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Nr postępowania: KW-03/2021 

Załącznik nr 3  

 

 

WZÓR UMOWY 
 
 
 

UMOWA NR ……/KW/EOG/2021 
 

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

POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKÓW 

z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55  
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 zapytania nr KW-03/2021 z dnia …………..2021 r. prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania 
zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach Projektu na realizację zadania pn.: 

Hodowla wolierowa kulika wielkiego  

będącego częścią projektu „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego”, który jest na etapie oceny merytorycznej II stopnia 

i aplikuje o otrzymanie/korzystającego z dofinansowania Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, Programu 
Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, obszaru programowego Środowisko naturalne i ekosystemy, rezultatu Programu - Działania 
związane z ochroną środowiska i ekosystemów prowadzone przez NGO - Fundusz Małych Grantów, zawarta została umowa o 
następującej treści:  

 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest wolierowa hodowla kulików wielkich, pochodzących z ostoi …………..(uzupełnić w zakresie 

odpowiedniej części), realizowana w ramach projektu „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego” zgodnie z 
zapytaniem ofertowym KW-03/2021 z dnia 06.04.2021 r. oraz załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część umowy - 
oferta Wykonawcy z dnia …………… 2021 r. 

2. Wykonanie usługi polega w szczególności na: 
1) umieszczeniu w zamkniętym i zadaszonym pomieszczeniu, do którego użytkowania Wykonawca usługi posiada 

prawo, dostarczonego przez Zamawiającego odchowalnika dla piskląt kulika wielkiego oraz zapewnienie pisklętom 
kulika wielkiego odpowiednich warunków do życia i prawidłowego rozwoju tj. stałego dostępu do świeżego pokarmu 
i wody oraz ich ogrzewania za pomocą promienników podczerwieni oraz płyt grzewczych. Odchowalnik, promienniki 
podczerwieni oraz płyty grzewcze zostaną dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego.  

2) umieszczeniu na terenie, do której użytkowania Wykonawca usługi posiada prawo, dostarczonej przez 
Zamawiającego woliery hodowlanej do odchowu kulików wielkich. Woliera zostanie zlokalizowana w miejscu 
odosobnionym od ludzi i zwierząt domowych, zapewniającym młodym kulikom spokój, ciszę oraz bezpieczeństwo.   
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3) zapewnienie młodym kulikom wielkim odpowiednich warunków do życia tj. stałego dostępu do pokarmu i wody oraz 
nadzór nad ich bezpieczeństwem i zdrowiem. Pokarm dla kulików będzie dostarczany Wykonawcy przez 
Zamawiającego.  

4) ścisłej współpracy z Wykonawcami ochrony czynnej lęgów kulika wielkiego, którzy będą dostarczać pisklęta kulika 
wielkiego przeznaczone do odchowu oraz odbierać młode, lotne ptaki w celu wypuszczenia ich na wolność.  

5) terminowego przekazywania Zamawiającemu sprawozdań z realizacji hodowli wolierowej kulika wielkiego zgodnie 
z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego. 

3. Hodowla wolierowa kulika wielkiego prowadzona będzie w następujący sposób: 
1) pisklęta, po okresie co najmniej 7 dni od wyklucia, przeniesione zostaną z odchowalnika umieszczonego w 

zamkniętym pomieszczeniu do woliery ustawionej na zewnątrz/pod gołym niebem. Woliera będzie zbudowana z 
gotowych elementów/ścianek o wymiarach 2x1,2 m (długość, wysokość), a jej wielkość będzie mogła być 
modyfikowana (zwiększana) poprzez dodawanie kolejnych ścianek. Minimalna wielkość ustawionej woliery to 4x4 
m. W celu zabezpieczenia przed drapieżnikami woliera będzie ogrodzona pastuchem elektrycznym. Ściany woliery 
zbudowane będą z przęseł stalowych i siatki o oczku 2x2 cm. Z góry woliera zamknięta będzie polietylenową 
(elastyczną) siatką na pokrycia wierzchnie wolier o oczku 2,5x2,5 cm. Siatka będzie przymocowana do ścianek 
woliery oraz rozciągnięta na stalowych linkach nad całą powierzchnią woliery. Pisklęta żywione będą specjalistyczną 
karmą (Lundi Micro) oraz bezkręgowcami: czerwiem, larwami mącznika, gąsienicami, dżdżownicami, równonogami 
i małymi szarańczakami. Pisklęta pozostaną w wolierze hodowlanej do momentu całkowitego wytworzenia lotek i 
sterówek oraz osiągnięcia lotności. 

