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UMOWA NR ........../CKPŚ/RB/2012 

 

 

zawarta w dniu ...................... r. w Białymstoku pomiędzy: 

 

POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKÓW 

z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55  

adres do korespondencji: Biuro Regionalne PTOP w Olsztynie,  

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn 

NIP 543-11-81-345, REGON 050040006 

 

reprezentowanym przez:  

•  Tomasza Kułakowskiego – Prezesa Zarządu PTOP 

•  Romana Kalskiego – Dyrektora Sekretariatu PTOP 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a: 

................................................ 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dnia ……….. czerwca 2012r. 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 

Przedmiot umowy i miejsce wykonania 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie redukcji drapieżników w ostojach 

rybitw w ramach zadania realizowanego w projekcie „Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach” zwanego 

dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura   

Środowisko oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej o numerze POIS.05.01.00-00-219/09. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest redukcja drapieżników (w ilościach wymienionych poniżej) 

w ostojach rybitw w niżej wymienionych lokalizacjach:  

Zadanie będzie realizowane na terenie 6 ostoi rybitw: 
Lp. Nazwa ostoi rybitw Miejscowość Gmina  Powiat Liczba drapieżników przewidzianych do 

redukcji w poszczególnych koloniach* 

Zadanie 

nr 1 

Wyspa na jeziorze 

Ryńskim 

Rybical, Wejdyki Ryn giżycki norka amerykańska – 30 os., jenot – 10 os 

Zadanie 

nr 2 

Staw hodowlany 

w Pieckach 

Piecki Piecki mrągowski norka amerykańska – 30 os., jenot – 10 os 

Zadanie 

nr 3 

Polder Kwiecewo Kwiecewo Świątki olsztyński norka amerykańska – 30 os., jenot – 10 os 

Zadanie 

nr 4 

Jezioro Bierdawy Wągsty Kolno olsztyński norka amerykańska – 30 os., jenot – 10 os 

Zadanie 

nr 5 

Polder Sątopy-

Samulewo 

Sątopy-

Samulewo 

Bisztynek bartoszycki norka amerykańska – 30 os., jenot – 10 os 

  

1.2 Łączna liczba zredukowanych drapieżników we wszystkich ostojach rybitwa nie powinna 

przekroczyć 150 osobników. W związku z tym Wykonawca/y powinni informować Zamawiającego na 
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bieżąco o stanie zredukowanych drapieżników. 

 

1.3 Dopuszcza się dwie metody wykonywania redukcji drapieżników: 

 

1.3.1 złapanie przy użyciu żywołapki i uśpienie przez weterynarza tj. 

Żywołapki zostaną dostarczone Wykonawcy/com przez Zamawiającego i wypożyczone na czas 

obowiązywania umowy (wymiary żywołapki 64cmx18cmx16cm). Dopuszcza się wystawianie pułapek 

na obszarach w/w ostoi rybitw przez cały rok kalendarzowy (z zastrzeżeniem obszarów rezerwatu 

„Kwiecewo” i „Polder Sątopy-Samulewo”, dla których terminy są określone w odpowiednich 

Zarządzeniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, stanowiących załączniki nr 3 i 4 do 

zapytania). Pułapki powinny być wystawiane w odstępach 300-500 metrów w miejscach typowych dla 

przedmiotowych drapieżników (brzeg zbiorników wodnych, skraj zakrzewień, wzdłuż grobli). W 

momencie zastawienia pułapek (wyłożona przynęta  

np. kawałek świeżej bądź wędzonej ryby, otwarta klapa), muszą  one być kontrolowane raz dzienne 

(rano).  

 

W przypadku złapania drapieżnika innego niż wskazane w zapytaniu, należy go bezzwłocznie 

wypuścić w miejscu złapania. Po odłowieniu właściwego drapieżnika należy go bezzwłocznie 

przetransportować razem z klatką  do najbliższego weterynarza i uśpić. Wykonawca ma obowiązek 

przechowywać tuszkę w zamrażarce do momentu odbioru przez Zamawiającego (do 3 dni roboczych). 

