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Załącznik nr 2 – Wzór umowy  
 
UMOWA /…./…./2013  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego    PP 2013/04/03 
 
 

na wykonanie monitoringu warunków mikroklimatycznych, hydrologicznych, 
hydrochemicznych oraz badań geologicznych w ramach projektu 
POIŚ.05.01.00-00-362/12 
 
zawarta w dniu ………………. 2013 r. w Toruniu pomiędzy: 
Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2  (adres   
korespondencyjny:   ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń), REGON: 340884151, NIP: 879 265 
08 92, KRS: 0000380495 reprezentowanym przez:   
Przemysława Doboszewskiego  – Kierownika Projektu   
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, 
a: 
………………………………………………………..   
reprezentowanym przez:   
………………………………………………………..   
zwanym w treści umowy Wykonawcą 
 
W  wyniku  rozstrzygnięcia  przetargu  w  dniu  …………… r.  prowadzonego  w  oparciu  o  
przepisy art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964  r.  –  Kodeks  cywilny  (Dz.  U.  Nr  16,  
poz.  93,  z  późn.  zm.)  zgodnie z  Wytycznymi Ministerstwa  Rozwoju  Regionalnego  w  
zakresie  kwalifikowania  wydatków  w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko oraz Regulaminem Zawierania Umów o wartości równej lub wyższej niż 14 000 
euro TP ALAUDA została zawarta umowa następującej treści: 
 
1. Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach projektu POIŚ.05.01.00-00-362/12 pt. 

„Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – 
pomorskim” 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 
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§ 1 
Oświadczenia Stron 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane doświadczenie i wymagane kwalifikacje 
opisane w SIWZ pkt. Va oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w SIWZ 
pkt. V. 

2. Wykonawca zapewnia, że przedmiot niniejszej umowy wykona zgodnie z zaleceniami, 
normami i wymaganiami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a usługi 
będą wykonywane z zachowaniem najwyższej staranności.  

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z całą dokumentacją przetargową (tj. w 
szczególności SIWZ wraz z załącznikami) i nie wnosi uwag.  Wykonawca oświadcza 
również, że przedmiot niniejszej umowy wykona zgodnie z terminami określonymi w 
poszczególnych etapach i zaleceniami określonymi przez Zamawiającego w szczególności 
z uwzględnieniem załącznika nr 3 (OPZ) do SIWZ. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym 
bez wypowiedzenia Umowy i żądania zwrotu poniesionych dotychczas kosztów 
związanych z jej realizacją w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie spełnia 
warunków koniecznych i zadeklarowanych a określonych w SIWZ i załączniku nr 3 (OPZ) 
do SIWZ. 

5. Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku VAT.  
6. Wykonawca oświadcza, że jest*/nie jest* podatnikiem podatku VAT.  

 
§ 2 

Przedmiot Umowy i warunki realizacji 
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie monitoringu warunków mikroklimatycznych, 

hydrologicznych, hydrochemicznych, oraz badań geologicznych w ramach projektu 
POIŚ.05.01.00-00-362/12 zgodnym z Załącznikiem nr 3 (OPZ) do SIWZ.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określa Załącznik nr 3 (OPZ) do SIWZ. 
3. Za organizację pracy oraz bezpieczeństwo podczas wykonywania prac odpowiada 

Wykonawca. 
4.     Własność wszelkich autorskich opracowań i dzieł stworzonych w ramach wykonywania 

przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego w momencie podpisania Protokołu 
Odbioru i jest objęte wynagrodzeniem z Umowy. 

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę (o ile dotyczy) etapu (poszczególnych 
zadań) zamówienia, którego(ych) wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
Wskazanie niniejszego nastąpi w załączniku nr 1 do SIWZ. 

6. Każdorazowo Wykonawca musi wystąpić o akceptację danego podwykonawcy 
przedstawiając dokumenty potwierdzające że podwykonawca spełnia warunki określone 
w niniejszym SIWZ wraz z załącznikami. 
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§ 3 

Termin realizacji 
1. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od podpisania umowy.  
2. Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia: zgodnie z pkt. IV znajdującym 

się w załączniku nr 3 (OPZ) do SIWZ. 

- Budowa systemu informacyjnego GIS wraz z rekonstrukcją  
zmian środowiska i dokumentacją stanu obecnego opartego na  
badaniach terenowych i fotogrametrycznych Rezerwatów  
„Bagno Głusza” i „Jezioro Rakutowskie” oraz terenów  
przyległych  
- Określenie lokalnych uwarunkowania powstawania  
ekosystemów w relacji do budowy geologicznej i genezy  
geomorfologicznej obiektów. 

