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Załącznik nr 2 Wzór umowy
UMOWA NR 17/SOLSKA/2017
zawarta w dniu ……………….2017 r. w Lublinie
pomiędzy:
Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym (LTO)
z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13, adres korespondencyjny: ul.
Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, NIP: 712-016-94-26, REGON: 430525669
reprezentowanym przez:
 Marzenę Puzio - Przewodniczącą Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego
 Pawła Szewczyka - Skarbnika Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego zwanym w treści
umowy „Zamawiającym”
a:
………………………………………………, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr SOLSKA/17/2017, prowadzonego w oparciu
o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, dotyczącego zadania pt.
„Opieka nad stadem oraz wykaszanie roślinności pod pastuchem”, wchodzącego
w zakres projektu „Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej”
Nr
projektu:
POIS.02.04.00-00-0179/16,
zwanego
dalej
„Projektem",
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w
ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020, została zawarta umowa następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

2.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na
dozorze ogrodzonego pastwiska o powierzchni max. 106 ha i wypasanych na nim
koników polskich (stan początkowy stada to 5 dorosłych klaczy z przychówkiem,
docelowo 30-40 dorosłych sztuk) oraz wykaszaniu roślinności pod pastuchem
elektrycznym.
Zakres obowiązków zarządcy:
a) obejście pastwiska co najmniej raz dziennie i policzenie wszystkich zwierząt
gospodarskich (tj sprawdzenie liczebności wypasanego stada),
b) sprawowanie opieki nad powierzonym stadem, doglądanie zwierząt i reagowania we
wszystkich sytuacjach tego wymagających, np. przepędzania zwierząt między
kwaterami, dokarmianie i zapewnienie dostępu do wody w okresie zimowym itp.
c) sprowadzeniu zwierząt w przypadku ich ucieczki poza ogrodzony obszar oraz pomoc
w załadunku i rozładunku zwierząt w sytuacjach tego wymagających (np. transport
zwierząt, wykonywanie zabiegów weterynaryjnych),
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d) utrzymywaniu w dobrym stanie drewnianego ogrodzenia, w razie konieczności
dokonaniu jego drobnych napraw (zerwanie drutów) wynikających z ucieczki zwierząt
lub uszkodzeń spowodowanych przez dzikie zwierzęta,
e) utrzymywaniu na bieżąco sprawności zestawu pastucha elektrycznego do
kwaterowania zwierząt, w tym wykaszanie roślinności wzdłuż pastucha elektrycznego,
celem zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania, czy dokonaniu jego drobnych
napraw (zerwanie drutów) wynikających z ucieczki zwierząt lub uszkodzeń
spowodowanych przez dzikie zwierzęta,
f) w razie konieczności i po konsultacji z kierownikiem projektu wezwaniu pomocy
weterynaryjnej do chorego zwierzęcia oraz obecność i pomoc podczas wizyty,
g) dokarmianie zwierząt w okresie zimowym sianem zgromadzonym przez
Zamawiającego i zlokalizowanego na lub w bezpośrednim sąsiedztwie pastwiska.
Dokarmianie będzie odbywać się w warunkach stricte zimowych, przy grubej pokrywie
śniegu lub/i lodu, na tyle często aby zapewnić odpowiednią dla zdrowia koni dawkę
paszy. Siano będzie przygotowane w formie balotów lub/i kostek.
3.

Wykonawca winien realizować zadanie osobiście. Dopuszcza się zlecenie części prac
osobom trzecim za pisemną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że osoba ta
będzie wykazywała się takim samym doświadczeniem jak Wykonawca (uzyskałaby co
najmniej tyle samo punktów w kryterium oceny ofert (D) doświadczenie zarządcy).

4.

Zamawiający zapewni Wykonawcy sprzęt potrzebny do wypełnienia obowiązków tj.
zestaw pastucha elektrycznego oraz drobny sprzęt do obsługi koni (kantary, lonże,
czytniki mikroczipów itp.). Wykonawca powinien posiadać umiejętność posługiwania się
tym sprzętem oraz posiadać elementarną wiedzę o biologii konika polskiego oraz
obchodzeniu się z tą rasą.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym, w tym do
informowania go o stanie zwierząt na każda prośbę oraz zgłaszanie wszelkich
zdarzeń/sytuacji nietypowych dla stada.

6.

Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek
Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu Umowy,
na każde żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego

1.
2.

§2
MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI
Wykonawca zobowiązuje się dozorować wypasane zwierzęta na pastwisku
zlokalizowanym na wysokości wsi Zamch i Borowiec, gmina Obsza, powiat biłgorajski.
Planowany okres wykonywanych obowiązków od dnia podpisania umowy do 30
czerwca 2020 r.

§3
OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI UMOWY
Osobą upoważnioną do realizacji umowy ze strony Zamawiającego
jest……………………….. tel. ………………, email………………………
ze strony Wykonawcy jest ………………………tel. ………………………..
……………………
§4

email.

1.

2.

3.
4.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w
wysokości …………..zł brutto (słownie: ……………………złotych), za jeden miesiąc
świadczenia usług opisanych w § 1.
Zapłata za świadczone usługi będzie dokonywana co miesiąc, przelewem w terminie do
30 dni od daty wystawienia faktury VAT/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy
nr…………………………………, przez okres trwania umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu
umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania wraz z fakturą
VAT/rachunkiem ewidencji ilości godzin świadczonych usług, która dokumentować ma
faktyczny czas wykonania usługi w danym miesiącu. Stawka godzinowa świadczenia
usług przez Wykonawcę nie może być niższa niż wysokość minimalnej stawki
godzinowej wynagrodzenia obowiązującej w danym roku kalendarzowym na podstawie
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z
2015 r. poz. 2008, z późn. zm.).
§5
WYPOWIEDZENIE UMOWY I ZMIANY UMOWY
W przypadku trzykrotnego stwierdzenia niewykonywania obowiązków zarządcy opisanych w
§1 lub nienależytego ich wykonywania, stwierdzonych na piśmie, Zamawiający będzie
uprawniony umowę wypowiedzieć. W takim wypadku umowa ulegnie rozwiązaniu ze
skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn
opisanych wyżej będzie wiązało się z nałożeniem kary umownej w wysokości 400 zł.
W razie zaistnienia istotnej zmiany 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 tych
okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur/rachunków zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody faktycznie
poniesionej.
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.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian niniejszej umowy, o charakterze
nieistotnym, w drodze pisemnego aneksu. Zwiększenie liczby koni objętych opieką będzie
zmiana nieistotną i nie musi być wprowadzane w drodze pisemnego aneksu.

1.

2.
3.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej na
drodze polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu
na siedzibę Zamawiającego.
Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów a
realizacja umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny.
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.

4.
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Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 1 egzemplarz dla Zamawiającego.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – oferta wykonawcy
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