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Załącznik nr 2 

UMOWA NR ......................................... 

 

zawarta w dniu ……/……/…… r. w Białymstoku 

pomiędzy: 

POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKÓW 

z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25,  

adres do korespondencji: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn 

NIP: 543-11-81-345, REGON 050040006 

reprezentowanym przez:  

………………………………………………. 

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” 

a: 

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

NIP ……………………………………………, REGON …………………………………….. 

reprezentowanym przez:  

……………………………………………… 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

 

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 17/Z/STR/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 wykonanie usługi pn. 

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach oraz spotkań promujących w GOK i Kołach 

Łowieckich, w ramach zadania realizowanego w projekcie „Ochrona wybranych gatunków 

ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o 

numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja 

ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

2. Przedmiotem umowy jest 

a) przygotowanie scenariusza zajęć edukacyjnych dla szkół podstawowych (klasy I-III, klasy 

IV-VI) dotyczącego 5 gatunków ptaków strefowych objętych projektem oraz ich ochrony. 

b) przygotowanie scenariusza spotkań dla dorosłych (GOK, świetlice, centra edukacji 

ekologicznej itp.) dotyczącego 5 gatunków ptaków strefowych objętych projektem oraz ich 

ochrony.  
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c) przygotowanie scenariusza spotkań dla kół łowieckich, dotyczącego ochrony ptaków 

szponiastych oraz bociana czarnego. 

d) przeprowadzenie działań edukacyjnych (160 zajęć po 45 min.- szkoły podstawowe) oraz 

spotkań promujących (8 spotkań w GOK i in., 4 spotkania w kołach łowieckich) na terenie 4 

obszarów Natura 2000 (Ostoja Warmińska, Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Puszcza 

Białowieska oraz Puszcza Knyszyńska) w oparciu o wypracowane scenariusze zajęć. 

3. Miejsca przeprowadzenia zajęć zostaną ustalone z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 

4. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie ze złożoną ofertą, a także zgodnie  

z uzgodnieniami podjętymi z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 

 

 

§ 2 

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie od daty zawarcia umowy do 31.03.2019 r. 

 

§ 3 

1. Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynosić maksymalnie ………………. zł brutto 

(słownie …………………………………………………..…………………………..) w tym: 

- za przeprowadzenie 160 zajęć w szkołach podstawowych ……………….…………… zł brutto 

- za przeprowadzenie 8 spotkań promujących w GOK, świetlicach, centrach edukacji i in. 

…………………………………………………….. zł brutto  

- za przeprowadzenie 4 spotkań w kołach łowieckich ………………………...…………. zł brutto 

2. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza wypłatę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, w dwóch 

ratach. Pierwsza rata możliwa będzie do wypłacenia po zrealizowaniu 80 h zajęć w szkołach 

podstawowych, 4 spotkań promujących w GOK i in. oraz 2 spotkań w kołach łowieckich.  

4. Płatności będą dokonywane w terminie 30 dni, od dnia otrzymania od Wykonawcy 

prawidłowo wystawionych faktur VAT/rachunków.  

5. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktur VAT/ rachunków jest: Polskie 

Towarzystwo Ochrony Ptaków, Biuro Regionalne w Olsztynie, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 

Olsztyn 

6. Należność za wykonane dostawy Zamawiający przekaże na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturach VAT/rachunkach. 

7. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. W razie zwłoki w płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
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§4 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy współpraca z Wykonawcą w celu umożliwienia 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym niezwłoczne dostarczanie niezbędnych informacji 

oraz materiałów. 

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

-……………………. (imię i nazwisko) 

-……………………. (imię i nazwisko) 

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. 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 § 6 ust. 

3 umowy. 

 
 

§5 

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Olsztynie, ul. 

Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, 

podpisanego bez uwag przez Zamawiającego i Wykonawcę. Do protokołu zdawczo-

odbiorczego Wykonawca dostarczy sprawozdanie zawierające: 

- wykaz placówek, w których przeprowadzono zajęcia i spotkania promocyjne (z podaniem 

dat przeprowadzonych zajęć i spotkań), 

- potwierdzenia przeprowadzonych zajęć w szkołach podpisane przez nauczycieli, 

- listę uczestników (z podpisami) spotkań promocyjnych, 

- dokumentację zdjęciową (maks. 50 zdjęć w formie cyfrowej). 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego przez Zamawiającego.  

3. Protokół, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do wystawienia faktury 

VAT/rachunku. 

4. W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu zamówienia, Zamawiający 

przekazuje Wykonawcy podpisane oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń. 

5. Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie przedmiotu 

zamówienia bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

 

 

§6 

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy, Zamawiający będzie miał 

prawo żądać kary umownej w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty 
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dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 7 dni w wysokości 2% wartości 

brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej 

niż 14 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę lub odstąpić od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  

2. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca oraz rozwiązania lub odstąpienia od umowy 

przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy. 

3. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego brutto – w przypadku braku udziału w realizacji zamówienia osób wskazanych w 

ofercie. Naliczenie kary z tego tytułu nie wyklucza prawa do naliczenia kary z tytułu 

odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

4. 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 § 3 umowy. 

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 § 3 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. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z należności 

Wykonawcy za zrealizowane zamówienie z uwzględnieniem przepisów „k.c.”. 

 
 

§ 7 

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 umową będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy 
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prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 

16, poz. 93, z późn. zm.). 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawartej umowy będą rozstrzygane przez Strony w 

drodze bezpośrednich negocjacji. W razie nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia 

negocjacji, w terminie 30 dni od zaistnienia sporu, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastąpić mogą w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, w formie aneksu podpisanego przez każdą ze stron.  

 

§ 8 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

Zamawiający                Wykonawca                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 


