
WZÓR 

UMOWA NR  ….................………..   

zawarta we Wrocławiu w dniu ................................................................ pomiędzy  

 Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu reprezentowaną przez 

……………………………………………………, 50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, 

zwaną dalej Zamawiającym a  

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

…………………………….………………….…..,  zwanym dalej Wykonawcą,  

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli wyspy położonej w południowo-zachodniej 

części Zbiornika Mietkowskiego pod kątem występowania na niej gatunków drapieżnych.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:  

1) wykonanie 5 kontroli wyspy (w terminie od marca do czerwca) pod kątem zasiedlenia jej 

przez drapieżniki, w szczególności: lisy, jenoty, norki amerykańskie, szopy pracze – celem 

kontroli jest sprawdzenie czy na wyspie znajdują się schronienia ww. drapieżników, ostatnia 

kontrola winna odbyć się nie później niż 10 czerwca 2016 r., 

2) przeprowadzenie odstrzałów lub odłów w żywołapki, a następnie uśmiercenie lub 

wywiezienie bytujących na wyspie drapieżników – tylko w przypadku stwierdzenia ich 

obecności na wyspie, o planowanym terminie kontroli należy poinformować Zamawiającego 

na co najmniej 3 dni przed jej przeprowadzeniem, w sposób ustalony z pracownikiem 

Zamawiającego, o którym mowa w § 7 ust. 1, 

3) zagospodarowanie odłowionych lub odstrzelonych zwierząt, poprzez jeden z wymienionych 

sposobów: 

a) przekazanie do utylizacji, 

b) przekazanie na cele naukowe lub badawcze, 

c) zabranie zwierzyny na użytek własny, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

określonymi w Kole Łowieckim Jarząbek z siedzibą w Mietkowie przy ul. Kolejowej 33a, 

4) sporządzanie sprawozdania z każdej przeprowadzanej kontroli, w terminie 7 dni od daty 

przeprowadzenia kontroli, zawierającego: 

a) datę wykonania kontroli,   

b) imię i nazwisko osoby kontrolującej,  

c) dokumentację fotograficzną z kontroli, w tym zdjęcia odstrzelonych lub odłowionych 

zwierząt,  

d) lokalizację odstrzelonych lub odłowionych zwierząt, 

e) kopię wpisu do książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu, 

f) kopię dokumentów potwierdzających sposób zagospodarowania zwierzyny. 

3. Sprawozdania z kontroli należy składać w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu,  

pl. Powstańców  Warszawy 1, w dwóch egzemplarzach: jeden w formie wydruku papierowego, 

drugi w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD (tekst – pliki .doc i .pdf., zdjęcia – pliki .jpg). 

 

§ 2 

Wykonawca oświadcza, że zadanie wykonane zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami współczesnej wiedzy. 

 

§ 3 

Umowa zostaje zawarta na czas określony. Ustala się datę rozpoczęcia zadania – datę podpisania 

umowy oraz datę wykonania umowy na dzień 17 czerwca 2016 r. 
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§ 4 

1. Ryczałtowe wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi …………………. zł 

brutto, (słownie: …………………….. złotych), kwota netto …………………….. zł. 

2. Zadanie finansowane jest całkowicie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. 

3. Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, płatna będzie w terminie 21 dni od przedłożenia 

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, z zastrzeżeniem, iż płatność nastąpi nie wcześniej niż 

przed datą przyznania tych środków w planie finansowym Zamawiającego w danym roku 

budżetowym. 

4. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest przekazanie Zamawiającemu wszystkich 

wymaganych sprawozdań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4. 

5. Za datę zapłaty strony przyjmują datę złożenia przelewu w banku prowadzącym rachunek 

Zamawiającego. 

6. Nr konta Wykonawcy: ………………………………………. 

7. Faktura/rachunek w pozycji nabywca winny zawierać: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, NIP 897-17-47-119, Regon 

020860626. 

 

§ 5 

1. Za niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają odpowiedzialność na 

zasadzie kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w terminie określonym w § 3 - w wysokości  

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia.  

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto 

określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na pobranie z niewypłaconego wynagrodzenia 

naliczonych kar umownych, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

 

§ 6 

1. Na mocy niniejszej umowy, z chwilą odbioru i zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy – „Dzieła”, na wszystkich 

polach eksploatacji, a w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła – jakąkolwiek techniką, w tym techniką 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określone powyżej – publiczne 

wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek 

Dzieła, w tym również do wykorzystywania go w części lub w całości oraz łączenia z innymi 

Dziełami. 

3. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać Dzieło oraz jego opracowania bez 

oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. 
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4. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania  

z uzyskanych zezwoleń. 

5. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie 

Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz 

zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 

6. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności każdego egzemplarza 

Dzieła. 

7. Wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, obejmuje wynagrodzenie za wykonanie 

Działa, przeniesienie praw własności każdego egzemplarza Dzieła i praw autorskich do Dzieła na 

wszelkich polach eksploatacji oraz udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie 

określonym w niniejszej umowie. 

 

§ 7 

1. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca bezpośrednio współpracuje z: 

1) Renatą Sierżant - Starszym inspektorem Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (mail: rsierzant@rdos.wroclaw.pl, 

telefon 71-340-68-88). 

2) Kamilem Martyniakiem – Głównym Specjalistą Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów 

Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu  

(mail: kmartyniak@rdos.wroclaw.pl, telefon 71-340-68-04). 

Pracownikom tym przysługuje prawo nadzoru postępu prac oraz dokonania odbioru przedmiotu 

zamówienia. 

2. Osobą, ze strony Wykonawcy, do bieżącego kontaktu podczas realizacji przedmiotu zamówienia 

jest …………………………………… mail: ………………, telefon …………………... 

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Umowa niniejsza została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla 

Wykonawcy, cztery dla Zamawiającego. 

 

 ZAMAWIAJĄCY:    WYKONAWCA: 

 

 


