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Projekt wspMnansowany jest ze srodkow Europejskiego ~unduszu ~okvoju 

Regionalnego w rarnach dzialania 5.3 



UMOWA 
NR ZPIDOP13312011 

W dniu 29.07.201 1 r. w Zakopanem pomiqdzy Skarbem Pahstwa - Tatrzahskim Parkiem Narodowym z siedzibq 
w Zakopanem ul. Chdubihskiego 42 a reprezentowanym przez 
1. Dyrektora TPN - dr in2 Pawla Skawinskiego 
z kontrasygnatq 
2. Zastepcy Dyrektora TPN - dr inz. Zbigniewa Krzana 
3. Glownej Ksiegowej - rngr Magdaleny Pelc 
zwanym dalej Zamawiajqcym 
a KRAMEKO sp. z 0.0. z siedzibq w Krakowie ut. Mazowiecka 108 
reprezentowanq przez : 
1. Prezesa Zarzqdu - rngr ini. Ryszarda Krynickiego 
- zagwiadczenie o wpisie do Krajowego Rejestw Sqdowego nr KRS 0000136547 
zwanym dalej Wykonawcq, 
w rezultacie dokonania przez Zamawiajqcego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zostafa zawarta 
umowa Nr ZP/DOP133/2011 o treSci nastqpujqcej: 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiqzuje siq wykonaC na zambwienie Zamawiajqcego dzielo, Mbrego przedmiotem jest 

opracowanie: .Plan Ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry oraz obejmujqcego go 
Tatrzafiskiego Parku Narodowego Tatry" realizowany w ramach dziatania 5.3 priorytetu V, nr POIS.05.03.00- 
00-269110 wsp6lfinansowanego ze Srodkbw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
dzialania 5.3 priorytetu V. 

2. Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry oraz obejmujqcego go Tatrzahskiego Parku 
Nar~dswego Patry nalsty sporrqdri6 na padstawis opisu pmedmiotu ram6wienia - rakresu prac koniecznych 
do sporzqdzenia Planu Ochmny dia obszaru Natura 2000 PLCl20007 Tatry oraz obejmujqcego go 
Tatrzanskiego Parku Narodowego zgodnie z zwmnikiem nr 1 do Umowy. 

. § 2  
1. Ze strony Zamawiajqcego bezpoSredni nadzbr nad realizacjq dziela bqdzie sprawowal z-ca dyr. dr ini. 

Zbigniew Krzan 
2. Zamawiajqcy do kontaktbw z Wykonawcqtworzy Zesp6l Ekspertbw Wewnqtrrnych TPN (ZEW TPN): 

a. do obslugi merytorycznej: 
rngr inf. Marek Pqksa - Kierownik ZEW TPN 
rngr int. Marcin Bukowski - pram geodezyjne i GIs; 
rngr int. Tomasz Mqczka - ekosystemy SeSne; 
rngr ini. lukasz Pqksa - zasoby biblioteczne; 
rngr inz. Slawomir Wr6bel- ekosystemy nieleSne, wartoSci kulturowe i udostqpnienie; 
dr inz. Tomasz Zwijacz-Kozica - fauna; 
w zakresie: 
i. Przeprowadzenia szkolenia informacyjnego z wykonawcq projektu planu o zasadach wzajemnej 

komunikacji pomiqdzy Ekspertem, a wykonawq oraz okresienie harmonogramu realizacji zadafi z 
zakresu nadzorowanego przez Eksperta. 

