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Załącznik nr 2 
 

Wzór umowy 
UMOWA NR 02/CI-II/CKP Ś/2012 

zawarta w dniu 24 maja 2012 r. w Białymstoku pomiędzy: 
 
 
Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków,  
ul. Kolejowa - Wejmutka, 17-230 BiałowieŜa, (adres korespondencyjny: ul. Ciepła 17, 15-471 
Białystok), NIP: 543-11-81-345 reprezentowanym przez:  

• Tomasza Kułakowskiego – Prezesa Zarządu PTOP 
• Romana Kalskiego – Dyrektora Sekretariatu PTOP 

zwanym dalej Zleceniodawcą  
 
a:  
 
Panią/Panem ......................................., zamieszkałą(ym) w Białymstoku przy ul. ................., 
legitymującą(ym) się dowodem osobistym o numerze: ....................., PESEL 
......................................, NIP .................... 
zwanymi w treści umowy Zleceniobiorcą 
 
W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dnia 16 maja 2012 r. związanego z realizacją 
zadania będącego częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko, prowadzonego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 
z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu zawierania umów PTOP, 
została zawarta umowa następującej treści:  

§ 1 

1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecenie 
polegające na obsłudze prawnej realizacji projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie 
obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwanego 
dalej „Projektem”. 

2. Realizacja pracy polegać będzie w szczególności na: 
a. przygotowaniu i prowadzeniu przez Wykonawcę postępowań zgodnie z harmonogramem 

Projektu oraz z planem udzielania zamówień (załącznik nr 1 do przedmiotowej umowy), 
w trybach opisanych w Regulaminie zawierania umów PTOP (załącznik nr 2 do 
przedmiotowej umowy); 

b. przygotowaniu umów zawieranych w ramach Projektu; 
c. udzielaniu konsultacji oraz stałą współpracę z kierownikiem Projektu w zakresie 

związanym z realizacją w/w umów; 
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d. opracowywaniu opinii prawnych na potrzeby Projektu; 
e. monitorowaniu zmian przepisów prawa związanych z realizacją Projektu; 
f. udziale w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji Projektu w ramach przedmiotu 

umowy. 
3. Wykonawca będzie realizować obsługę prawną osobiście. Dopuszcza się zlecenie części prac 

osobom trzecim za pisemną zgodą Zamawiającego. 
4. Świadczenie usług odbywać się będzie w systemie pracy zdalnej. Wykonawca dostarczać 

będzie poszczególne elementy zlecenia kierownikowi Projektu w formie elektronicznej lub 
w formie pisemnej oraz na nośniku elektronicznym do Sekretariatu PTOP, lub w innym 
ustalonym pomiędzy stronami miejscu.  

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz przestrzegania 
zapisów Projektu, planu udzielania zamówień i Regulaminu PTOP przez cały okres realizacji 
Projektu, działając w celu wyłonienia podmiotów realizujących działania wchodzące w zakres 
Projektu. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do udzielania Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych 
do realizacji przedmiotu umowy. 

3. W przypadku wystąpienia w zleceniu wad, Wykonawca zobowiązuje się do zmiany lub 
poprawienia zlecenia. 

 § 3  

1. Termin rozpoczęcia prac strony ustaliły na dzień 21 maja 2012 r.  
2. Zakończenie i odbiór poszczególnych elementów zlecenia nastąpi w terminach uzgodnionych 

z Zamawiającym, mając na względzie terminy wynikające z harmonogramu Projektu. 
3. Zakończenie realizacji zlecenia w całości nastąpi w dniu 31 grudnia 2013 r. 
4. W przypadku wydłuŜenia terminu realizacji któregoś z zamówień, wskazanych 

w harmonogramie Projektu, bądź w planie udzielania zamówień, na dzień po wskazanym 
terminie w pkt. 3, przedmiotowa umowa zostanie aneksowana z uwzględnieniem wydłuŜenia 
terminu realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 4 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie zlecenia w wysokości .......................... 
zł (słownie: ...........................................................). 

2. Strony ustalają, Ŝe wynagrodzenie umowne płatne będzie kwartalnie, przelewem na konto 
wskazane na wystawionym rachunku. 

3. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest/nie jest płatnikiem podatku VAT. 
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§ 6 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecenie z dołoŜeniem naleŜytej staranności  
i w sposób zgodny z umową.  
2. W razie raŜącego naruszenia postanowień niniejszej umowy kaŜdej ze stron przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od wezwania do usunięcia naruszeń.  

§ 7 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§ 9 

Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 
sądu właściwego dla Wykonawcy. 

§ 10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymuje 
Zamawiający a 2 Wykonawca. 

 
 
 

....................................................                                              ............................................ 
Zleceniodawca                                                                                    Zleceniobiorca 
 
 

 
 