Wraz z tuszką należy zamieścić informację o miejscu i dacie pozyskania. 

 

1.3.2 odstrzał tj. 

odstrzał należy wykonać zachowując wyjątkową ostrożność, używając sprzętu odpowiedniego do 

danej wielkości drapieżnika (strzelba, naboje). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne 

postrzelenie innego osobnika niż wskazanego w zapytaniu oraz wszelkie inne działanie nie będące 

przedmiotem Zamówienia.  

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac określonych w §1 zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami i normatywami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi Zamawiającego, z zachowaniem należytej staranności 

i ekonomicznych interesów Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi całkowita odpowiedzialność za wszelkie działania ewentualnych 

podwykonawców oraz osób realizujących fizycznie przedmiot umowy, w tym za dobór i dopuszczenie 

do realizacji umowy osób z odpowiednimi kwalifikacjami bądź uprawnieniami.  

3. Wykonawca ponosi całkowita odpowiedzialność za wszelkie działania nie będące przedmiotem 

Zamówienia (np. przekroczenie liczby odłowionych drapieżników, odstrzał zwierzęcia innego niż norka 

amerykańska czy jenot). 

3. Zamawiający zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Wykonawca w zakresie realizacji 

przedmiotowej umowy. 

 

§ 3 

Termin realizacji zadań 

Usługa będzie świadczona od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2013 r., stosownie do potrzeb 

Zamawiającego. 

 

§ 4 

Opis rozliczania usługi 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wystawienia uruchomionych pułapek (z otwartą klapą 

i wyłożoną przynętą) przez okres minimum 22 dni w roku (2 x 11 dni). Dopuszcza się wystawienie 
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pułapek przez cały rok, jednak zaleca się wystawienie pułapek w okresach zwiększonej aktywności 

norek tj. wiosna i jesień. O terminie wystawienia wykonawca winien poinformować Zamawiającego 

pisemnie bądź telefonicznie na minimum 3 dni przed przystąpieniem do realizacji zadania. 

Zamawiający ma prawo skontrolować wystawienie pułapek w terenie na podstawie informacji od 

Wykonawcy o terminie wystawienia. W tym celu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do 

Zamawiającego mapę z rozmieszczeniem w terenie pułapek (minimum na 3 dni przed przystąpieniem 

do realizacji zadania) bądź wskazania w terenie ich rozmieszczenia podczas kontroli przez 

Zamawiającego. Za obsługę pułapek Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wskazaną w formularzu 

ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy 

informowania pisemnego bądź telefonicznego o pozyskaniu drapieżnika (maksymalnie 3 dni po 

pozyskaniu), za którego przysługuje Wykonawcy premia w wysokości określonej w formularzu 

ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. Odbiór wykonania obsługi pułapek oraz 

pozyskanych tuszek (przez uśpienie bądź odstrzał) odbędzie się na podstawie protokołu odbioru 

podpisanego przez obie strony bez uwag.  

 

§ 5 

Cena i warunki zapłaty 

1. Za wykonanie prac wymienionych w § 1 pkt 1  Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie  

w wysokości  

1.1. Za obsługę pułapek żywołownych, w ostoi: 

Zadanie nr 1 

Wyspa na jeziorze Ryńskim 
.......................................................zł 

(słownie ........................................................................................................................................... zł)
1 

Zadanie nr 2 

Staw hodowlany w Pieckach 
.......................................................zł 

(słownie ........................................................................................................................................... zł)
1 

Zadanie nr 3 

Polder Kwiecewo 
.......................................................zł 

(słownie ........................................................................................................................................... zł)
1 

Zadanie nr 4 

Jezioro Bierdawy 
.......................................................zł 

(słownie ........................................................................................................................................... zł)
1 

Zadanie nr 5 

Polder Sątopy-Samulewo 
.......................................................zł 

(słownie ........................................................................................................................................... zł)
1 

 
1.2. Za 1 szt. zredukowanego drapieżnika na w/w ostoi/jach (norka, jenot) poprzez uśpienie bądź 
odstrzał, w ostoi: 
 
Zadanie nr 1 

Wyspa na jeziorze Ryńskim 
.......................................................zł 

