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Załącznik nr 3 
 

WZÓR UMOWY 
 
 

UMOWA NR …………/CKPŚ-DUBELT/2017 
 
zawarta w dniu ……/……/…… r. 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:  
.................................................................................................., 
zwanym w treści umowy Wykonawcą,  
 
w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr DUBELT-7/P/2017 prowadzonego w 
oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony 
Ptaków została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonania (odpowiednio do 

części, na którą złożono ofertę): 
 

Zadanie nr 1a i 1b 
Rozpoznanie stanu populacji dubelta i siedlisk jego występowania na terenie projektu. 
(HRP II, Zad. 2) 

 
Zadanie nr 2 
Monitoring lęgowy ptaków siewkowych. (HRP II, Zad. 3) 

 
Zadanie nr 3 
Monitoring sukcesu gniazdowego ptaków siewkowych oraz ocena metody ochrony 
polegającej na zastosowaniu ogrodzenia elektrycznego, ograniczającego presję 
drapieżników naziemnych na ptaki i ich lęgi. (HRP II, Zad. 1.2) 
 
w ramach realizacji projektu „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin 
rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska 
(PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 
 
2.  Przedmiotem umowy jest: 
Część I zamówienia (Zadanie 1a, 1b i 2 – łącznie) 
W ramach zadania nr 1a przewidziano: 
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1) Wykonanie monitoringu liczebności i rozmieszczenia populacji dubelta Gallinago 
media w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska:  

 monitoring powinien objąć wszystkie tereny o charakterze otwartym (łąki, pastwiska, 
obszary nieużytkowane rolniczo) zlokalizowane w granicach obszaru specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska PLB200003, które stanowią 
potencjalne siedliska dubelta, 

 inwentaryzacja dubelta na potrzeby monitoringu będzie miała charakter cenzusu 
(dążenie do wykrycia wszystkich stanowisk gatunku) i prowadzona będzie w 2017 i 
2018 r., 

 szczególną uwagę należy zwrócić na efemeryczne, historyczne i potencjalne 
tokowiska dubelta w Puszczy Knyszyńskiej, informację o takich lokalizacjach będzie 
dostarczona przez Zamawiającego, 

 ogólny schemat prowadzenia prac terenowych i interpretacja wyników monitoringu 
musi być zgodny z metodyką monitoringu dubelta określoną w Monitoringu ptaków 
lęgowych - Poradniku Metodycznym II wydanie GIOŚ (Chylarecki i in. 2015 – 
zwanym dalej Poradnikiem Metodycznym GIOŚ), 

 monitoring należy prowadzić w warunkach bezwietrznych i bez opadów, 

 sugerowane terminy wykonania monitoringu dubelta w 2017 i 2018 roku: I kontrola 
– 1-15 maja, II kontrola – 15-30 maja. Pomiędzy kontrolami należy zachować 
odstęp co najmniej 5 dni, 

 w przypadku odnalezienia tokowiska w terminie niemieszczącym się w zakresie 
czasowym kontroli wskazanych w Poradniku Metodycznym GIOŚ (5-15 maja, 10-25 
maja) należy dokonać dodatkowego liczenia samców na tokowisku zgodnie z wyżej 
wskazanymi terminami monitoringu, 

 nowo znalezione stanowiska dubelta Zamawiający zgłosi do Ogólnopolskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków, do głównego koordynatora Monitoringu Dubelta, w 
celu objęcia ich w przyszłości monitoringiem ptaków realizowanym przez GIOŚ. 

   
2) Określenie i ocenę zagrożeń aktualnych i potencjalnych na stanowiskach dubelta 

zlokalizowanych w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 
Puszcza Knyszyńska PLB200003. 

 zagrożenia te powinny zostać ocenione w drugim roku realizacji projektu (2018 r.) na 
wszystkich aktualnych, nowo znalezionych oraz historycznych stanowiskach dubelta, 
zgodnie z metodyką przyjętą w Krajowym Programie Ochrony Dubelta w oparciu o 
system kodów PZO. 