ii. Bieiqcej kontroli postqpu prac przy realizacji projektu planu, co najmniej raz w miesiqcu. Z kaidego 
spotkania nalety sporzqdzic! protokbt podpisany przez eksperta i wykonawq. Protokc34 bqdzie 
przekazywany niezwCocznie Kierownikowi Zesph  Ekspertbw; 

iii. Dbania o przestrzeganie przez wykonawcq realizacji planu zgodnie z dokumentacjq przetargowq w 
szczegblnobci Pazedmiotem zamdwienia wtaz z hannonogramem; 

iv. Uczestniczenie w spotkaniach przewidzianych w ramach realizacji projektu - spofkania konsultacyjne, 
spotkania z Radq Naukowq Parku, konferencji otwierajqcej i zamykajqcej reakacjq projektu; 

b. do obslugi realizacji projektu zgodnie z wytycznymi CKPS 
rngr inz. Jbzef Chowaniec 
w zakresie: 
i. przestrzegania przez wykonawcq harmonogramu; 
ii. przestrzegania procedur CKPS; 

c. do obstugi finansowo-ksiqgowej: 
Wladyslawa Obrochta 
w zakresie: 
i. kontrolowania prawidlowoSci wydawania Srodkbw zgodnie z budzetem projektu, 
ii. wyliczania procentowego dofinansowania ze Srodkbw EFRR i wkladu wlasnego z budtetu pahstwa, 

oraz opisywanie dokument6w finansowo- ksi~gowych zgodnie w wymogami, 
iii. wykonywania finansowych raportbw kwartalnych z postqpu realizacji projektu do dnia 5 nastepnego 

miesiqca po uplywie kwartaki, z.F,Jc, , - .. 2 z 2 : ~ :  
z ~ ; z ~ ~ t ~ ~ ~  



iv. wykonania raportu koncowego w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zakoficzenia realizacji 
rzeczowej projektu. 

9 3 
1. Wszelkq korespondencje, w tym w szczeg6lnoSci: e-mail, ogbszenia, dokumenty robocze oraz dokumenty 

kohcowe wynikajqce z pracy nad projektem Planu, nale2y bezwrgiglnie oznakowaC logotypami: Programu 
Operacyjnego lnfrastruktura i Srodowisko, TPN, Unii Europejskiej oraz logo Projektu, udostqpnionymi przez 
Zamawiajqcego. 

2. Wszelkie projekty, dokumenty, hannonogramy, informaye, prezentacje itp. wytworzone przez Wykonawq w 
toku realizacji umowy wymagajq akceptacji Zamawiajqqo. 

§ 4 
Wykonawca obowiqzany jest zrealizowak .Plan Ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry oraz 
obejmujqcego go Tatrzahskiego Parku Narodowegon w formie pisemnej w formacie WORD (2 egzemplarze) oraz 
PDF (2 egzemplarze) - wydruk kolorowy, a take w fonnie elektronicznej na piycie CD lub DVD w liczbie 4 kopii, 
a opracowania elektroniczne w formie ustalonej w opisie przedmiotu zamdwienia stanowiqcego zalqcznik nr 1 do 
umowy. 

§ 5 
Zakonczenie wykonania dziela nas@i do dnia 30.06.2014 roku 

§ 6 
Wykonawca dziela posiada niezbednq wiedze i doSwiadczenie, potencjal ekonomiczny i techniczny, a takie 
pracownikdw zdolnych do wykonania dzieta zgodnie z wamnkami Zamawiajqmgo. 

§ 7 
1. Zamawiajqcy zastrzega, it w przypadku zmiany przepis6w prawnych dotyczqcych zasad opracowania plandw 

ochrony dla obszaru Natura 2000 oraz plandw ochrony dla Parkdw Narodowych Wykonawca uwzgledni te 
zmiany w wersji ostatecznej plan6w. 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia od Zamawiajwo odszkodowania z tej przyczyny, ani 
iadnej innej rekompensaty. 

§ 8 
I. Odbi6r egzempfarzy drukowanych oraz egzempiarzy w wersji elektronicmej na noSniku CD iub DVD, dzida 

nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego w terminie do dnia 30.06.2014r. 
2. Odbidr nastqpi na podstawie protokdu zdawczo - odbiorczego wykonanych prac podpisanego przez 

Zamawiajqcego i Wykonawq. 
3. JeSli dzielo nie bedzie odpowiadak zamdwieniu, Zamawiajqcy ma prawo odm6wiC jego odbiom i od umowy 

odstqpik bez ponoszenia kosztdw za wykonane prace. W pierwszej kolejnoSci Zamawiajqcy obowiqzany jest 
jednak wyznaczyk Wykonawcy 14 dniowy termin na poprawienie dziela z zastrzeteniem, i2 po bezskutecznym 
jego uplywie od umowy odstqpi i obciqy Wykonawq k a q  umownq przewidzianq w 5 12 ust. 1 pkt 1, 

