
Załącznik nr 4 

 

 

UMOWA NR ……………./2019 

 

zawarta w Olsztynie w dniu ……….…..2019 pomiędzy: 

 

Komitetem Ochrony Orłów, Niepodległości 53/55, 10-044 Olsztyn, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 

Dariusza Anderwalda – prezesa oraz Michała Zygmunta – skarbnika  
a 

osoba fizyczną (adres, PESEL) / firmą (adres NIP, REGON) 

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

............................................................................................................................. .................................... zwaną w dalszej treści 

umowy „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

§ 1 

1.Niniejszą umowę zawarto na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie rozpoznania rynku z dnia xxxxxxxx na 

podstawie Procedury KOO dot. udzielania zamówień towarów i usług dla zamówień realizowanych w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego Life z dnia 27 czerwca 2017r. 

 

2. Umowa realizowana w ramach Programu LIFE: „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA 

Natura 2000 w Polsce”. LIFE15 NAT/PL/000819. Wydatek współfinansowany zgodnie z umową zawartą pomiędzy Komisją 

Europejską a Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w dniu 3 sierpnia 2016 roku oraz umowy o dofinansowanie projektu 

zawartą przez Strony a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 28 lipca 2016 roku. 

 

§ 2 

1.Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienia:  

 

Przygotowanie dodatkowych 2 „Paszportów dla rybołowa wraz z raportem” dla części obszaru SPA Natura 2000 PLN 

320016 Lasy Puszczy nad Drawą (dotyczy tylko Nadleśnictwa Krzyż) 

 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1) i ze złożoną ofertą. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówioną usługę w wersji elektronicznej (plik formacie Excel) zgodnie  

z załączonym wzorem Paszportu (zał. nr 2 zamówienia) do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres: xxxxxxxxxxxxx. 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego pełnię autorskich praw majątkowych do raportu na 

następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub 

najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i emitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

 

§3 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.05.2019r., 

poprawki na wniosek Zamawiającego wniesie i zamówienie przekaże w terminie najpóźniej do 30.06.2019 r. 

 

2.  Do odbioru usługi za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego z klauzulą „bez wad” Zamawiający upoważnia Dariusza 

Anderwalda. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy, Zamawiający nałoży karę umowną w wysokości 1% 

wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia po ostatecznym terminie usunięcia wad 30.06.2019 roku.. 

 

3. Łączna cena za realizację przedmiotu zamówienia wynosi ………….. PLN netto (słownie: 

…………………………………………………………………………….. złotych) plus należny podatek VAT …… PLN, co 

łącznie czyni cenę …………. PLN brutto (słownie: ………………………………………………………………….). 

 

4. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na następujący rachunek bankowy 

Wykonawcy……………………………………….…….w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT lub rachunku (w zależności od statusu Wykonawcy) z zawartą informacją o finansowaniu umowy  

z instrumentu finansowego Life.  
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§ 4 

 

Wykonawca wykona zadanie na własną odpowiedzialność. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par. 3 ust. 2 Umowy, za 

każdy dzień opóźnienia. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 5 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

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

(pieczęć i podpisy osób  

reprezentujących Wykonawcę) 

 (pieczęć i podpisy osób 

reprezentujących Zamawiającego) 

 

 