 
W ramach zadania nr 1b przewidziano: 

1) Określenie i ocenę preferencji siedliskowych dubelta oraz wielkość areałów 
osobniczych.  

 w ramach tego podzadania planuje się założenie w pierwszym i drugim roku trwania 
projektu na samce dubelta łącznie 20 nadajników telemetrycznych (loggerów GPS). 
Urządzenia te dostarczy Zamawiający. Zaplanowanie badań, nakładanie nadajników, 
zgrywanie danych telemetrycznych i koordynacja badań będą leżały w 
kompetencjach Wykonawcy, 

 ptaki dodatkowo powinny zostać oznakowane przez Wykonawcę kolorowymi i 
standardowymi obrączkami Stacji Ornitologicznej w Gdańsku – obrączki zapewnia 
Wykonawca, 

 w latach 2017 i 2019 należy dokonać co najmniej po 2 odłowy dubeltów na każdym z 
tokowisk objętych badaniami telemetrycznymi, 
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 w ostatnim roku projektu (2019 r.) zaplanowane będą 2 końcowe odłowy na każdym 
z tokowisk objętych badaniami telemetrycznymi, których celem będzie kontrola 
zaobrączkowanych w poprzednich latach ptaków i ewentualne zdjęcie nadajników. 

2) Określenie i ocenę preferencji lęgowych dubelta oraz ewentualnych zagrożeń dla 
wyprowadzenia lęgu.  

 w ramach tego podzadania zaplanowano założenie łącznie do 10 nadajników VHF 
na odłowione samice. Samice powinny również być oznakowane kolorowymi i 
standardowymi obrączkami Stacji Ornitologicznej w Gdańsku, będącymi na stanie 
Wykonawcy – licencjonowanego obrączkarza, 

 samice wyposażone w nadajniki VHF będą śledzone przez Wykonawców celem 
określenia pozycji ptaków oraz znalezienia gniazda.  

 
Ad zadania nr 1a 
Wyniki z przeprowadzonego monitoringu Wykonawca opracuje i sprawozda Zamawiającemu 
w postaci raportu cząstkowego (2017 r.) i raportu końcowego1 (2018 r.), które muszą 
zawierać: 

 sprawozdania z przeprowadzonych prac terenowych, 

 opis odnalezionych stanowisk dubelta w Puszczy Knyszyńskiej, 

 opis zastosowanej metodyki przy dokonywaniu inwentaryzacji stanowisk dubelta oraz 
przy liczeniu ptaków w terenie, 

 podsumowaną liczebność dubelta na poszczególnych tokowiskach i w całej OSO 
Puszcza Knyszyńska, 

 opracowanie kartograficzne przedstawiające rozmieszczenie tokowisk, 

 warstwę wektorową w formacie GIS zawierającą: stwierdzenia dubeltów wraz z 
datami stwierdzenia, wynik liczeń, rodzajem użytej metodyki szacowania liczby 
samców,  godziny obserwacji, aktywności samców oraz ewentualnych uwag, 

 opis aktualnych, efemerycznych, historycznych i potencjalnych tokowisk 
występowania dubelta w Puszczy Knyszyńskiej,* 

 porównanie uzyskanych danych zebranych w trakcie monitoringu do wszystkich 
danych historycznych zebranych w latach poprzednich w OSO Puszcza Knyszyńska 
w ramach Monitoringu Dubelta GIOŚ (Wykonawca musi takie dane pozyskać)*, 

 miejsca tokowisk stwierdzone w danym roku udokumentowane fotograficznie*, 

 opis siedlisk krajobrazowych w miejscach występowania dubelta, wszystkich 
aktualnych, nowo znalezionych oraz historycznych stanowiskach, zgodnie z 
metodyką przyjętą w Krajowym Programie Ochrony Dubelta*, 

 określenie i ocena zagrożeń występujących na terenie wszystkich aktualnych, nowo 
znalezionych oraz historycznych stanowiskach dubelta, zgodnie z metodyką przyjętą 
w Krajowym Programie Ochrony Dubelta w oparciu o system kodów PZO*, 

 terminy dostarczenia raportów: raport cząstkowy do 15 września 2017 r., raport 
końcowy – do 15 września 2018 r. 