§ 9 
I. Z chwilq odbioru dzieia i zaptaty wynagrodzenia, na Zamawiajqcego przechodzq autorskie prawa majqtkowe 

do utworzonych dziel oraz MasnoSC ich egzemplarzy. Zamawiajqcy staje siq wlakicielem dziel i jemu 
pnystuguje wylqczne prawo do korzystania i rozporzqdzania nimi na wszystkich polach eksploatacji. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajqcego autorskie prawa maj#owe do utworzonych dziet na nas@pujqcych 
polach eksploata ji: 
1) utrwalania i zwietokrotniania dzief poprzez wyhvarzanie kaZq technikq egzemptatzy ctzief, w tym technikq 

drukarskq, reprograficznq, zapisu magnetycznego oraz technikqcyfrowq, 
2) obrotu egzempIarzami w katrfej formk, na Ict6ryd.1 dzi& ubwabno poprzez wprowabnie do obrotu 

egzemplatzy, 
3) rozpowszechniania dziet poptzez: pubticzne wystawienie, wySwieUenie, a takte pubticzne udostqpnianie 

utworu w taki spos6b, aby katdy m6gl mi& do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 
(sieci komputerowe), 1 I 

4) prawo do wytqcznego korzystania, I I 

5) prawo do swobodnego rozpoqdzania, I 

6) prawo do opracowafi, przerbbek i wykonywana zaleinego prawa autorskiego, 
7) prawo do publikacji, 

§ 10 
1. Zamawiajqcy zobowiwuje sie zapkcik Wykonawcy wynagrodzenie za dzielo ustalone zgodnie z ofertq 

Wykonawcy na kwote w wysokoSci: 1 578 000 zf netto (sbwnie: jeden milion piqCset siedemdziesiqt osiem 
tysiecy 01100.. zlotych), siawka VAT - 23%, kwota brutto 1 940 940 zf (sbwnie: jeden milion diewiebet 
czterdzieSci tysiecy dziewiebet czterdzieSci 011 00 zlotych), 

2. PlatnoSC bgdzie realizowana zgodnie z Harmonogramem ptatnoSci stanowiqcym zalqcznik nr 2 do umowy po 
dokonaniu odbioru czeSci dzi& protokdem zdawczo-odbiorczym. 



Upowainionymi do podpisania protokoki zdawczo-odbiorczego ze strony Zamawiajqcego s q  
1) dr ini. Zbigniew Krzan 
2) mgr inr. Marek Pqksa *- :+- u'3d 

ze strony Wykonawcy: 1: mgh;;2t 
1) Prezes Zarzqdu - mgr ini. Ryszarda krynickiego 

3. Wynagrodzenie platne bedzie w terminie 30 dni od dnia dorqczenia Zamawiajqcemu faktury. 
4. Podstawq wystawienia faktury przez Wykonawe jest protokd zdawczo - odbiorczy wykonanych prac 

podpisany przez Zamawiajqcego i Wykonawcq. 
5. Fakture VAT naleiy przestaC lub dostarczyC osobiscie na adres: Tatrzahski Park Narodowy 34-500 Zakopane 

Kuinice 1. 
6. Kwota wynagrodzenia wskazana w ust. 1 obejmuje take wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajqcego 

autorskich praw majqtkowych do utworzonego dziela, zgodnie z postanowieniami fj 8 umowy. 
7. Wynagrodzenie bedzie platne przelewem na kanto Wykunawcy w Banku SpMdzielglm Rzemiosla w 

Krakowie nr konta 87 8589 0006 0000 0008 6932 0002 
§ 11 

1. Zamawiajqcy moie odsQpiC od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, bez koniecznosci wyznaczania 
Wykonawcy terminu dodatkowego w przypadku: 
1) gdy opbznienie w wykonaniu czesci dziela trwa dluiej nit 30 dni, 
2) gdy Wykonawca wykonuje dzieio w sposbb wadliwy albo sprzeczny z umowq oraz Specyfikacjq lstotnych 

