
Załącznik nr 10 

 

UMOWA  

 

zawarta w dniu  ……………………….. roku  pomiędzy: 

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska  w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8,                         

66-400 Gorzów Wielkopolski 

NIP 599-307-14-84,  REGON 080296700, 

reprezentowaną przez: 

Jana Rydzanicza  - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie 

Wielkopolskim,  

Marię Kuśnierz – Głównego Księgowego, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a: 

………………………………………………………………………………. 

NIP ………………………………, REGON ……………………………… 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą” . 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na 

Liczeniu nietoperzy w rezerwacie przyrody Nietoperek, położonym na obszarze Natura 

2000, polegające na liczeniu nietoperzy w rezerwacie przyrody „Nietoperek” oraz  

w obiektach wolnostojących na obszarze Natura 2000 Nietoperek PLH080003 w styczniu 

2016 roku w ramach zadania Zapewnienie skutecznej ochrony różnorodności biologicznej  

i krajobrazowej. 

Szczegółowy zakres wykonania usługi obejmuje: 

liczenie nietoperzy w rezerwacie przyrody „Nietoperek” oraz w obiektach wolnostojących na 

obszarze Natura 2000 Nietoperek PLH 080003 w okresie od 14 – 25  styczniu 2016 roku,  

z zachowaniem następujących warunków: 

1) liczenie w wolnostojących obiektach naziemnych należy przeprowadzić po liczeniu 

         w głównym systemie podziemnym. Dotyczy ono następujących obiektów-bunkrów:  

         OB _ _ (PzW 712), OB _ _ (PzW 741), OB_ _(PzW 743), OB _ _ (PzW 745),  

         OB_ _(PzW 746), OB_ _(PzW 748), OB_ _(PzW 750),  OB_ _(PzW 754),  

         OB_ _(PzW 757) łącznie z tunelem, OB_ _(PzW 755), OB_ _( PzW 772), 

         OB_ _(PzW 773), OB_ _(PzW 775),  OB_ _(PzW 90) – schron p.lotniczy. 

Podział korytarzy w COMRU – głównym systemie podziemnym na sekcje i odcinki objęte 

liczeniem oraz lokalizację miejsc liczenia nietoperzy w wolnostojących obiektach 

naziemnych przedstawiono w załączniku nr 1 do umowy. 



Wyniki liczenia należy przedstawić w formie sprawozdania zawierającego informacje 

dotyczące ilości nietoperzy, składu gatunkowego (nazwy w języku polskim i łacińskim), 

statusu ochronnego oraz załącznika tabelarycznego szczegółowo przedstawiającego miejsca 

hibernacji poszczególnych gatunków i ich ilości; 

2) liczenie należy przeprowadzać od wschodu do zachodu słońca. W celu uzyskania 

najbardziej wiarygodnych danych, liczenie należy tak zorganizować by czas realizacji 

nie przekroczył jednego dnia kalendarzowego w głównym systemie podziemnym CO 

MRU oraz jednego dnia kalendarzowego w wolnostojących obiektach naziemnych. 

Warunek ten wynika z możliwości przemieszczania się nietoperzy z miejsca na 

miejsce, szczególnie w cieplejszych okresach, które mogą wystąpić na tym obszarze  

w miesiącu styczniu. 

Wykonawca ponosi koszty związane z opłaceniem pracy przewodników po obiektach 

objętych liczeniem nietoperzy. W tym celu należy kontaktować się z:  

Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 

Pniewo 1, 66-300 Międzyrzecz;  tel. 95-741-99-99  lub 509 868 965 – dot. gminy 

Międzyrzecz  

oraz  

Urzędem Gminy Lubrza, ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza;  tel. 68-381-30-21 

 

§ 2 

Wykonawca zapewnia wszelkie środki ochrony uczestnikom liczenia oraz ponosi pełną 

odpowiedzialność za organizację wykonania usługi i bezpieczeństwo osób biorących udział              

w realizacji zadania określonego w  § 1. 

 

§ 3 

1. Osoba koordynująca i nadzorująca realizację zadania posiada wyższe wykształcenie 

przyrodnicze albo pokrewne oraz doświadczenie w liczeniu nietoperzy, w co najmniej dwóch 

okresach: hibernacji lub rozrodu, których wielkość każdej z kolonii przekraczała 1500 

osobników; osoba/y kierująca/e zespołem/łami liczącym/i nietoperze posiada/ją 

wykształcenie przyrodnicze albo pokrewne oraz doświadczenie w liczeniu nietoperzy, w co 

najmniej dwóch okresach: hibernacji lub rozrodu, których wielkość każdej z kolonii 

przekraczała 500 osobników.  