   
Ad zadania nr 1b 
Wyniki z przeprowadzonego monitoringu Wykonawca opracuje i sprawozda Zamawiającemu 
w postaci raportu cząstkowego (2017 r.) i raportu końcowego (2018 r.)2, które muszą 
zawierać: 

                                                 
1
 * gwiazdką oznaczono treści, które należy zawrzeć w raporcie końcowym a które nie są obligatoryjne 

dla raportu cząstkowego. 
2
 * gwiazdką oznaczono treści, które należy zawrzeć w raporcie końcowym a które nie są obligatoryjne 

dla raportu cząstkowego. 
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 sprawozdania z przeprowadzonych prac terenowych i nałożonego sprzętu 
telemetrycznego, 

 opis zastosowanej metodyki, 

 dokumentacja fotograficzna, 

 ocenę wielkość areałów osobniczych samców noszących nadajniki metodą MCP i 
Kernel Density* 

 surowe dane pozyskane z badań telemetrycznych (pozycje GPS samców i samic), 

 ocenę wielkości areału tokowiska (wg Krajowego Programu Ochrony Dubelta) 
metodą MCP i Kernel Density* 

 określenie i ocenę preferencji siedliskowych samców dubelta, w areale tokowisk 
objętych badaniami telemetrycznymi, dotyczącą przede wszystkim preferowanego 
przez gatunek sposobu użytkowania siedlisk*, 

 zalecenia dotyczące przyszłego użytkowania terenu, na którym stwierdzono 
stanowiska dubelta*, 

 fotografię znalezionych gniazd oraz siedlisk ich otaczających,  

 określenie i ocenę preferencji lęgowych samic dubelta oraz ewentualnych zagrożeń 
dla wyprowadzenia lęgu*, 

 terminy dostarczenia raportów: raport cząstkowy do 31 października 2017 r., raport 
końcowy do 31 października 2018 r., 

 ponadto należy w 2019 roku przekazać Zamawiającemu wyniki z odłowów i 
zaobrączkowanych ptaków w postaci sprawozdania w formie elektronicznej z 
wykazem zaobrączkowanych ptaków. 

 
W ramach zadania nr 2 przewidziano: 

 wykonanie monitoringu czterech gatunków lęgowych ptaków siewkowych rycyka 
Limosa limosa, krwawodzioba Tringa totanus, czajki Vanellus vanellus i kszyka 
Gallinago gallinago w trakcie trzech lat projektu (2017-2019), 

 obszar monitoringu to kompleksy łąk i terenów otwartych w okolicy miejscowości 
Cieliczanka (ok. 200 ha), Downiewo (ok 300 ha) oraz cały obszar Niecki Gródecko 
Michałowskiej (obejmująca swym zasięgiem ostoje Gródek i Rabinówka), 

 monitoringiem należy objąć wszystkie tereny otwarte stanowiące potencjalne 
siedliska występowania przedmiotowych gatunków, zlokalizowane w okolicy 
realizowanych w ramach projekty działań ochronnych, 

 monitoring powinien mieć charakter cenzusu (należy dążyć do określenia 
bezwzględniej liczby gniazdujących par/samców w danym sezonie lęgowym), 
jednakże jego ogólne założenia powinny być zgodne z metodyką monitoringu 
przedmiotowych gatunków określoną w Poradniku Metodycznym GIOŚ, 

 w każdym z lat należy wykonać co najmniej dwie kontrole: I kontrola – 15-25 
kwietnia, II kontrola – 1-15 maja, III kontrola – 1-10 czerwca (fakultatywnie), 

 podczas monitoringu wszystkich czterech gatunków do obserwacji należy przypisać 
rodzaj zachowania godowego: 

  samce w locie tokowym, 

  ptaki obserwowane w parze, wykazujące skoordynowane zachowania i/lub 
naziemne zachowania tokowe, 