TERMIN ZAKOŃCZENIA: 6-12.2013 r. 

 
- Pomiary meteorologiczne, badania klimatycznie i monitoring  
wód gruntowych 
- Opracowanie hydrologiczne 
- Badania hydrochemiczne 

TERMIN ZAKOŃCZENIA: 7.2013-9.2014 r. 
 
- Raport końcowy  

TERMIN ZAKOŃCZENIA: 10.2014 r. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez 

wydłużenie terminu realizacji zamówienia. 

 

 
§ 4 

Cena i warunki zapłaty 
1. Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy wynosi: …………….…………….. zł brutto (słownie:  

 
……………………………………………………………..………….… brutto) w tym należny podatek VAT.  

 

Wskazana cena brutto uwzględnia wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania 
zamówienia, w tym podatek VAT (w przypadku Wykonawców prowadzących działalność 
gospodarczą) oraz koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (w przypadku 
złożenia oferty przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą). Zamawiający bowiem 
potrąci z każdego wynagrodzenia  zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych 
oraz należne składki wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym (właściwe dla 
Zleceniodawcy i Wykonawcy, czyli tzw. „brutto z kosztami pracodawcy”) oraz z ustawy o 
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powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku zaistnienia prawnego obowiązku 
w tym zakresie. 
 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury/rachunku wystawionej(go) przez 
Wykonawcę, w drodze przelewu bankowego, z terminem płatności do 21 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego  zaliczki środków stanowiących dofinansowanie z U.E. 
na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Zamawiający zapewnia sobie prawo do wydłużenia terminu płatności  jeżeli środki 
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane lub zostaną 
przyznane z opóźnieniem. 

4. każdorazowo podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie, przedstawiony 
Zamawiającemu do zatwierdzenia, protokół odbioru zrealizowanego w ramach 
niniejszego zamówienia każdego z poszczególnych etapów wymienionych w pkt. IV 
załącznika nr 3 (OPZ) do SIWZ 

 

5. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

 
6. Wykonawca ma prawo do naliczania i egzekwowania ustawowych odsetek za każdy dzień 

zwłoki w terminowym uregulowaniu należności. 

 
§ 5 

Kary Umowne 
1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca albo niewykonania zamówienia (w tym nie 
usunięcia wad) z przyczyn obciążających Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości wynagrodzenia 
określonego w § 4 umowy. 

2. W razie zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub stwierdzenia wad Zamawiający może 
żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości kreślonej w § 4  
niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, a jeżeli okres zwłoki przekroczy  14  dni, 
Zamawiający może odstąpić od umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy. 

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

5. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody 
rzeczywiście poniesionej. 
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6. Naliczone przez Zamawiającego kary będą potrącane z faktury wystawionej przez 
Wykonawcę. W przypadku nie wystawienia faktury (co uniemożliwi potrącenie kar), 
Wykonawca zostanie wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe 
Zamawiającego. 

 

 
§ 6 

Osoby uprawnione do realizacji umowy 
 
Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy jest: …………….……  
 
Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest ………………………... 

 

 

 

 

 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

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

2. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają   zastosowanie  odpowiednie  
przepisy  Kodeksu Cywilnego. 

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

4. Spory powstałe w związku z obowiązywaniem niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 
 
 
……………………………………         
       …………………………………… 
Podpis Zamawiającego                                             Podpis Wykonawcy 
       
Załączniki: 
1. Protokół odbioru. 
2. Załączniki nr 3 do SIWZ. 
3. Oferta Wykonawcy. 
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Data…………………………………… 
 

 

Protokół odbioru 

ZAŁĄCZNIK DO FAKTURY VAT Nr ……………. 

 

dla Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2   

(adres  korespondencyjny: Biuro Projektu TP Alauda  ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 

Toruń),  

REGON: 340884151, NIP: 879 265 08 92, KRS: 0000380495 

 

Dane Wykonawcy umowy NR 2013/01/01: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Zadania zrealizowane w ramach etapu:…………………….. 

 

Lp. Nazwa dokumentu Ilość 

1.   

2.   

3.   

4.    

5.   

6.   

…   

 

      

 

……..………………………..    

                      data i podpis Wykonawcy  
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Stwierdzam wykonanie i przyjęcie w całości pracy zrealizowanej zgodny z ww. umową 

i w terminie wynikającym z ww. umowy i załączników. 

 

 

 

 

Sprawdzono pod względem merytorycznym 

 

 

 

…………………………………………. 

/data i podpis / 

 

 

Zatwierdzam 

 

 

 

…………………………………………. 

/data i podpis / 


