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

Załącznik nr 6 do ogłoszenia
WZÓR UMOWY

Umowa nr ……/LIFE-STREFY/2015

zawarta w dniu … stycznia 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:
− Pawła Szewczyka – Przewodniczącego Zarządu
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym
a
………………., reprezentowanym/ą przez:
− ……………………………………
zwaną dalej Wykonawcą
stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, 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 realizacja zadań:
A1 – „Rozpoznanie wybiórczości siedliskowej, zasięgu terytorialnego i zagrożeń dla orlika i gadożera”,
A2 – „Rozpoznanie stanu populacji, parametrów populacyjnych i zagrożeń gatunków strefowych”,
C2 – „Przemieszczenie młodszego pisklęcia orlika krzykliwego do gniazd ze stratą lęgu”.
D1 – „Ocena wpływu realizacji projektu na ptaki”.
2. Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w ogłoszeniu przetargowym, znak sprawy: 09/LIFESTREFY/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.
3. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust. 1 i 2
oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………. 2015 r., stanowiącą integralną część umowy –
Załącznik nr 1.
1.
2.
3.

4.

§2
Termin rozpoczęcia prac stanowiących przedmiot umowy Strony ustalają na dzień po podpisaniu
przedmiotowej umowy.
Prace będące przedmiotem umowy ukończone zostaną do dnia 31 sierpnia 2018 r.
Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji poszczególnych zadań
i terminu zakończenia przedmiotowej umowy w uzasadnionych przypadkach, tj.:
a) wydłużenie czasu uzyskania odpowiednich pozwoleń administracyjnych,
b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. długotrwale utrzymujące się opady
deszczu, bądź wystąpienie niskich temperatur.
O czasie trwania oraz przypadkach wydłużenia terminu realizacji poszczególnych zadań decyduje
Zamawiający.
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5. Wykonawca do dnia 31 października 2015 r., 31 października 2016 r., 31 października 2017 r. i do dnia
31 sierpnia 2018 r. przekaże Zamawiającemu opracowanie danych w formie raportów rocznych
i załączników w postaci map, dokumentacji fotograficznej określonych w specyfikacji, w liczbie po 1
egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej na CD. W terminie 14 dni Zamawiający przekaże
Wykonawcy uwagi do raportów końcowych i załączników. Zamawiający w ciągu 14 dni
kalendarzowych przekaże Wykonawcy uwagi i inne informacje w celu wprowadzenie stosownych
korekt w raportach końcowych i załącznikach. Zamawiający ma 14 dni kalendarzowych na złożenie
uzupełnionego i poprawionych raportów końcowych i załączników w liczbie 3 egzemplarzy w wersji
papierowej i 3 w wersji elektronicznej na CD.
6. Do odbioru końcowego rocznych raportów zostanie powołana przez Zamawiającego komisja. Komisja
potwierdzi odbiór prac i prawidłowość realizacji przedmiotu zamówienia na protokole odbioru
końcowego.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w łącznej kwocie
……………… zł (słownie: ……….. złotych) w tym należny podatek VAT.
2. Za wykonanie poszczególnych zadań Wykonawca otrzyma następujące wynagrodzenie:
− Zadanie A1 – w kwocie ………… zł (słownie: ………………………………………………………),
− Zadanie A2 – w kwocie ………… zł (słownie: ………………………………………………………),
− Zadanie C2 – w kwocie ………… zł (słownie: ………………………………………………………),
− Zadanie D1 – w kwocie ………… zł (słownie: ………………………………………………………).
3. Harmonogram wypłat za wykonanie poszczególnych etapów zamówienia w poszczególnych latach
trwania umowy przedstawia załącznik nr 2 do przedmiotowej umowy.
4. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
5. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem w terminie 21 na
rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT lub rachunku wystawionej przez Wykonawcę na
podstawie protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 2 ust.4.
6. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającemu.
7. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu
odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
8. Zamawiający nie udziela zaliczek, ani zadatków na realizację przedmiotu umowy.
1.
2.

3.
4.

