
 

 
 

 
WZÓR 

UMOWA RAMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH INWENTARYZACJI CIETRZEWIA 
 

zawarta w dniu ........... roku w Krakowie  pomiędzy:  
 
Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków z siedzibą w Markach, 05-270 Marki, ul. Odrowąża 24, stowarzyszeniem, zarejestrowanym 
w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji 
Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000015808, NIP 957 – 05 – 53 – 373, 
reprezentowanym przez .................................................., zwanym w treści umowy Zamawiającym 

a 

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

§ 1. 

1. Niniejsza Umowa określa zasady współpracy Stron przy wykonywaniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego monitoringu cietrzewia 
w okresie letnim i zimowym w ramach projektu "Ochrona cietrzewia jako gatunku parasolowego cennych siedlisk przyrodniczych 
Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” współfinansowanego  przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE oraz WFOŚiGW w Krakowie. 
Opracowania mają charakter indywidualny w oparciu o  opisany przez Wykonawcę: szczegółowy sposób dobrania metody zbierania 
danych terenowych i ich interpretacji oraz wykonania na ich podstawie oszacowania zebranych wyników. Na kolejnym etapie realizacji 
niniejszej umowy  - na podstawie opisanych jw. sposobów – Wykonawca opracuje wyniki do raportu z liczeń  

2. Zlecenie Wykonawcy realizacji dzieła będzie się odbywało poprzez wyznaczenie do wykonania opracowania wyników z zebranych 
danych dla konkretnej powierzchni. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania opracowania wynikającego z Umowy ramowej zgodnie z umowami podpisanymi dla 
konkretnie wskazanych powierzchni. 

§ 2. 
1. Wysokość wynagrodzenia  będzie obliczana jako iloczyn ceny opracowania raportu z 1 kontroli wg oferty złożonej  w dniu …. przez 

Wykonawcę  oraz liczby powierzchni wskazanych Wykonawcy przez Zamawiającego.  

2. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie dla konkretnej powierzchni. 

3. Strony ustalają, iż za datę zapłaty uznają datę złożenia polecenia przelewu w banku Zleceniodawcy.   

§ 3 

1. Wszelkie wyniki zebrane w związku z wykonaniem dzieła przez Wykonawcę stanowią własność Zamawiającego. Wykonawcę 
obowiązuje zakaz udostępniania osobom trzecim opracowań powstałych w wyniku realizacji umowy bez uzyskania pisemnej zgody 
Zamawiającego.   

§ 4. 
Przeniesienie praw autorskich następuje z dniem dostarczenia Zamawiającemu raportu z opracowania wyników. 

§ 5. 
Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarta na okres 20.08.2017 – 15.03.2018. 

§ 6. 
Zmiana niniejszej Umowy może być dokonana za porozumieniem Stron,  w postaci aneksu do niniejszej Umowy  

§ 7. 
1. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Strony zgodnie przyjmują, iż każde ze zleceń wykonania opracowania stanowić 

będzie odrębną umowę o dzieło w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

§ 8. 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

2. W razie zaistnienia sporu między Zamawiającym z Wykonawcą na tle wykonywania niniejszej umowy Strony zobowiązują się do próby 
ugodowego załatwienia sporu. W przypadku nieskuteczności podjętych w tym kierunku działań strony poddają się jurysdykcji sądu 
właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

      

W imieniu Zamawiającego Wykonawca 

………………………..               ………………………….. 
Koordynator Projektu  


