpisane z udziałem upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Jeżeli w toku odbiorów zostaną stwierdzone wady, które nadają się do usunięcia,
Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
4. Dokonanie odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

1.

2.

3.
4.
5.

§7
KARY UMOWNE
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu
zamówienia określonego w § 4 umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę
umowną w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy
dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach w wysokości 0,01 %
całkowitego 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 % całkowitego wynagrodzenia
ryczałtowego brutto.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego 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. W takim przypadku, Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
W przypadku opóźnienia w opłacaniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody
rzeczywiście poniesionej.
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
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1. Wykonawca zobowiązuje się w cenie umowy do świadczenia napraw gwarancyjnych w
okresie gwarancyjnym oraz bez dodatkowych opłat w szczególności, za transport,
dojazd, wymienione elementy konstrukcji lub wymiany elementów składających się na
przedmiot umowy itp.
2. Termin gwarancji wynosi................ miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą), od daty podpisania
protokołu odbioru prac.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:
a/ dokonania bezpłatnej naprawy zgłaszanych przez Zamawiającego wad i usterek w
ciągu: 5 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku gdy Zamawiający dokona zgłoszenia
telefonicznie, zgłoszenie zostanie niezwłocznie potwierdzone pisemnie, lub
mailowo/faksem.
b/ wymiany w ciągu do 5 dni na nowy element, który pomimo dokonanej uprzednio
naprawy nadal wykazuje wady.
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4. Gwarancję przedłuża się o czas spowodowany naprawą gwarancyjną.
5. W przypadku uchylania się od zobowiązań gwarancyjnych Zamawiający ma prawo
powierzenia napraw gwarancyjnych innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia spowodowane przez podmioty trzecie oraz
wynikające z nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z tym, że o wadach Zamawiający
zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę w ciągu 21 dni od daty jej wykrycia.

1.
a)
b)
2.

§9
PODWYKONAWSTWO, PRZEDSTAWISIELE STRON
Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom następujący zakres prac:
....................................................
....................................................
Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym
stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

§ 10
1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do realizacji zadania:
a) Zamawiający – ............................ tel. ....................................
b) Wykonawca – .............................. tel. ....................................

1.
a)
b)
2.

3.
4.
5.
a)
b)
c)
d)

§ 11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
Wykonawca pomimo co najmniej dwóch pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie
wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne.
Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację prac
przez okres dłuższy niż 5 dni.
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.
W wypadkach określonych w ust. 1 lit. b) oraz w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących
czynności:
sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych prac według daty odstąpienia od
umowy,
zabezpieczenia przerwanych prac na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za
odstąpienie od umowy,
sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji
innych prac, za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od umowy,
Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za prace wykonane i
potwierdzone protokołem odbioru.
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§ 12
ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają 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.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do
treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach:
1) zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy w następujących
przypadkach:
a) wstrzymanie realizacji prac przez właściwe organy administracji publicznej bądź
orzeczeniem sądu,
b) w sytuacji określonej w § 2 ust. 2.
W przypadku wstrzymania prac z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy przedłużenie terminu jest możliwe o tyle dni, ile trwało wstrzymanie prac
2) możliwość zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii
wykonania
prac,
sposobu
i
zakresu
wykonania
przedmiotu
umowy
w następujących sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż
wskazane w dokumentach postępowania o zamówienie, a wynikających ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
b) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w
dokumentacji, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych sieci lub instalacji,
c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub
wynikająca z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności
zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych albo usprawnienia procesu
budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji lub uzyskania założonego efektu
użytkowego,
d) w przypadku ograniczenia zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu
wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne
z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego,
e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,
f) z uwagi na interes społeczny, poprawę bezpieczeństwa, przyczyny technologiczne lub
techniczne o obiektywnym charakterze.
3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2, jest złożenie uzasadnionego
wniosku przez Wykonawcę oraz jego akceptacja przez Zamawiającego lub sporządzenie
przez strony stosownego protokołu.
§ 13
DANE OSOBOWE
1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych
u Zamawiającego (pracowników / podwykonawców / zleceniobiorców Zamawiającego) oraz
osób reprezentujących Zamawiającego przy zawarciu Umowy i aneksów do Umowy (dalej:
pracownicy Zamawiającego). Zamawiający niniejszą Umową reguluje udostępnienie
Wykonawcy jako odrębnemu administratorowi do przetwarzania wyłącznie w związku
i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w związku
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z realizacją Umowy danych osobowych: imię nazwisko, stanowisko, telefon służbowy
i służbowy adres mail, pracowników Zamawiającego wyznaczonych przez Zamawiającego
do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy z Wykonawcą w ramach Umowy lub kontaktu
w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie to jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit.
f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, gdzie prawnie
uzasadnionym interesem obu administratorów danych jest należyta realizacja zawieranych
umów.
2. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych
u Wykonawcy (pracowników / podwykonawców / zleceniobiorców) oraz osób
reprezentujących Wykonawcę przy zawarciu Umowy i aneksów do Umowy (dalej:
pracownicy Wykonawcy) Wykonawca niniejszą Umową reguluje udostępnienie
Zamawiającemu jako odrębnemu administratorowi do przetwarzania wyłącznie w związku i w
celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w związku z
realizacją Umowy danych osobowych: imię nazwisko, stanowisko, telefon służbowy i
służbowy adres mail, wizerunek pracowników Wykonawcy wyznaczonych przez Wykonawcę
do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy z Zamawiającym w ramach Umowy lub
kontaktu w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie to jest realizowane w oparciu o art. 6
ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem obu administratorów danych jest
należyta realizacja zawieranych umów.
3. Każda ze Stron oświadcza, że jest świadoma konieczności przetwarzania danych osobowych udostępnionych jej przez drugą Stronę, w szczególności danych elektronicznych
i każda ze Stron oświadcza i zobowiązuje się, że zna wymogi RODO oraz przepisy krajowe
z zakresu ochrony danych osobowych i będzie je stosowała przy realizacji Umowy.
4. Każda ze Stron oświadcza, że jako odrębny administrator poinformuje pracowników
drugiej Strony (zgodnie z treścią art. 14 RODO), o tym, że przetwarza służbowe dane
kontaktowe wzajemnie udostępnione do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy Stron w
ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. Klauzula informacyjna
Zamawiającego (stanowiąca Załącznik 3 do Umowy) jest przekazywana przez Wykonawcę
pracownikom Wykonawcy, których dane zostały udostępnione.
5. Każda ze Stron oświadcza, że zapewni poufność udostępnionych służbowych danych
kontaktowych pracowników drugiej Strony.