§4
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w §
3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
Zapłata kar umownych przez Wykonawcę nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania przewyższającego wysokość tych kar.
§5
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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.
2. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym oraz § 7 ust. 2b postanowienia o karze umownej nie
mają zastosowania.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

§6
Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i
administracyjnymi i pozyska niezbędne do realizacji umowy zezwolenia.
Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
Wykonawca nie może zaangażować do wykonania umowy Podwykonawców, którzy nie byli
wymienieni w ofercie Wykonawcy na wykonanie zamówienia, bez uprzedniej zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie.
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, na każdym etapie umowy, wgląd do dokumentów
potwierdzających zatrudnienie, jak i niezbędne kwalifikacje osób zaangażowanych do realizacji
umowy.
Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich postanowień umowy przez
Podwykonawców.
Wykonawca jest zobowiązany do terminowej regulacji zobowiązań wobec Podwykonawców, a
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami.

§7
1. Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy
pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
a) Wydłużenia terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia nieprzewidywalnych czynników
mających istotny wpływ na realizację prac terenowych, takich jak anomalie pogodowe, zmiany
uwarunkowań prawnych i administracyjnych o czas adekwatny do zaistniałych przyczyn.
b) Odstąpienia od umowy w przypadku wstrzymania finansowania projektu przez instytucje finansujące
projekt w terminie 7 dni od dnia wstrzymania finansowania.

1.
2.

3.

4.

§8
Zamawiający jest właścicielem pozyskanych danych w ramach realizacji umowy.
Wykonawca zezwala Zamawiającemu na udostępnianie opracowań danych, o których mowa w §1 ust. 1
umowy, na potrzeby realizacji projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach
Natura 2000 na Lubelszczyźnie” (LIFE13 NAT/PL/000060), w tym publikowania, zwielokrotniania i
udostępniania w dowolnej formie i na dowolnym nośniku oraz w Internecie.
Wykonawca zezwala Zamawiającemu na kopiowanie opracowań danych, o których mowa w §1 ust. 1
umowy techniką fotokopii (ksero) lub elektroniczną (scan) na potrzeby realizacji projektu „Ochrona
rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” (LIFE13
NAT/PL/000060).
Zamawiający publikując i podając opracowania danych do wiadomości publicznej nie będzie ujawniał
informacji, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację projektu, przygotowanie publikacji
naukowych, osiąganie celów projektu lub ochronę gatunku głuszca. Wykonawca zezwala
Zamawiającemu na opracowanie produktów realizacji niniejszego zamówienia oraz rozporządzanie i
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5.

6.

7.
8.

korzystanie z takiego opracowania, poprzez pominięcie ww. informacji i wstawienie w miejscu
pominięcia znaku „/.../”.
Zamawiający może wyniki prac niniejszej umowy udostępnić instytucjom finansującym projekt
„Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie”
(LIFE13 NAT/PL/000060), tj. Komisji Europejskiej oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Każdorazowe wykorzystanie i udostępnianie przez Wykonawcę przygotowanych materiałów, w tym
raportów i opracowań, map, warstw map, zebranych danych w ramach realizacji niniejszej umowy może
nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy,
szczegółowo określający warunki wykorzystania i udostępnienia.
Wynagrodzenie z tytułu korzystania z praw autorskich do opracowań danych w zakresie określonym w
ust. 2-6, wliczone zostało w wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 niniejszej umowy.
Naruszenie ww. postanowień przez Wykonawcę stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§9
1. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania adnotacji o realizowanym projekcie w publikacjach,
raportach, sprawozdaniach, posterach konferencyjnych, prezentacjach konferencyjnych i innych,
doniesieniach konferencyjnych i innych, w informacjach na stronach internetowych lub w innych
doniesieniach medialnych, które powstają w oparciu o realizowaną usługę.
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy wzór adnotacji oraz logotypy projektu do wykorzystania w
publikacjach i prezentacjach.
§ 10
W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 11
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.
§ 12
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 ………………. 2015 r.
2. Harmonogram wypłat za wykonanie poszczególnych etapów zamówienia w poszczególnych latach
trwania umowy.
Zamawiający

Wykonawca
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……………………………………………

…………………………………………..

Sprawdzono pod względem merytorycznym:
Koordynator projektu: Marta Potocka

……………………………….

Prawnik projektu: Krzysztof Klimkowski

………………………………
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