Warunkbw Zambwienia; 
3) w razie wystqpienia okolicznoSci wynikajqcych z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zambwieh publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pbfn. zm.). 
9 12 

1. Wykonawca obowiqany jest do zaplaty Zamawiajqcemu kary umownej w wysokosci; 
1) 10 % wynagrodzenia okreSlonego w § 10 ust I niniejszej umowy, jeteli zaistnieje sytuacja wskazana w $ 8 

ust. 3 niniejszej umowy, 
2) 1 % wynagrodzenia okreSIonego w 5 10 ust 1 niniejszej umowy za katdy rozpoczety dzieh opbznienia 

w wykonaniu dziela, od daty wskazanej w fj 8 ust. I niniejszej umowy. 
2. Zamawiajqcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania prrenoszqcego wysokoSC zastrzetonej kary 

umownej. 
$13 

Wykonawca mote powierzyC wykonanie czebci zambwienia podwykonawcom wskazanym w ofercie . 
§ 14 

1. W przypadku ujawnienia wad dziela po odbiorze, Zamawiajqcy ma prawo zb2yC rekiama j e  na piSmie i 
wezwaC Wykonawcq do ich usuniecia zakreSlajqc Wykonawcy 14 dniowy termin na ich usuniecie. 

2. Po bezskutecznym uplywie powyiszego terminu na usuniecie wad, Zamawiajqcy ma prawo: 
1) jeieli wady dziela sq istotne i nie dadzq sie usunqe - odstqpiC od umowy, tqdae zwrotu od Wykonawcy 

zaplaconego wynagrodzenia oraz dodatkowo zaptaty przez Wykonawq kary urnownej w kwocie okreSlonej 
w $12 ust. 1 pM 1 umowy, 

2) jezeli wady dziela sq nieistotne i nie dadzq siq usunqC - 2qdaC obnitenia wynagrodzenia w odpowiednim 
stosunku, 

3) jeieli wady dadq  sie usunqC (niezaleznie czy istotne czy nieistotne) - tqdaC zaplaty kary umownej w 
kwocie okreSlonej w 5 12 ust. 1 pkt. 2 liczonej za katdy dzieh op62nienia w usuniqciu wady, poczqwszy od 
15 dnia opdfnienia do dnia ich usunivia. 

3. Zamawiajqcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszqcego wysokoe zastizeionej kary 
umownej. 

§ 15 
Wykonawca wnosi zabezpieczenie naletytego wykonania umowy w wysokoSci 10 % wynagrodzenia 
umownego brutto tj. 194 094,00 zt ( sto dziewiqCdziesiqt cztery tyS. dziewiq6dziesiqt cztery 24.) w formie 
pieniqdza. 
1. Strony postanawiaja t e  wniesienie zabezpieczenia stanowi integralnq czqSC niniejszej umowy. 
2. Zabezpieczenie naletytego wykonania umowy zostanie wpiacone przez Wykonawq na konto 

Zamawiajqcego nie pbiniej nit w dniu podpisania u m w .  
3. Po bezskutecznym uptywie terminu o ktbrym mowa w ust. 2, urnowe naleiry traktowae za nie zawartq, a 

Wykonawcy wzgledem Zamawiajqcego nie przysluguje tadne roszczenia zwiqane z niniejszq umowq . 
4. Strony ustalajq t e  100 % wniesionego zabezpieczenia zostanie zaliczone na poczet zaspokojenia 

roszczeh Usklgobiorcy z tytulu niewykonania tub nienaletytego wykonania niniejszej umowy. 
5. Zabezpieczenie zostanie zwrbcone w terminie 30 dni, od dnia uznania naletytego wykonania umowy. 

§ 16 
1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem jej niewatnosci. 