2) młode ptaki zostaną wypuszczone na wolność na łąkach zlokalizowanych w pobliżu istniejących stanowisk kulika 
wielkiego oraz w siedlisku odpowiadającym ich wymaganiom życiowym (żerowiska, miejsca noclegowe). Przed 
wypuszczeniem ptaki zostaną zaobrączkowane przez obrączkarzy posiadających odpowiednie uprawnienia i 
dodatkowo oznakowane żółtymi znacznikami tzw. "flagami” z czarnym alfanumerycznym (3 znaki) kodem. 

 
§ 2 

Termin realizacji 
1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 31 sierpnia 2022 roku. 
2. Prowadzenie hodowli wolierowej kulika wielkiego odbywać się będzie w latach 2021-2022 w miesiącach maj-sierpień przez 

okres ciągły trwający od momentu dostarczenia piskląt kulika wielkiego przez wykonawców czynnej ochrony lęgów do 

momentu uzyskania przez młode kuliki wielkie lotności. 

§ 3 

Warunki realizacji umowy 

1. Wykonawca realizować będzie prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy z zachowaniem najwyższej staranności, 
na ustalonych niniejszą umową warunkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w ścisłej współpracy z 
Zamawiającym oraz z Wykonawcami ochrony czynnej lęgów kulika wielkiego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia i przechowywania przez cały okres realizacji usługi dostarczonego przez 
Zamawiającego odchowalnika oraz woliery hodowlanej pod adresami, wskazanymi w formularzu ofertowym do zapytania nr 
KW-03/2021 z dnia 06.04.2021 r. tj.:  
Adres miejsca ustawienia i przechowywania odchowalnika dla piskląt kulika wielkiego: 
............................................................................................................................................ 
Adres miejsca ustawienia i przechowywania woliery hodowlanej dla kulika wielkiego 
............................................................................................................................................ 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wielokrotnego przeprowadzenia kontroli prowadzącej do ustalenia, czy odchowalnik 
i woliera hodowlana znajdują się w miejscu wymienionym w par. 3 ust. 2 oraz czy Wykonawcy w sposób należyty realizuje 
zapisy niniejszej umowy. Kontrola prowadzona będzie osobiście przez umocowanego przedstawiciela Zamawiającego lub 
za pośrednictwem Wykonawcy ochrony czynnej. 

4. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest: ………………………………………….. tel. 
…………………………… e-mail: ……………………………………………..  

5. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest: Anna Suchowolec, te. 85 664 22 55, 
e-mail: asuchowolec@ptop.org.pl. 

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście lub przy pomocy ekspertów wskazanych w wykazie osób (załącznik nr 2 
do ogłoszenia). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez ekspertów, jak za własne działania 
lub zaniechania. 

7. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności objętych niniejszą umową stronie trzeciej bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy. 

mailto:asuchowolec@ptop.org.pl
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§ 4 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 2 sprawozdań z hodowli wolierowej kulika wielkiego, zgodnie 
z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego w  terminach: 

1) sprawozdanie z realizacji hodowli wolierowej kulika wielkiego w sezonie lęgowym 2021 do dnia 31.08.2021 r. 
2) sprawozdanie z realizacji hodowli wolierowej kulika wielkiego w sezonie lęgowym 2022 do dnia 31.08.2022 r. 

2. Do potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy zarówno pierwszego jak i drugiego, o którym mowa powyżej, niezbędne 
jest protokolarne przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy - bez jego zastrzeżeń.  

3. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności:  
1) dzień odbioru wykonanych prac; 
2) opis zakresu wykonanych prac; 
3) oświadczenie o braku, lub o stwierdzeniu wad w realizacji przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania oceny przedłożonych prac i dokumentów, o których mowa w ust. 1, pod 
względem ich poprawności i kompletności, w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia ich przekazania Zamawiającemu. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków i uchybień w przedstawionej dokumentacji, Zamawiający wyznaczy 
Wykonawcy dodatkowy termin dokonania wskazanych w protokole odbioru poprawek i uzupełnień. Po otrzymaniu 
poprawionej dokumentacji, Zamawiający dokona ponownej oceny przedłożonych dokumentów w ciągu 14 dni 
kalendarzowych. 

6. W przypadku ponownego stwierdzenia przez Zamawiającego braków i uchybień w poprawionej przez Wykonawcę 
dokumentacji Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, zgodnie z § 7. Uzasadnienie 
odstąpienia od umowy zostanie zawarte w protokole odbioru. 

7. W sytuacji odmiennych stanowisk Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiający 
może zlecić niezależnemu ekspertowi wykonanie opinii o wykonanych opracowaniach w całości lub ich części, w tym 
materiałów roboczych. 

