Załącznik nr 4

PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr ………/…./19 LIFE

Zawarta w dniu ......................... r. w Żytkiejmach pomiędzy:
Parkiem Krajobrazowym Puszczy Rominckiej, ul. Szkolna 1, 19-504 Żytkiejmy, NIP 8471449270,
reprezentowanym przez Jaromira Krajewskiego – Dyrektora Parku, zwanym dalej "Zamawiającym"
a
................................................................. z siedzibą ………………………….., NIP ………………….,
REGON …………………., reprezentowaną przez ……………………………………………………, zwaną
dalej „Wykonawcą”.
Strony zawierają umowę w ramach postępowanie prowadzonego w trybie postępowania ofertowego
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza
progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzonym Zarządzeniem
Dyrektora PKPR nr 6/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku.
§ 1. Przedmiot Umowy
1. Przedmiot umowy finansowany jest z budżetu projektu "Active protection of the rare amphibian and
reptile species on the Natura 2000 sites in Europe" (LIFE17 NAT/PL/000011), współfinansowanego ze
środków instrumentu finansowego UE LIFE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
2. Przedmiotem umowy jest ocena wpływu realizacji projektu pn. „Czynna ochrona rzadkich gatunków
płazów i gadów na obszarach Natura 2000 w Europie (LIFE17 NAT/PL/000011)” na usługi
ekosystemowe i otoczenie społeczno-gospodarcze..
3. Terminy, zakres i sposób wykonania prac określone zostały w zapytaniu ofertowym.

§ 2. Terminy i sposób realizacji
Umowę zawarto na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023 roku.
§ 3. Wartość umowy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, opisanego w § 1 Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie:
w kwocie …......................……............ PLN brutto (słownie…................…………........................... PLN);
2. Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch ratach – zgodnie z punktami VI.1 i VI.2 Zapytania Ofertowego.
§ 4. Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do realizacji
przedmiotu umowy.
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§ 5. Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, najlepszą praktyką i wiedzą oraz zaleceniami
Zamawiającego zawartymi w zaproszeniu do składania ofert;
2. usunięcia na własny koszt wad stwierdzonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia;
3. dostarczenia rzeczowego rezultatu pracy do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
§ 6. Ochrona danych osobowych
1. Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej jest administratorem danych osobowych objętych niniejszą
umową.
2. Administrator może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania
jedynie takim podmiotom świadczącym usługi na jego rzecz, które zapewniają wystarczające
gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie
danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane osobowe dotyczą.
3. Wykonawca wyraża zgodę na powierzenie danych osobowych objętych niniejszą umową do dalszego
przetwarzania przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”,
WFOŚiGW w Olsztynie, NFOŚiGW oraz Agencję/Komisję Europejską, w celu realizacji i rozliczenia
umowy.
4. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie
Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub
prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed
rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym
obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes
publiczny.
5. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6. Strony zapewniają, że wdrożyły odpowiednie środki zabezpieczające dane osobowe, o których mowa
w art. 32 RODO.
§ 7. Ustalenia końcowe
1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do
usunięcia stwierdzonych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego. W przypadku zwłoki w
usunięciu wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia
za każdy dzień zwłoki. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia lub wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem.
2. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca, zapłaci on karę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Oprócz wypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy:
1) 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
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może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy, obliczonego stosownie do złożonej oferty.
2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.
3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
4. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony.
5. W przypadku zaistniałego sporu będzie go rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

.........................................
Zamawiający

...............................................
Wykonawca
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