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

Załącznik nr 3
Wzór umowy

Umowa nr …………./LIFE-STREFY/2015
zawarta w dniu …….…………………… 2015 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:
 Marzenę Puzio – Przewodniczącą Zarządu
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym
a
…………………………………………………………
………………………………………………………………. reprezentowaną przez:
 ……………………………………………………………
zwaną 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 zamówienia jest opracowanie w standardzie GIS wyników działania A1 –
Rozpoznanie wybiórczości siedliskowej, zasięgu terytorialnego i zagrożeń dla orlika i gadożera
oraz działania A2 – Rozpoznanie stanu populacji, parametrów populacyjnych i zagrożeń gatunków
strefowych, zgodnie z zapytaniem do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego 16/LIFESTREFY/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………
2015 r., stanowiącą integralną część umowy – Załącznik nr 1.
2. Prace te będą polegały na:
a) Digitalizacji danych na temat zasięgu rewiru żerowiskowego, zasobności pokarmowej, wybiórczości
siedliskowej oraz sezonowych zmian w wykorzystaniu areału lęgowego przez samce i samice
orlika krzykliwego i gadożera, podczas dwóch pierwszych sezonów lęgowych.
b) Digitalizacji danych uzyskanych w oparciu o wykonane inwentaryzacje bociana czarnego, bielika,
orlika krzykliwego, gadożera, puchacza i włochatki, podczas dwóch pierwszych sezonów
lęgowych.
c) Digitalizacji danych na temat gniazd, wokół których zostaną ustalone bądź skorygowane
(w przypadkach zmiany lokalizacji zasiedlonych gniazd) strefy ochronne.
d) Digitalizacji danych na temat wykonanej inwentaryzacji sieci trakcyjnych, miejsc kolizji ptaków z
liniami przesyłowymi oraz miejsc śmierci ptaków w wyniku porażenia prądem.
§2
1. Dzieło określone w § 1 winno być wykonane w następujących etapach:
a) I etap: od dnia podpisania umowy – 31 grudnia 2015 roku.
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b) II etap: 1 stycznia – 31 grudnia 2016 roku.
2. W zależności od sukcesu lęgowego oznakowanych nadajnikami ptaków, Zamawiający dopuszcza
przesunięcie terminu realizacji zadania, co będzie uregulowane aneksem do umowy.
3. Przekazanie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone protokołem odbiorczym.
§3
1. Łączna wartość brutto umowy wynosi ……..…… zł (słownie……………………………) w tym
należny podatek VAT.
2. Zapłata za przedmiot zamówienia zostanie dokonana w dwóch ratach (każda z nich równa
odpowiednio 50% wartości umowy wskazanej w ust. 1 powyżej) w terminie 90 dni od daty
złożenia przez Wykonawcę opracowania z każdego z etapów zamówienia.
3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie z udziałem upoważnionych przedstawicieli stron.
4. 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.
5. 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.

§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 30
dni od daty otrzymania faktury bądź rachunku, wystawionej po zrealizowaniu każdego z etapów
zamówienia w wysokości określonej za każdy etap, 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.
§6
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanego przedmiotu umowy na zasadach
ogólnych oraz oświadcza, że jest autorem utworów, będących przedmiotem niniejszej umowy.
2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, przenosi na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2 dotyczy następujących pól eksploatacji:
a) utrwalanie (sporządzanie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji książkowej, w czasopismach
branżowych, na stronach internetowych i innych podobnych),
b) digitalizację,
c) wprowadzenie do pamięci komputera,
d) sporządzenie wydruku komputerowego,
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zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej,
wprowadzenie do obrotu,
nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy,
wprowadzenie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający
transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem - wraz z prawem
do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, tj. dokonywania opracowań i zmian, na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w związku z działalnością
Zamawiającego.
4. Strony zgodnie postanawiają, że w stosunku do wyników przeprowadzonych prac terenowych oraz
wniosków z nich płynących prawa autorskie majątkowe na polach eksploatacji, takich jak
wymienione w ust 3 przysługują zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy.
e)
f)
g)
h)

1.

2.

3.

4.
5.
6.

§7
Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać
kary umownej w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, a
jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 7 dni w wysokości 1,5% wartości brutto umowy za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (ósmy i kolejne). Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30
dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w ust. 4.
Za opóźnienie w usunięciu uwag stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu 0,2% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie błędów, a jeżeli opóźnienie będzie trwać dłużej niż 7
dni kary umowne w wysokości 0,3% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 15 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać
umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy lub odstąpić od umowy z zachowaniem
prawa do kary umownej określonej w ust. 4.
W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca oraz rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z
przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 10% wartości brutto umowy.
W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca ma
prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę.
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych na zasadach ogólnych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z należności
Wykonawcy za zrealizowane zamówienie.

§8
W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
§9
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.
§ 10
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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.
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 ……………
Zamawiający

Wykonawca

……………………………………………

…………………………………………..

Sprawdzono pod względem merytorycznym:
Koordynator projektu: Marta Potocka

……………………………….

Prawnik projektu: Krzysztof Klimkowski

………………………………
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