2. W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowq bed3 mi* zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
dotyczqce umowy o dzido. I 

§ 17 
1 

Spory jakie mogq wyniknqe z realizacji postanowien niniejszej umowy, strony poddajq pod rozstrzygni~cie 
rzeczowo wlaSciwego Sqdu Powszechnego wlaSciwego dla siedziby Zamawiajqcego. 

§ 18 
Umowa zostala sporzqdzona w czterech jednobrzmiqcych egzemplatzach, z kt6rych jeden otrzymuje 
Wykonawca, a trzy Zamawiajqcy. 

WKONAWCA I 
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Zatqcznik nr T 
do U M O W  nr ZPfDOPK3Et312z dnia 25.07.201%% 

§'I 
Opis prredrniotu zarnriwienia 

Zakres prac koniecznych do sporzqizenia ,,Pimu Qchrony dla obszaru Natura 2000 PLCl20001 Tatry oraz 
obejmujqcego go Tatrzanskiego Parku Marodowego" oraz zadari wynikajqcych z umawy na 
dofinanso wanie nr P01.05.03.00-00-269/lt2 w ramaclz dziaania 5.3 prioWetu V Pograrnu Operacyjnego 
lnfrastruktura i srodowisko 2007-20f3 

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie obejmujqce 
a. Opracowanie projeMu ptanu ochrany dla obszaru Natura 2000 PLCl20001 Tatry zgodnie z 

Rozporzqdzeniem Ministra ~rodoviska z dnia 30 mar= 2010 r. w sprawie sporzqdzania 
projektu planu ochrony dfa obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 64, Poz. 401) wraz z 
zatqczni kami 

b. Dokonanie przeglqdu i weryfikacja projektu planu ochrony dla Tatrzariskiego Parku 
Narodowego (dostepnego u Zleceniodawcy) z wykonaniem odpowiednich aktuatizacji i 
uzupetnieh zgodnie Rozporzqdzeniern Ministra Srodowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie 
sporzqdzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezetwatu przyrody i parku 
krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobbw, tworow i 
skiadnikow przyrody fDz. U. Nr 74, Poz. 794). 

c. Dokonanie scalenia zweryfikowanego projekkctu planu ochrony dta Tatrzariskiego Parku 
Narodowego i projektu planu ochrony ddE obszaru Natura 2000 PLC12000-f Tatry w jeden 
dokument planistyczny pt.: .Plan Ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry oraz 
obejmujqcego go Tatrzanskiego Parku Narodowego" 

2. W opracowaniu siedliskowym ekosystern6w feSnych trafety wykonaC: 
- identyfikacje i inwentaryzaqq siedfisk leSnych oraz ich skartwanie w uj@u siedlisk przyrodniczych 
Natura 2000 wraz z ocenq stanu ich odrrorry siedfisk .naturowych", siedliskoznawstwa lesnego oraz 
lesnych zespotow i zbiorowisk roslinnych. Powyisze nalety wykonak w powi~aniu z istniejqcym 
podzialem powierzchniowym TPN z 2006r. 
-0pracowanie zbiorcze zawierajqce zestawienie teSn~h  wydzielen siedliskowych z odnosnym oplsem 
uwzgledniajqcym wymogi Rozporrqdzenia Ministra Srodowiska z 2010r. (Dz. U. 64. 401 ). Opracowanie 
naleiy wykonaC w formie papierowej w 3 egz oraz elektronicznej (zestawienie danych w bazielbazach 
danych w programie MS Access XP - z moiliwoSciqkwerendowania kazdego wyspecyfikowanego 
elementu; ogdlna cz$k opiswa w programie MS Word XP). 

