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Załącznik nr 3 

PROJEKT UMOWY 
UMOWA NR 01/CI-II/CKPŚ/2012 

 
zawarta w dniu 10 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 ZAMAWIAJ ĄCYM , 
 
a Panem .......................................... zam.: ..........................................., ......................................... 
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWC Ą 

stosownie do dokonanego przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY w 
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów, o których 
mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 
późn. zm.) oraz w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych” Polskiego Towarzystwa Ochrony 
Ptaków, w związku z realizacją projektu pt. „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, o następującej treści: 
 

§ 1  
Przedmiot umowy  

1. ZAMAWIAJĄCY powierza wykonanie, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać dzieło 
polegające na sporządzeniu opracowania zawierającego: 

– ocenę liczebności cietrzewia na 19 tokowiskach zlokalizowanych na terenie Puszczy 
Knyszyńskiej w latach 2012, 2013 i 2014. 

2. Realizowane dzieło stanowi część projektu pt.: „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 oraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
                                                                   § 2 

Warunki realizacji 
1. Przedmiotem rozliczenia umowy przez WYKONAWCĘ będzie dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU 

w  3 egzemplarzach opracowania pt. „Ocena liczebności cietrzewia na terenie 19 tokowisk w 
Puszczy Knyszyńskiej w 2012 r.” i odpowiednio opracowanie jw. dla 2013 i 2014 roku.  

2. Opracowania (w formie wydruku i wersji elektronicznej) powinny zawierać: 
– aktualny opis stanu liczebności populacji cietrzewia, w tym liczby kogutów i ewentualnie kur oraz 



Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II  
Umowa 01/CI-II/CKPŚ/2012 

 

2
 

 

 
 

jej zmiany w ciągu wiosennego liczenia na tokach wraz z mapami przedstawiającymi lokalizację 
stwierdzeń ptaków, 

– określenie typu tokowiska, 
– ocenę stanu biotopu i charakterystykę zmian, jakie zaszły na tokowiskach i lęgowiskach w 

stosunku do okresu 1999 – 2010. 
 

§ 3 
Termin realizacji 

1. Zakończenie umowy nastąpi do dnia 31 października 2014 r. 
2. Sprawozdania roczne powinny być składane dla ZAMAWIAJĄCEGO do dnia 31 października 

kaŜdego roku, tj. 2012, 2013 i 2014. 
 

§ 4 
Cena i warunki zapłaty 

1. Za realizacje dzieła ustala się  płatność w kwocie .............................. zł (słownie: ....................... zł). 
2. Wypłata wynagrodzenia odbędzie się po: 

a) wykonaniu przez WYKONAWCĘ dzieła zgodnie z §1, §2 i §3 umowy, 
b) przedstawieniu rachunku za wykonanie dzieła. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto wskazane na wystawionym rachunku. 
 

§ 5 
Kary 

1. ZAMAWIAJĄCEMU w przypadku nie dotrzymania terminu dostarczenia opracowania przysługuje 
od WYKONAWCY kara umowna w wysokości 0,1% za kaŜdy dzień zwłoki.  

2. ZAMAWIAJĄCY moŜe odstąpić od naliczania kary w uzasadnionych dla siebie przypadkach na 
pisemny wniosek WYKONAWCY.  

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny miejscowo właściwy dla  ZAMAWIAJĄCEGO. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 
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ZAMAWIAJ ĄCY WYKONAWCA  
 