1.
2.
3.
4.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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.
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny oraz
przepisy ustawy o ochronie przyrody.
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
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5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
6. Załącznikami do niniejszej umowy są:
1) oferta Wykonawcy
2) klauzula informacyjna LTO.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

…………………………………………

…………………………………….

Klauzula informacyjna LTO
z dnia …………...2019 r.
Pan/Pani ……………..
[Nazwa i adres Wykonawcy], jako Wykonawca umowy : „.............................................”, działając na
podstawie § 9 ust. 4 w/w umowy informuje, że:
1/ Wykonawca udostępnił Zamawiającemu - Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950,
ul. Akademicka 13, do przetwarzania Pana dane osobowe jako pracownika wyznaczonego do realizacji przedmiotu w/w
Umowy, współpracy z Zamawiającym w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy,
2/ Pana dane udostępnione zostały wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Wykonawcy
wynikających lub pozostających w związku z realizacją w/w Umowy.
3/ Udostępnienie danych osobowych jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, gdzie prawnie
uzasadnionym interesem administratora danych jest należyta realizacją zawieranych umów.
Wykonawca, w imieniu Zamawiającego, niniejszym spełnienia obowiązek informacyjny zgodnie z art. 14 RODO, gdyż
przy zawarciu w/w Umowy Zamawiający przekazał mu wzór niniejszej ogólnej klauzuli informacyjnej.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia niniejszej klauzuli informacyjnej wraz z
potwierdzeniem, że zapoznał się Pan/Pani z jej treścią.
Ogólna klauzula informacyjna Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego z siedzibą w Lublinie
Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. w zakresie odnoszącym się do realizacji niniejszej umowy administratorem danych osobowych jest Lubelskie
Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950; wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146301
2. w sprawach związanych z ochroną ochrony danych osobowych można skontaktować się na adres poczty
elektronicznej: lto@op.pl;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym
z zawarciem, wykonaniem i nadzorem nad wykonaniem umowy, której przedmiotem jest: „Budowa
grodzenia celem prowadzenia wypasu” z wykonawcą wybranym w trybie Zapytania ofertowego. Ponadto
dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze (w tym przechowania dokumentacji) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż
przetwarzanie danych jest
niezbędne do współpracy z Wykonawcą w ramach Umowy lub kontaktu w
związku z realizacją Umowy;
4. administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe pracowników
Wykonawcy, tj. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, nr faksu, adres e – mail;
5. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, które będą uczestniczyły w realizacji umowy, której
przedmiotem jest: „Budowa grodzenia celem prowadzenia wypasu”; do Pana/Pani danych mogą mieć
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dostęp upoważnieni pracownicy Administratora, członkowie organów Administratora, podmioty dostarczające
lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi prawne, organy
uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy archiwizujące
dokumenty; wymienione podmioty zostały / zostaną zobowiązane do zachowania poufności w stosunku do
powierzonych im danych osobowych;
6. okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia to okres trwania umowy na „Budowa grodzenia celem prowadzenia wypasu” oraz okres
archiwizacji dokumentacji wynikający z przepisów prawa i wewnętrznych procedur Administratora;
7. podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne z uwagi na niezbędność do realizacji
umowy, której przedmiotem jest: „Budowa grodzenia celem prowadzenia wypasu” decyzje w odniesieniu
do danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO;
8. dane osobowe zostały przekazane przez [nazwa i adres wykonawcy] jako Wykonawcę umowy na: „Budowa
grodzenia celem prowadzenia wypasu”
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy z państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli
poza Europejski Obszar Gospodarczy - EOG).
10. Posiada Pan/Pani:
−
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych;
na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych – wyłącznie gdy zachodzą przesłanki zawarte
w treści art. 17 ust. 1 RODO
−
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - wyłącznie
gdy zachodzą przesłanki zawarte w treści art. 21 RODO
−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że
przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
11. Nie przysługuje Panu/Pani:
−
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą
prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest. również 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
Zarząd LTO w Lublinie
____________________________________

Zapoznałem się:

....……………………………

……………………………….
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