  ptaki niepokojące się przy gnieździe, pisklętach, 

  pozostałe pojedyncze ptaki, 

  w przypadku rycyka dodatkową kategorią obserwacji stanowią ptaki 
przeganiające się z kszykiem w locie. 
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Ad zadania nr 2 
Wyniki z przeprowadzonego monitoringu Wykonawca opracuje i sprawozda Zamawiającemu 
w postaci raportu cząstkowego (2017 r., 2018 r.) i raportu końcowego (2019 r.), które muszą 
zawierać: 

 sprawozdania z przeprowadzonych prac terenowych, 

 ogólny opis odnalezionych stanowisk gatunków, 

 opis zastosowanej metodyki inwentaryzacji, 

 podsumowaną liczebność przedmiotowych gatunków stwierdzonych w danym 
sezonie, 

 opracowanie kartograficzne przedstawiające rozmieszczenie stwierdzonych 
gatunków na mapie, 

 załącznik w postaci tabeli  zawierającej: każde stwierdzenie przedmiotowych 
gatunków, datę stwierdzenia, współrzędne geograficzne (w zapisie dziesiętnym i 
układzie WGS84), rodzaj zachowania godowego, kategorią lęgowości oraz 
ewentualne uwagami, 

 w podsumowaniu wyników, wnioskach i dyskusji raportu końcowego należy 
uwzględnić wpływ prowadzonych w ramach projektu działań na stan zachowania 
siedlisk przedmiotowych gatunków ptaków, 

 terminy dostarczenia raportów: raporty cząstkowe do 15 września 2017 r. i do 15 
września 2018 r., raport końcowy do 15 września 2019 r. 

 
Część II zamówienia (zadanie 3) 
 
W ramach zadania nr 3 przewidziano: 
Wykonanie monitoringu sukcesu gniazdowego oraz ocenę wpływu zastosowania grodzenia 
elektrycznego na sukces gniazdowy ptaków siewkowych (czajki, rycyka oraz ewentualnie 
dubelta i krwawodzioba). 

 Wykonawca opracuje metodykę monitoringu sukcesu gniazdowego oraz oceny 
wpływu zastosowania grodzenia elektrycznego na sukces gniazdowy ptaków 
siewkowych, 

 teren badań stanowić będzie powierzchnia próbna (ok. 34 ha) oraz powierzchnia 
referencyjna (co najmniej 34 ha), zlokalizowane w Niecce Gródecko - Michałowskiej, 
obręb Gródek, 

 powierzchnia próbna będzie ogrodzona płotem podłączonym do wysokiego napięcia 
zabezpieczającym teren przed penetracją naziemnych drapieżników, 

 powierzchnia referencyjna nie będzie ogrodzona i stanowić będzie kompleksy łąk 
przylegające do powierzchni próbnej odpowiadające powierzchni co najmniej 34 ha, 

 monitoring prowadzony będzie przez okres trzech lat trwania projektu (2017 – 2019), 

 monitoring polegać będzie na wyszukiwaniu gniazd ptaków siewkowych i ocenie ich 
sukcesu gniazdowego, 

 na powierzchni próbnej należy w każdym z lat monitoringu dążyć do wyszukania 
wszystkich znajdujących się w jej granicach gniazd ptaków siewkowych, 

 na powierzchni referencyjnej należy dążyć do znalezienia liczby gniazd ptaków 
siewkowych dopowiadającej, co najmniej liczbie gniazd znalezionych w danym roku 
na powierzchni próbnej, 