3. W opracowaniu siedliskowym ekosystem6w nieEeSRych naleZy WonaC: 
- Identyfikacje, inwentaryracje i skartownie ~ideSnyCh zespd6w i zbiorowisk roSlinnych oraz typow 
siedlisk przyrodniczych Natura 2000 wraz z ocenq stanu ich ochrony. Powyzsze naleiy wykonaC w 
powiqzaniu z istniejqcym podziaiem powierzchniowym TPN z 2006r. 
- Opracowanie zbiorcze zawierajqce zestmienie nie4eSnyd-t wydzieleh siedEiskowycR z odnosnym opisem 
uwzglqdniajqcym wymogi Rozporzqdzenia Ministra ~r&wi.ska z 20tOr. fDz.LI. 64. Poz. 401). 
Opracowanie naleiy wykonak w f o r m  papierowej w 3 egz. oraz eiektronicznej (zestawienie danych w 
bazielbazach danych w programie MS Access XP - z moiiiwoSciq kwerendowania kaidego 
wyspecyfikowanego elementu; ogdna c*C opisowa w programie MS Word XP). 

4. Wobec gatunkow roslin, zwierzqt i g q M w  dziks wystqpujqqch oraz ich siedfisk i stanowisk, nalezy 
wykonaC inwentaryzacje, ocene stanu popula ji, ocenq stanu siedlisk i szanse zachowania gatunku w 
szczegolnoSci: 

a. uwzglednienie gatunkbw ptakw wymienionych w Dyrektywie Ptasiej UE z dnia 30 listopada 
2009 r. (D. U. UE. L 10.20.7) 

b. gatunkow objqtych ochronqgatunkowq 
c. gatunkow bedqcych przecfmiotami o&rony Natura 2000; 
d. gatunkow zagroionych wyginieciem lub rradko wystqpujqcych 
e. gatunkow wystepujqcych poza granicami naturalnego zasiegu, w szczeg6lnosci 

zagraiajqcych gatunkom rodzimym. 
W tej czeci nalezy miedzy innymi zamieSciC opis poszczegofnych gatunkbw rosin, grzyMw i zwierzqt 
stanowiqcych przedmioty ochrony wg schematu - naazwa gatunku wraz z kodem, krotka charakterystyka, 
ogdlny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 na podstawie wynikow raportowania i monitoringu, 
stanowiska wystepowania w obszarze, stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze, 
zagroienia. 

5 Opracowanie koncepcji ochrony zasrrbbw, tworbv i skkdnikhw przyrody oraz wartoSci kulturowych, a 
takie eliminacji lub ograniczenia istniejqcych i potencjalnych zagroien wewnetrznych i zewnetrznych, w 
tym w szczegolnosci nalezy opracowaC system monitoringu w oparciu o parametry okreslone w 
Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z 2010r (132 U. 64. Poz. 401). Naleiy zebra6 i przekazaC 



zamawiajqcemu komptetne dane terenowe wg opracowanego systemu monitoringu dta poszczegolnych 
siedfisk przyrodniczych i gatunkajw, obejmujqce rowniez precyzyjne okreSfenie (okalizacji punktow 
monitoringowych (fokaiimcje pmM& nafe2y r6wniet prrekazak w wektorowej warstwie informacyjnej 1 
systemow informacji przestizennej GIs), w Mbrych wykonano pomiary tak, aby moiliwe bylo ich 
odnalezienie w celu wykonania pomiarbw w kolejnych latach.; 

6. Ocena przewidywanych skutkow i kosztdw realizacji ptanu. 
7. Zakres wykonanych prac na potrzeby sporzqdzenia projekfu pkanu ochrony dfa obszaru Natura 2000 oraz 

parku narodowego winien byC zgodny z zapisami ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
(Dz. U. Nr 92, Poz.880) z pozniejszymi zmianami, z Rozponqdzeniem Ministra ~rodowiska z dnia 13 
kw~etnia 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 77 Poz. 510) w sprawie siedtisk p~zyrodniczych oraz gatunkow bedqcych 
przedmiotem zainteresowania Wsp6tnoty, a h k i e  ktyteritrw wyboru obszarbw kwalifikujqcych siq do 
uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000,. Prace naley reaEizowaC z uwzgl@nieniem 
odpowiednich zapisow ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaiywania na Srodowisko 
(Dz. U. Nr 199, Poz. 1227), oraz zadafi wynikajqcych z harmonograrnu do umowy na dofinansowanie nr 
P01.05.03.00-00-269110 w ramach dzialania 5.3 priory%&u V P~ogramu Operacyjnego fnfrastruktura i 
~rodowisko 2007-201 3. 

