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Dotyczy postępowania nr: DUBELT-3/2018 

 
Załącznik nr 3 

Wzór umowy 
 

UMOWA NR …………………2018 
zawarta w dniu …… ………………….2018 r. w Białymstoku pomiędzy: 

 
Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (PTOP) 
z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. 
Ciepła 17, 15-471 Białystok, NIP 543-11-81-345, REGON 050040006 reprezentowanym przez:  
 

 …………….………………………………………... 
 …………….………………………………………... 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
 
a:  
…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
 
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania ofertowego nr DUBELT-3/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. 
prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych, dotyczącego 
Świadczenia usług weterynaryjnych - eutanazja i utylizacja norki amerykańskiej (do 60 
osobników) (HRP II, pkt 1, ppkt 1.3) wchodzącego w zakres 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, zwanego dalej „Projektem”, 
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, została 
zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług weterynaryjnych, polegających na 

eutanazji i utylizacji do 60 osobników norki amerykańskiej, w okresie realizacji projektu, tj. do 
31.12.2019 (z ewentualną możliwością przedłużenia czasu obowiązywania umowy na okres 
jego wydłużenia, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy). 

2. Usługa świadczona będzie w zakładzie leczniczym  …………………. (oznaczenie zakładu, 

dokładny adres) przez osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu weterynarza na terenie 
RP. Dopuszczalna jest zmiana adresu zakładu leczniczego pod warunkiem lokalizacji 
zgodnej z wymaganiami postępowania ofertowego. 

3. Norki amerykańskie będą odławiane przez wskazaną przez Zamawiającego osobę przez 
okres 3 tygodni w każdym kwartale, przy działkach o numerach ewidencyjnych 1779/18, 
1779/19, 1779/20 i 1779/14 w obrębie Gródek (województwo podlaskie, powiat białostocki, 
gmina Gródek), będących własnością Zamawiającego, a następnie dostarczane do 
Wykonawcy niniejszej umowy. 
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4. Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego uśpienia norki amerykańskiej, następnie 
jej utylizacji oraz przekazania oświadczenia Zamawiającemu, informującym o dacie i liczbie 
zutylizowanych zwierząt (zgodnie z załącznikiem nr 1). Wykonawca będzie informowany 
przez Zamawiającego o terminie odłowu i w tym czasie musi być dyspozycyjny w celu 
niezwłocznego uśpienia zwierzęcia (dotyczy to także dni wolnych od pracy). 

5. Przewidziano odłów 60 osobników norki amerykańskiej, jednak ze względu na specyfikę 
zadania zwierząt przekazanych do uśpienia może być mniej. 

 
§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. 
(z ewentualną możliwością przedłużenia czasu obowiązywania umowy na okres wydłużenia 
projektu, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy). 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

2. Raz na miesiąc Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 
oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1) potwierdzającym realizację usługi. 
Oświadczenie zawiera informację o liczbie zwierząt poddanych eutanazji i utylizacji, ze 
wskazaniem daty wykonania usługi oraz podpisem uprawnionego weterynarza. 

3. Zamawiający będzie odbierał oświadczenie o którym mowa w ust. 2 raz na miesiąc  
w czasie i miejscu ustalonym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
Zamawiający zobowiązuje się do odbioru ww. oświadczenia w terminie 7 dni od daty 
zgłoszenia przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a 
także zaleceniami Zamawiającego. 

 
§ 4 

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w 
maksymalnej łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty …… zł słownie: 
…………………………………………………….(maksymalna liczba osobników do eutanazji i 

utylizacji x cena jednostkowa), w tym cena brutto za redukcję jednego drapieżnika 
……………………….. słownie: ……………………………………………. . 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 płatne będzie miesięcznie, w oparciu o wystawioną 
fakturę vat/rachunek, przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, proporcjonalnie do 
okresu trwania umowy i w oparciu o liczbę faktycznie zredukowanych norek amerykańskich. 

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

4. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na konto 
bankowe Wykonawcy podane w fakturach/rachunkach, w terminie do 30 dni od daty złożenia 
Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT/rachunku. Zamawiający oświadcza, 
że jest płatnikiem podatku VAT. 

 
§ 5 
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1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania umowy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% maksymalnego 
łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji gdy: 
1) Wykonawca utraci uprawnienie potwierdzające możliwość wykonywania usługi. 
2) Wykonawca pomimo dwukrotnych uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego 

nie Wykonuje umowy zgodnie z jej warunkami lub rażąco zaniedbuje zobowiązania 
umowne. 

3) Suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego przekroczyła kwotę 15% 
maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za 
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa w 
§ 4 umowy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej 
w ust. 5 poniżej. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu,  zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

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

8. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową  
o ile nie skorzysta z uprawnień określonych w ust. 9.  

9. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia kar z faktur Wykonawcy lub innych 
wymagalnych należności.  

10. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej. 
11. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody 

rzeczywiście poniesionej. 
 

§ 6 
1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy jest ………………………., tel. nr: 

.............................................. . 
2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest ……………………..………… , tel. 

nr ……………………….. . 
 

§ 7 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 

będą dopuszczalne jedynie w granicach określonych niniejszą umową. 
2. Wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego 

w Białymstoku. 
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3. Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów a realizacja 
umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny. 

4. 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. 

 
§ 12 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny oraz prawa łowieckiego 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 
 

 
....……………………………    ………………………………. 

 
 