 Wykonawca w ramach zadania zainstaluje w każdym z sezonów do 20 szt. data 
loggerów temperaturowych w gniazdach ptaków, które dostarczy Zamawiający. 
Urządzenia te umożliwią automatyczną, nieinwazyjną rejestrację zmian temperatury 
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w gniazdach przez cały sezon lęgowy. Na podstawie odczytów z loggerów ocenione 
zostanie wpływ drapieżnictwa na liczebność i sukces lęgowy ptaków, 

 w każdym roku projektu, w sezonie lęgowym (od kwietnia do końca maja) 
Wykonawca przeprowadzi 5 kontroli terenowych w zespole co najmniej dwóch 
ornitologów, 

 znalezione gniazda przypisane będą do konkretnego gatunku (niezbędne będzie tu 
doświadczenie w wyszukiwaniu gniazd i rozpoznawaniu gatunku po jajach), opisane i 
sfotografowane, a ich lokalizacja zaznaczona przy użyciu odbiornika GPS, 

 część gniazd będzie kontrolowana ponownie w celu ewentualnego sprawdzania 
przyczyny drapieżnictwa, 

 w przypadku znalezienia gniazda zrabowanego przez drapieżnika, jeżeli to będzie 
możliwe należy oznaczyć gatunek/grupę gatunków prawdopodobnie 
odpowiedzialnych za stratę lęgu, 

 terminy wykonania kontroli w sezonie lęgowym: 

 I: 5-15 kwietnia – wyszukiwanie wczesnych lęgów głównie czajki  

 II: 20-30 kwietnia – wyszukiwanie lęgów rycyka i czajki  

 III: 1-10 maja – wyszukiwanie gniazd rycyka, dubelta i powtarzanych lęgów czajek  

 IV: 10-20 maja – wyszukiwanie gniazd dubelta i powtarzanych lęgów czajek i rycyków  

 V: 10-20 czerwca – odnajdowanie data loggerów, usunięcie urządzeń z terenu. 
 

Ad zadania nr 3  
Wyniki z przeprowadzonego monitoringu Wykonawca opracuje i sprawozda Zamawiającemu 
w postaci raportów cząstkowych (2017 i 2018 r.) i raportu końcowego (2019 r.)3, które muszą 
zawierać: 
 metodykę prowadzenia badań, 
 sprawozdania z przeprowadzonych prac terenowych, 
 ogólny opis miejsca gniazdowania poszczególnych gatunków i przykładowe fotografię 

odnajdywanych gniazd, 
 podsumowaną liczebność gniazd gatunków ptaków stwierdzonych w danym sezonie, 
 opracowanie kartograficzne przedstawiające rozmieszczenie stwierdzonych gniazd na 

mapie, 
 tabelę oraz warstwę wektorową w formacie GIS zawierającą: stwierdzenia gniazd 

przedmiotowych gatunków wraz z datami stwierdzenia, datami kontroli lęgu (jeżeli były), 
etapem lęgu, datą straty lęgu lub klucia, godziną straty lęgu, ewentualnie gatunku 
odpowiedzialnego za stratę lęgu oraz uwagami, 

 surowe dane z odczytów loggerów temperaturowych, 
 porównanie sukcesu gniazdowego na powierzchni próbnej i referencyjnej, 
 analizę statystyczną pozwalającą ocenić wpływ grodzenia elektrycznego na sukces 

gniazdowy monitorowanych gatunków ptaków*, 
 w podsumowaniu wyników, wnioskach i dyskusji raportu należy odnieść się do literatury 

naukowej dotyczącej zagadnienia wpływu grodzeń elektrycznych na sukces gniazdowy 
ptaków siewkowych*, 

 terminy dostarczenia raportów: raporty cząstkowe do 30 września 2017 r. i do 30 
września 2018 r., raport końcowy do 30 września 2019 r. 

3. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie ze złożoną ofertą, a także zgodnie  
z uzgodnieniami podjętymi z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 

                                                 
3
 * gwiazdką oznaczono treści, które należy zawrzeć w raporcie końcowym a które nie są obligatoryjne 

dla raportu cząstkowego. 
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§ 2 
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia      

wyznaczonego jako raport końcowy. W przypadku cz. I przedmiotu zamówienia – ostatni 
raport końcowy. 

