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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 nr 30/Z/STR/2019 prowadzonego w oparciu o zapisy 
Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zgodnie z 
zasadą konkurencyjności, została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi pn.: 
Opracowanie raportu podsumowującego projekt 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 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.  
2.Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z Zapytaniem ofertowym, złożoną w 
odpowiedzi na nie ofertą, a także zgodnie z uzgodnieniami podjętymi z Zamawiającym w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
 

§ 2 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 
a) przygotowaniu artykułów tematycznych dotyczących wyników przeprowadzonego 
monitoringu gniazd ptaków strefowych, badań telemetrycznych, badań ichtiologicznych 
cieków Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej oraz badań pokarmowych piskląt bociana 
czarnego, 
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b) opracowanie i skład raportu zawierającego artykuły opisane w pkt. I.1.a w postaci plików 
*.pdf (oddzielnie dla każdego artykułu). 
2. Na zamówienie składa się wykonanie następujących czynności: 
a) opracowaniu artykułów o następującej tematyce: 
- rozmieszczenie i liczebność ptaków strefowych w obszarach Natura 2000: Ostoja 
Warmińska, Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Puszcza Knyszyńska i Puszcza Białowieska w 
latach 2017-2018, w tym zagadnienia: 

 liczebność i zagęszczenie populacji w poszczególnych ostojach w 2017 i 2018; 
 średnia i minimalna odległość między najbliższymi stanowiskami; 
 sukces lęgowy i produktywność; 
 czynniki wpływające na liczebność i sukces lęgowy w poszczególnych ostojach; 
 trendy liczebności w poszczególnych ostojach (także w oparciu o dane literaturowe); 

 
- wybiórczość siedliskowa miejsc gniazdowania ptaków strefowych w obszarach Natura 
2000: Ostoja Warmińska, Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Puszcza Knyszyńska i Puszcza 
Białowieska w latach 2017-2018,  w tym zagadnienia dot. miejsca gniazdowania: 

 wiek drzewostanu, gatunek dominujący (dane z BDL – Banku Danych o Lasach); 
 typ siedliskowy lasu; 
 pokrycie w warstwie drzew, podrostu i podszytu; 
 odległość od krawędzi lasu, cieków, zbiorników wodnych; 

 
- areały osobnicze orlika krzykliwego w obszarach Natura 2000: Ostoja Warmińska, Puszcza 
Napiwodzko-Ramucka, Puszcza Knyszyńska i Puszcza Białowieska w latach 2017-2018, w tym 
zagadnienia: 

 areały osobnicze w podziale na okres przedlęgowy, inkubację, pisklęta w gnieździe i 
poza gniazdem; 
 

- wybiórczość żerowiskowa orlika krzykliwego w obszarach Natura 2000: Ostoja Warmińska, 
Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Puszcza Knyszyńska i Puszcza Białowieska w latach 2017-
2018 w oparciu o dostępne warstwy siedliskowe (CLC 2012, kataster), w tym zagadnienia: 

  preferowane i unikane typy użytkowania gruntów; 
  wpływ bliskości zabudowany na miejsca żerowania orlika krzykliwego; 
  wpływ mozaikowatości krajobrazu; 
  międzypopulacyjne zróżnicowanie wybiórczości żerowiskowej; 

 
- szlak migracyjny, daty przylotów i odlotów orlika krzykliwego w obszarach Natura 2000: 
Ostoja Warmińska, Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Puszcza Knyszyńska i Puszcza Białowieska 
w latach 2017-2018, w tym zagadnienia: 

 mapa szlaku migracyjnego; 
 długość tras migracji; 
 analiza prędkości lotu od szerokości geograficznej; 
 miejsca zimowania; 
 średnia i maksymalną prędkość migracji; 
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- skład pokarmowy piskląt bociana czarnego oraz zasobność ichtiologiczna cieków Puszczy 
Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej, w tym zagadnienia: 

 sukces lęgowy bociana czarnego; 
 wpływ pokarmu na produktywność; 

 
Do opracowania powyższych artykułów Zamawiający udostępni Wykonawcy po podpisaniu 
umowy następujące materiały: 
- Raport z realizacji monitoringu, badań telemetrycznych i ochrony ptaków strefowych na 
terenie 4 obszarów Natura 2000: Ostoja Warmińska, Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Puszcza 
Knyszyńska i Puszcza Białowieska w latach 2017-2018, 
- dostęp do danych telemetrycznych z nadajników założonych na orliki krzykliwe w latach 
2017-2018, 
-  Ekspertyza ichtiologiczna wód Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej, 
- Sprawozdanie z wykonania usługi pn.: Badanie składu pokarmowego piskląt bociana 
czarnego w Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej 
 
b) opracowanie i skład raportu zawierającego artykuły w postaci plików *.pdf (oddzielnie dla 
każdego artykułu), zawierających: 
- tytuł; 
- lista autorów; 
- treść; 
- zdjęcia, mapki, rysunki; 
- literatura; 

§ 3 
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 

kwietnia 2019 r.  
§ 4 

1. Podstawą odbioru prac składających się na przedmiot umowy a określonych w § 2 stanowić 
będzie podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół odbioru prac, zawierający 
wszelkie ustalenia w toku odbiorów, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
wad. 

2. Odbiór prac nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Olsztynie, ul. Murzynowskiego 18, 10-
684 Olsztyn bądź w terenie na którym prowadzone są prace. 

3. Protokół zostanie podpisany z udziałem upoważnionych przedstawicieli Stron. 
4. Jeżeli w toku odbiorów zostaną stwierdzone wady, które nadają się do usunięcia, 

Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 
5. Protokół, o którym mowa w ust. 1, po uwzględnieniu ewentualnych uwag Zamawiającego 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT/rachunku w wysokości określonej § 5 
ust. 1 umowy. 
 

§ 5 
1. Strony ustalają, że całkowite wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy wynosi: 

…………………. zł (słownie: .……………………………………………………………….). 
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2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, może ulec zwiększeniu lub 
zmniejszeniu w przypadku zmiany stawek podatku VAT określonych przepisami w tym 
zakresie. 

3. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na konto bankowe 
Wykonawcy podane w fakturach/rachunkach, w terminie do 30 dni od daty złożenia 
Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych faktur VAT/rachunków. Zamawiający oświadcza, 
że jest płatnikiem podatku VAT. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, obejmuje wszystkie koszty i opłaty, 
jakie powstaną w związku z wykonywaniem umowy. 
 

§ 6 
1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do raportu, na następujących polach eksploatacji: wprowadzenie do obrotu, 
utrwalanie i zwielokrotnianie dostępnymi technikami, powielenie, publiczne odtworzenie i 
udostępnienie. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
następuje z chwilą odbioru raportu bez wad.  

3. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala 
Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego 
do zlecania osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych 
praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach 
wynagrodzenia umownego. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za 
korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa 
autorskie. 

 
 

§ 7 
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% od wartości wynagrodzenia 

brutto zawartego w § 5 ust. 1 umowy – za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu 
umowy. 

2. 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 § 5 umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy. 

4. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur/rachunków zapłaci Wykonawcy odsetki 
ustawowe. 

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 § 5 umowy, za wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o 
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których mowa w § 7 umowy 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 
1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy jest: ……………………………………….. 
2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest: ..…………………………..…. 

tel. nr ……………, tel. kom. nr ……………………….. 
 

§ 9 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego  

w Białymstoku. 
§ 10 

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 w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy o 
rybactwie śródlądowym. 

 
§ 11 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
2. Załącznikiem do niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy. 

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 
 
 
 

 
 

 