8. W przypadku, gdy niezależny ekspert wyda opinię o wykonanych opracowaniach zgodną ze stanowiskiem Zamawiającego, 
wówczas koszty wykonania tego opracowania ponosi Wykonawca. 
 

§ 5 
Wynagrodzenie 

1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie określonej w umowie usługi wynosi: ……………… zł brutto. (słownie:  …………… 
…………………………………………………….), zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej będzie płatne w 2 ratach: 
1) rata I za prowadzenie hodowli wolierowej kulika wielkiego w sezonie lęgowym 2021 r.”  - ………………………zł 

brutto (słownie: ………………………………)  
2) rata II za prowadzenie hodowli wolierowej kulika wielkiego w sezonie lęgowym 2022 r.”  - ………………………zł 

brutto (słownie: ………………………………) 
3. Podstawą wystawienia faktur VAT/rachunków jest podpisany przez obie strony protokół odbioru stwierdzający wykonanie 

zaplanowanych prac bez zastrzeżeń.  
4. Wykonawca będący osobą fizyczną, wykonujący przedmiot niniejszej umowy poza działalnością gospodarczą, jest 

zobowiązany w dniu zawarcia umowy złożyć oświadczenie dotyczące jego sytuacji ubezpieczeniowej według wzoru 
dostarczonego przez Zamawiającego oraz do jego aktualizowania każdorazowo gdy dochodzi do zmiany tej sytuacji. 

5. W przypadku o którym mowa w pkt. 5, kwota wynagrodzenia określona w pkt. 1 to całkowity koszt Zamawiającego wynikający 
z wypłaty wynagrodzenia, na którą składają się obowiązkowe składki na ubezpieczenia i fundusze finansowane przez 
Zamawiającego. Zamawiający potrąci także zaliczkę na podatek od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne finansowane przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Zmiana stawek lub zasad naliczania narzutów i potrąceń o których mowa w pkt. 6, która w konsekwencji oznaczałaby zmianę 
kwoty do wypłaty, nie stanowi zmiany umowy. 

7. Zapłata wynagrodzenia odbędzie się na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku w 
terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT/rachunku.  

8. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 6 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

20% wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1. 
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2) w razie wystąpienia zwłoki w oddaniu prac w ramach realizacji przedmiotu umowy, w terminach określonych w § 4 
ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 5 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3) w razie wystąpienia zwłoki w usunięciu wad, o których mowa w § 4 ust. 5 i 6 umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2, za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad. 

2. W przypadku opóźnienia w opłacaniu faktur/rachunków Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
3. Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o wartość naliczonych 

kar. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego do wysokości wyrządzonej szkody, 

przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
 

§ 7  
Odstąpienie od umowy 

1. Jeżeli Wykonawca w sposób rażący nie wykonuje lub wykonuje nienależycie podstawowe obowiązki określone w umowie 
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, po uprzednim jednorazowym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do 
usunięcia uchybień. 

2. W przypadku dwukrotnej negatywnej oceny z przeprowadzonej kontroli, Zamawiający może, po uprzednim jednorazowym 
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia uchybień, wypowiedzieć umowę ze względu na nienależyte wykonywanie 
przez Wykonawcę obowiązków określonych w umowie. 

3. W przypadku, gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

4. Zamawiający, w przypadku nie otrzymania dofinansowania na realizację projektu „Realizacja Krajowego Planu Ochrony 
Kulika Wielkiego” ze strony Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, może odstąpić od umowy w terminie 
10 dni od otrzymania powyższej informacji. 

5. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy: 
1) Wykonawca złoży fałszywe, podrobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania zapłaty za 

wykonanie przedmiotu umowy; 
2) Wykonawca zaprzestał realizacji przedmiotu umowy lub realizuje go w sposób niezgodny z umową. 

6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy. 
 

§ 8 
Zmiany umowy 

1. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, o ile nie będzie ona stanowiła istotnej zmiany w stosunku do treści oferty. Zamawiający przewiduje możliwość 
dokonania zmiany umowy w zakresie terminu w następujących przypadkach: 

1) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku, stanu epidemii) mającej bezpośredni wpływ na terminowość 
wykonania przedmiotu umowy; 

2) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 
staranności. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. Do niniejszej umowy stosuje się Prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących 

niniejszej umowy, które mogą powstać pomiędzy nimi. 
3. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub 

powstające w związku z nią, w tym dotyczące wszelkich roszczeń związanych z odstąpieniem od umowy, będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejsza umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 



 

 
 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, 
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej 

 

 

5 
 

Załączniki: 
1. Oferta Wykonawcy  
2. Klauzula informacyjna RODO 

 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 