2. Harmonogram raportów oraz kwoty procentowe wypłat określa załącznik nr 1 do umowy. 
3. Terminy oznaczone jako początkowe, dla każdego zadania, są terminami pożądanymi i 

mogą ulec przesunięciu w przypadku, gdy z przyczyn związanych z wyborem 
Wykonawcy zamówienia terminy te nie będą możliwe do zachowania – czynności 
wymagane dla przedmiotowych terminów zostaną wówczas wykonane w pierwszym 
możliwym terminie, z zachowaniem dobrych praktyk w tym zakresie. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji poszczególnych czynności 
wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia,  pod warunkiem zachowania terminów 
raportów końcowych określonych w zał. nr 1 do umowy, z poszanowaniem praktyk 
przywołanych i opisanych zapytaniem ofertowym oraz mając na względzie terminy 
wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto Zamawiający 
przewiduje możliwość zmiany terminów określonych mową w sytuacji wydłużenia czasu 
uzyskania odpowiednich pozwoleń administracyjnych – o czas niezbędny do ich 
uzyskania. 

 
§ 3 

1. Wykonawca ma obowiązek uzyskania wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień  
i sprawdzeń w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 

2. Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca skieruje osoby, zgodnie ze złożoną ofertą 
tj.: ................................................................................................................... 

3. Zmiana którejkolwiek osoby wskazanej w ust. 2 jest możliwa jedynie za zgodą 
Zamawiającego oraz po spełnieniu przez nową osobę warunków dotyczących 
doświadczenia i/lub kwalifikacji opisanych w zapytaniu ofertowym oraz, w przypadku 
kierownika zespołu/eksperta - po otrzymaniu takiej samej liczby punktów, jak na etapie 
oceny ofert. W przypadku skierowania nowej osoby do realizacji umowy bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy i 
naliczenie kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy. 

4. W realizacji umowy brać będą udział inne podmioty, na których potencjał Wykonawca 
powoływał się w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj. 
………………………………………………… (wskazanie podmiotu oraz zasad 
współpracy). 

5. Zmiana podmiotu o którym mowa w ust. 4 jest możliwa jedynie za zgodą Zamawiającego 
oraz po spełnieniu przez nową osobę warunków dotyczących doświadczenia i/lub 
kwalifikacji opisanych w zapytaniu ofertowym. W przypadku skierowania nowego 
podmiotu do realizacji umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Zamawiający 
dopuszcza rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy i naliczenie kary umownej, o której 
mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy. 

  
§ 4 

1. Odbiór raportów cząstkowych i końcowych o których mowa w załączniku nr 1 nastąpi w 
siedzibie Zamawiającego (Sekretariat PTOP w Białymstoku), na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego, podpisanego bez uwag przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy polegającego na wykonaniu raportów końcowych 
przyjmuje się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag przez 
Zamawiającego.  
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3. Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać 
sprawdzenia ich jakości ale może wnieść zastrzeżenia na piśmie, które skutkują 
koniecznością dokonania uzupełnień bądź poprawek w terminie 14 dni. Nie dokonanie 
zastrzeżeń jest jednoznaczne z przyjęciem prac bez uwag. 

4. Protokół, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do wystawienia faktury 
VAT/rachunku w maksymalnej wysokości  określonej w Harmonogramie stanowiącym 
załącznik nr 1 do umowy. 

5. Zamawiający ma prawo do kontrolowania postępów prac, w szczególności poprzez 
żądanie od Wykonawcy roboczej dokumentacji potwierdzającej wykonywanie prac 
terenowych. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków przez Wykonawcę i 
braku dokumentacji postępów prac, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i 
naliczenia kary z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

 
§ 5 

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do wykonanych opracowań, na następujących polach eksploatacji: 
wprowadzenie do obrotu, utrwalanie i zwielokrotnianie dostępnymi technikami, 
powielenie, publiczne odtworzenie i udostępnienie. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
następuje z chwilą odbioru opracowań bez wad.  

3. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala 
Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia 
Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych 
praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach 
wynagrodzenia umownego. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za 
korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne 
prawa autorskie. 