(słownie ........................................................................................................................................... zł)
1 
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Zadanie nr 2 

Staw hodowlany w Pieckach 
.......................................................zł 

(słownie ........................................................................................................................................... zł)
1 

Zadanie nr 3 

Polder Kwiecewo 
.......................................................zł 

(słownie ........................................................................................................................................... zł)
1 

Zadanie nr 4 

Jezioro Bierdawy 
.......................................................zł 

(słownie ........................................................................................................................................... zł)
1 

Zadanie nr 5 

Polder Sątopy-Samulewo 
.......................................................zł 

(słownie ........................................................................................................................................... zł)
1
 

 

2. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na konto bankowe 

Wykonawcy podane w fakturach, w terminie do 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu prawidłowo 

sporządzonej faktur VAT. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

3. Ustala się, że rozliczenie za przedmiot umowy etapami, zgodnie z zakresem wykonanych prac. 

4. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu odstrzału 

mniejszej ilości sztuk drapieżników niż określonej w § 1 pkt. niniejszej umowy.  

5. Ceny jednostkowe brutto (tj. ceny za obsługę pułapek żywo łownych, za 1 szt. zredukowanego 

drapieżnika) umowy są niezmienne przez cały okres realizacji umowy, natomiast ilości sztuk 

drapieżników przeznaczanych do redukcji mogą być mniejsze lub większe niż podane § 1 pkt. 1 

niniejszej umowy. 

6. Podstawą do wystawienia faktury będzie stanowił protokołu odbioru podpisanego przez obie strony 

bez uwag. 

7. Wypłata wynagrodzenia realizowana będzie za faktycznie wykonany zakres w każdym kwartale 

odrębnie po: 

a) wykonaniu przez Wykonawcę redukcji zgodnie z §1 przedmiotowej umowy, 

b) odebraniu usług protokołem przez Zamawiającego, 

c) przedstawieniu rachunku / faktury VAT. 

8. Za datę płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla 

potrzeb podatku od towarów i usług VAT. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zwrotu na 

rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych: 

1) wadliwym wystawieniem faktury VAT, 

2) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego, 

3) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu wykonania usług 

redukcji stosownie do rzeczywistych potrzeb. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę 

o przyczynach i wielkości każdej zmiany zakresu. 

 

§ 6 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy. 

Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za swoje własne, 
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2. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu rozliczeń Wykonawcy  

z podwykonawcami. 

 

§ 7 

Odbiór prac 

Odbiór wykonanych usług każdorazowo nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego bez 

uwag przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną: 

1.1 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.1 umowy w przypadku zwłoki  

w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

1.2 w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od 

umowy z przyczyn leżących po jego stronie; 

1.3 w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

1.4 w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.1 umowy, gdy Zamawiający stwierdzi 

nie wykonywanie usługi mimo poinformowania przez Wykonawcę o zaplanowanym terminie 

wystawieniu pułapek.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych. 

3. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa  

w § 1 umowy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji 

zamówienia nie rezygnując z kar umownych i odszkodowania. 

4. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy  

w terminie wyznaczonym, zgodnie z ust. 3, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od 

umowy. 

 

§ 9 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W wypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego             

z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przykładowych sytuacjach: 

1) w przypadku ogłoszenia upadłości lub wszczęcia likwidacji Wykonawcy; 

2) pomimo uprzedniego dwukrotnego wezwania do realizacji przedmiotu umowy zgodnie  

z postanowieniami umowy ze strony Zamawiającego, Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje 

zobowiązania umowne. 

 

§ 10 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy jest: Sebastian Menderski, tel. 609 306 

989 

2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest:  

 

 

§ 11 
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Postanowienia końcowe 

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

2. Wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego w Białymstoku.     

3. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.          

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

 

 

............................................ .................................. 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Integralną częścią umowy stanowią: 

1. Oferta Wykonawcy (załącznik 1) 