8. Dokumentacjq obejmujqcq wyiej wyrnieniony zakres czynnosci naleiy przedstawie w formie opisowej 
oraz przewidzianych zestawieniach tabelarycznych i mapach uzgodnionych z zamawiajqcym zgodnie z 
wymaganiami okreSlonymi w Rozporzqdzeniu Ministra Srodocviska z 12 maja 2005 r oraz przepisow 
wymienionych w pkt. 1. 

9. Wykonanie aktualnych zdjqe lotniczych w paSmie widilalnym i podczerwieni i ich opracowanie wraz z 
porownaniem z nalotem z 2009 r i starszyrni zdjqciami lotniczymi. Opracowanie ortofotomapy z 
zaznaczonymi kierunkarni zmian siedlisk. 

10. Organizacja spotkania konsuttacyjno informacyjneg~ na ternat prqstqpienia TPN do opracowywania 
planow tzw "konferencja otwierajqcaPr: przygotouvanie i *ruk rnateriallw informacyjnych, przygcrtowanie 
i wystanie zaproszen, katering. Liczba uczestnikow ok. 100 osrib; 

11. Organizacja 4 spotkan (raz w roku) z Radq NaukowqTPN prezentujqqzawansowanie prac nad planem: 
przygotowanie i wydruk materiatow infonacyjnych, pqgdowanie i W a n i e  zaproszeri, katering. Liczba 
uczestnikow ok. 25 os6b; 

12. Organizacja spotkania dyskusyjnego z mieszkaitcami gminy KoScieEisko: wynajqcie sali, ptzygotowanie i 
wydruk materiatow informacyjnych, przygotowanie i wyshnie zaproszen, przygotowanie i rozklejenie na 
tablicach informacyjnych 10 plakatow, katering. FiGzba uczestnikdw ok 200 osob; 

13. Organizacja spotkania dysktzsyjnego z mieszbircami gminy Zakopane wynajqcie saB, przygotowanie i 
wydruk materiaiCwv infomacyjnych, pqgotowanie i wys4anie zaproszeri, przygotowanie i rozklejenie na 
tablicach inforrnacyjnych 10 plakatow, katering. Liczba uczestnikriw ok 200 osob; 

14. Organizacja spotkania dyskusyjnego z mieszkancami gmjny Poronin: wynajqcie sali, przygotowanie i 
wydru k materialh informacyjnych, przygotwanie i wyzbfkie zaproszeri, przygotowanie i rozklejeni e na 
tablicach informacyjnych 10 plakat6wr katering. Liczba ucze&nikciw ak. 200 oscib; 

15. Organizacja spotkania dyskusyjnego z mieszkaficami gminy BukcKNina Tatrzaiiska: wgrnajecie sali, 
przygotowanie i wydruk materiatw informacyjnych, przygotowanie i wydanie zaproszen, przygotowanie i 
rozklejenie na tablicach informacyjnych 10 plakatow, katering. Liczba umestnikow ok. 200 os6b; 

16. Organizacja spotkania dyskusyjnego z przedstawidefami sarnom@W lokafnych: wynajqcie sali, 
przygotowanie i wydruk materiat6w infomacyjnych, pzygotowanie i vqslanie zaproszeri, katering. Liczba 
uczestnikow ok. 50 os6b; 

17. Wynajqcie mediatora prowadzqego spotkania dyskusyjne z przedstawicielami samorzqdbw lokalnych i 
mieszkaticami wsi - 5 spotkati; 

18. Sporzqdzenie ujednoliconego tekstu projekttt Planu O&h.rony dta Tatmliskiego Parku Narodowego oraz 
obszaru Natura 2000 PLC 120001 Tatry z u~nglqcfnieniem uwag teenzent6w oraz uwag wniesionych w 
trakcie spotkan dyskusyjnych z samorzqdami, Radq NaukowqiPN itp.; 