5. W ramach wynagrodzenia umownego, na Zamawiającego przechodzi własność 
egzemplarzy i nośników, na których przedmiot umowy utrwalono. 

 
§ 6 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy wynosi: …………………. 
zł (słownie: .……………………………………………………………….), płatne zgodnie z 
Harmonogramem (zał. nr 1 do umowy). 

2. Wynagrodzenia ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, może ulec zwiększeniu lub 
zmniejszeniu w przypadku zmiany stawek podatku VAT określonych przepisami w tym 
zakresie. 

3. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na konto 
bankowe Wykonawcy podane w fakturach/rachunkach, w terminie do 30 dni od daty 
złożenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych faktur VAT/rachunków. 
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, obejmuje wszystkie koszty i opłaty, 
jakie powstaną w związku z wykonywaniem umowy. 

 
§ 7 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną: 
1) w wysokości 1% od wartości wynagrodzenia brutto poszczególnych prac określonych w 

Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do umowy – za każdy dzień zwłoki w 
wykonaniu poszczególnych prac. 
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2) w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto – w przypadku braku udziału w 
realizacji zamówienia osób wskazanych w ofercie, bądź braku udziału podmiotów na 
które powoływał się Wykonawca w ofercie. Naliczenie kary z tego tytułu nie wyklucza 
prawa do odstąpienia i naliczenia kary z tytułu odstąpienia od umowy z winy 
Wykonawcy. 

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn, 
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca albo niewykonania przedmiotu umowy (w 
tym nie usunięcia wad) z przyczyn obciążających Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % ogólnej wartości wynagrodzenia 
określonego w § 6 umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po 
stronie Zamawiającego zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 
ogólnego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 umowy. 

4. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur/rachunków zapłaci Wykonawcy 
odsetki ustawowe. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% 
ogólnego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 umowy, za wyjątkiem zaistnienia 
okoliczności, w której realizacja przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym oraz  
w przypadku nieotrzymania dofinansowania z projektu wskazanego w § 1 umowy. 

6. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

7. Naliczone przez Zamawiającego kary będą potrącane z faktury/rachunku wystawionej 
przez Wykonawcę. W przypadku nie wystawienia faktury/rachunku, (co uniemożliwi 
potrącenie kar), Wykonawca zostanie wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej 
na konto bankowe Zamawiającego. 

 
§ 8 

1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy jest: 
……………………………….. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest: ..…………………………..…. 
tel. nr ……………, tel. kom. nr ……………………….. 

 
§ 9 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego  

w Białymstoku. 
 

§ 10 
1. Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów a 

realizacja umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny. 
2. 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. 

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny oraz 
przepisy ustawy o ochronie przyrody, 

 
§ 11 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
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2. Załącznikami do niniejszej umowy są: 
1) Harmonogram raportów oraz kwoty procentowe wypłat – załącznik nr 1  
2) Oferta Wykonawcy 

 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

 

 
....……………………………    ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik do umowy – nr 1  

 
Harmonogram raportów oraz kwoty procentowe wypłat 
 

 
L. p. 

 
Raport 

Termin 
dostarczenia 

raportu 

Kwoty 
procentowe 

wypłat 

Część I zamówienia 

Zadanie nr 1a  

1. Raport cząstkowy 15.09.2017 r. do 10 % 

2. Raport końcowy  15.09.2018 r. do 20 % 

Zadanie nr 1b  

1. Raport cząstkowy 31.10.2017 r. do 10 % 

2. Raport końcowy  31.10.2018 r. do 20 % 

Zadanie nr 2  

1. Raport cząstkowy 15.09.2017 r. do 10 % 

2. Raport cząstkowy  15.09.2018 r. do 10 % 

3. Raport końcowy 15.09.2019 r. do 20 % 

Część II zamówienia 

Zadanie nr 3  

1. Raport cząstkowy 30.09.2017 r. do 30 % 

2. Raport cząstkowy  30.09.2018 r. do 30 % 

3. Raport końcowy 30.09.2019 r. do 40 % 

 

 