2. Wykonawca dla zadania określonego w § 1 przedstawi wyniki liczenia nietoperzy  

w formie sprawozdania zawierającego informacje dotyczące ilości nietoperzy, składu 

gatunkowego (nazwy w języku polskim i łacińskim), statusu ochronnego oraz załącznika  

tabelarycznego szczegółowo przedstawiającego miejsca hibernacji poszczególnych gatunków 

i ich ilości. Wykonawca złoży sprawozdanie w formie wydruku papierowego – 2 egz. oraz na 

nośniku danych CD lub DVD w formacie DOC wraz z dokumentacją zdjęciową (dot. ofert  

z dokumentacją fotograficzną) w formacie JPEG – 2 egz. 

§ 4 

Warunki i zasady przebywania w podziemiach CO MRU Wykonawca musi uzgodnić  

z zarządcą oraz dzierżawcą nieruchomości. 

 



§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę będącą przedmiotem umowy w terminie do 02 

lutego 2016 roku. 

 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają łączne wynagrodzenie w wysokości  

netto …………………… (słownie: ………………..…… zł) stawka VAT (%) ……………, 

brutto …….……………………… (słownie: ………………………………………… zł).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu umowy, w tym wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych 

praw autorskich. 

3. Płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane na rachunku / fakturze VAT, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT, zgodnie  

z postanowieniem ust. 4.  

4. Podstawą do wystawienia rachunku/faktury VAT będzie potwierdzony przez 

przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru, którego oryginał Wykonawca dołączy do 

faktury. 

5. Zadanie  będzie  dofinansowane  przez  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.  

 

§ 7 

1. Z chwilą odbioru usługi i zapłaty wynagrodzenia, na Zamawiającego przechodzą autorskie 

prawa majątkowe. Zamawiający staje się właścicielem dzieła i jemu przysługuje wyłączne 

prawo do korzystania i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji. 

2.  Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworzonego 

dzieła na następujących polach eksploatacji: 

1) prawo do swobodnego rozporządzania, 

2) prawo do opracowań, przeróbek, 

3) prawo do wprowadzania do obrotu w każdej formie, 

4) prawo do zwielokrotniania, kopiowania, 

5) prawo do publikacji, 

6) prawo do utrwalania na wszystkich nośnikach. 

§ 8 

1. Odbiór zadań wykonanych w ramach usługi będącej przedmiotem umowy nastąpi  

w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego sprawozdania 

z realizacji zadania. Podstawę odbioru każdego zadania stanowił będzie protokół odbioru 

podpisany przez obie Strony. 

2. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu i kontaktów 

są: 



- ……………………………………… 

3. Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu i kontaktów są: 

      - ……………………………………… 

4. Protokół odbioru podlega zatwierdzeniu przez Regionalnego Konserwatora Przyrody  

w Gorzowie Wielkopolskim. 

 5. Jeżeli podczas odbioru okaże się, że przedmiot odbioru wymaga poprawek w celu 

zapewnienia jego zgodności z zakresem prac określonym w umowie, Wykonawca 

zobowiązuje się do nieodpłatnego dokonania wszelkich zmian i poprawek w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego oraz zgodnie z zaleceniami ustalonymi w protokole 

odbioru. 

§ 9 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie lub jego nienależytego 

wykonania Zamawiający może: 

1) odstąpić od umowy i jednocześnie żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % 

łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy; 

2) udzielić dodatkowego terminu do wykonania zadania stanowiącego część usługi objętej 

umową i jednocześnie żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % kwoty 

wynagrodzenia brutto za dane zadanie, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy 

dzień opóźnienia. 

2. Niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdyby Zamawiający 

poniósł szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części, 

może on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

§ 10 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego  

w przypadku stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy,  

w szczególności niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań, o których 

mowa w § 1. 

 

§ 11 

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 13 

Do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy strony ustalają sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

 



§ 14 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

 

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do umowy 

 

Podział korytarzy w COMRU– głównym systemie podziemnym na sekcje i odcinki objęte 

liczeniem w miesiącu styczniu  

 

 

 

 

 



Sekcja 1. 

 

Sekcja 2. 

 

Sekcja 3. 

 

Sekcja 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sekcja 5. 

 

Sekcja 5.5. Pętla Nietoperska 

 

Sekcja 6. 

 

Sekcja 7. 

 

 

 

 



Sekcja 8. 

 

Sekcja 9. 

Pętla Boryszyńska

9.1

9.2

 

Sekcja 9.2. Pętla Boryszyńska 

 

 

 

 



Lokalizacja miejsc liczenia nietoperzy w wolnostojących obiektach naziemnych  

 

 

Część północna. 

 

 

 

Część środkowa. 

 

 

 



Część południowa. 

 

Legenda:  

Czerwone punkty – wloty nietoperzy do systemu podziemnego CO  MRU przez obiekty 

naziemne, OB  (PzW) – obiekt bojowy, 

Fioletowe trójkąty – obiekty naziemne nie połączone z głównym systemem podziemnym CO 

MRU zasiedlone przez nietoperze, 

Czerwona linia – granica Obszaru Natura 2000.  

 


