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UMOWA NR …./Dubelt/2016  
zawarta ………..12.2016 w Białymstoku pomiędzy: 

 
Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków  
ul. Mostowa 25, 17-230 Białowieża (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-
471 Białystok), NIP: 543-11-81-345, reprezentowanym przez:  

• ………………… – ………………….. 
• ………………… – ………………….. 

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.) oraz na podstawie 
Regulaminu Zawierania Umów przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, w związku z 
realizacją zadania F.2 (Audyt projektu) wchodzącego w zakres projektu pt. „Czynna ochrona 
dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” (LIFE11 
NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać audyt finansowy Projektu, który 
obejmie: 
1) analizę dokumentacji związanej z projektem pod kątem zgodności z prawem polskim, 

Postanowieniami Wspólnymi oraz obowiązującymi umowami zawartymi przez 
Zamawiającego z podmiotami współfinansującymi – Komisją Europejską, Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Vogelschutz-Komitee e.V.; 

2) sprawdzenie zgodności poniesionych kosztów z przepisami prawa krajowego i zasadami 
rachunkowości oraz ww. umowami o udzielenie dotacji;  

3) sprawdzenie źródeł finansowania projektu, a w szczególności czy współfinansowanie nie 
pochodzi z innych instrumentów finansowych Unii. 

2. Wyniki audytu Wykonawca przedstawi w formie raportu, który musi być zgodny z wytycznymi 
dostarczonymi przez Komisję Europejską, aktualnymi w chwili złożenia raportu i odpowiadać 
przedstawionemu w nich formatowi. 

3. Audyt finansowy obejmie dokumentację, która powstała w okresie kwalifikowalności 
wydatków Projektu i nie objętą audytem dotyczącym okresu od 03.09.2012 do 31.12.2013, tj. 
od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia 09.12.2016 r. oraz zgodnie z ofertą 
złożoną przez Wykonawcę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  
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5. Projekt, w ramach którego realizowane jest zamówienie, jest współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+, Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Vogelschutz-Komitee e.V. 
 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 1 w terminie do 31 

stycznia 2016 r.  
2. Odbiór zamówienia nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu raportu w 3 egzemplarzach 

papierowych oraz w formie elektronicznej, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, 
spisanego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

3. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT/rachunku po podpisaniu przez 
Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego wykonanie zamówienia w 
terminie i bez wad. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki i zgodnie z interesami 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że przy wykonaniu umowy będzie korzystał z osób posiadających 
wiedzę i doświadczenia niezbędne do realizacji umowy. 

3. Wykonawca może zlecić wykonanie części prac objętych niniejszą umową podwykonawcy, po 
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Akceptacja Zamawiającego dla podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za wykonanie usługi zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada za 
działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne. 

 
§ 4 

1. Wykonawca za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszą umową otrzyma łącznie 
wynagrodzenie w wysokości ……………….. zł brutto (słownie: …………………………..).  

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze raportu w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, na konto bankowe 
Wykonawcy o numerze wskazanym na fakturze VAT/rachunku. 

3. Faktura VAT/Rachunek wystawiona/ -y przez Wykonawcę musi zawierać wyraźne odniesienie 
do Projektu –  jego numer i skrócony tytuł, tj. LIFEGALLINAGO LIFE11 NAT/PL/000436 
oraz do zamówienia, tj. numer i datę zawarcia niniejszej umowy. 

 
§ 5 

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia. Ww. dokumentacja będzie udostępniana w siedzibie Zamawiającego przy ulicy 
Ciepłej 17 w Białymstoku. 

2. Zamawiający ma prawo kontrolować postępy wykonywania umowy oraz jej jakość na 
każdym etapie realizacji. 

3. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest 
……………………, tel. ………………………… 
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4. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest ………………….., 
tel. ……………………………………………………… 

 
§ 6 

 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, Zamawiający może 

według swego wyboru: 
1) odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 20% umówionej kwoty 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, albo 
2) udzielić dodatkowego terminu do wykonania zamówienia i jednocześnie żądać zapłaty 

kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy 
dzień opóźnienia. 

2. Niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust. 1, 2 Zamawiający może dochodzić 
od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych 
określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający może odstąpić od naliczania kary w uzasadnionych dla siebie przypadkach na 
pisemny wniosek Wykonawcy. 
 

§ 8 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Spory wynikłe na tle Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
4. Umowa została spisana w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
 
 
 
         Zamawiający           Wykonawca 

 
 
 
 