19. Przekazanie do recenzji ujednoiiconego tekstu Planu Ochrony dia Tatrzanskiego Parku Narodowego oraz 
obszaru Natura 2000 PLC 120001 Tatty, 2 recerrzentorn wskazanym p e z  Zamawiajqcego oraz 
uwzglqdnienie w a g  recenzentfrw; 

20. Pokrycie kosztow wynagrodzenia recenzenth planu wskazanych pnez Zamawiajqcego; 
21. Opracowanie w formie strony intemdowej i rospowszechnia treSci projektu planu ochrony - opracowanie 

materialow na strone www.tpn.pl; 
22. Opracowanie i publikacja w periodykach .Tatrym i .Tygodnik Podhalarkkl" informacji na temat 

opracowywanego ,Planu Ochrony dta obszaru Natura 2000 PLCl20001 Tatry oraz okjmujqcego go 
Tatrzariskiego Parku Narodowego", 2 pubfikaje: po wykonaniu f/;E prac oraz na zakoncrenie prac; 

23. Organizacja konferencji zarnykajqcej informujqcej o okoriczeniu prac nad planem wraz z publikacjq 
tresci projek-tow planow przekazanych do zatwierdzenia do Ministra ~rodowiska: przygotowanie i wydruk 



materidow infomacyjnych, przygatowanie i wys4anie zaproszeri, katering. Liczba uczestnikow ok. 100 
sob; 

24. Wykonanie promocjr projektu zgdrtie zzasadarni promo ji projektow dla beneficjentbw Programu 
Operacyjnego lnfrastruktura i Srodowisko 2207-2013 zamieszczonych pod adresem: 
httw:l/vvww. oois.gov. ~1IZPFEIDocumentsl20090722 Zasady wromocii benef POliS final. wdf 
httw:/~.pois.~ov.pllZPF€/Document~20090722 Zaf nrZ Zasadv stosowania znaku POliS finai.Mf 

25. Wymagania techniczne przekazywanych materiafbw przestrzennych 
a. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczych, a takie wszelkie inne dane o charakterze 

przestrzennym, bgqce wynikiem prac nad projektem planu ochrony dla TPN wykonawca 
przekazuje w formie cyfrowych warsh wektorowych uiywanych w systemach informacj~ 
przestrzennej (GIs). Projekty map tematycznych nafeiy przekazai: w postaci plikow projektu 
mapy ESRl mxd ze zdefiniowanymi retatpnyrni scietkarni dostcpu do danych tworzqcych 
maPC. 

b. Warstwy wektorowe majq spetniaC wymagania: 
i. Sporzqdzone zgodnie ze .Standardem Danych w OcYlronie Przyrody" - IOP 2009 
ii. Zdefiniowany uklad wspYrzqdnych "PUWG 2992" 
iii. Format pliku, w Morym wykonawca przekaie zleceniodawcy dane to obligatoryjnie 

geobaza osobista ESRl w wersji nie nowszej niz ArcGlS 10. 
iv. Kaida warstwa informacyjna ma posiadaC tzw. metadane, czyli dane o danych. 
v. Kazda informacja (punk, Bnia, pdigonj ma posiadai: atpybuty definiujqce informacje o 

irodle danych, aktualnokci, wlaScEcielu, organie referencyjnym. 
c. Cyfrowe mapy tematyczne przedstawiajqce wyniki inwentaryzacji powinny bye sporzqdzone 

w oparciu o dane panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Podklad rastrowy 
ma spetniai: wymagania: 
i. Skala 1 : I 0  000 oraz 125 000 
ii. Kolor (RGB 24bit) 
iii. Skalibrowany do uMadu wsp6lrzqdnych PUWG 1992 i zapisany w pliku TIFF niosqcym 

informacje o georeferencji, tzw. GeoTlFF 
d. Wydruki cyfrowych map tematycznych majqsp&niaC wymagania: 

i. Skala mapy w zal&n&ci ad wyko~;rystanego podkfadu rastrowego powinna wynosii: 
1:10 000 lub 125 000 I 

ii. Opatrzone znakamj graficznymi i logotypami zgodnie z wymaganiami POIS 
RozdzielcsoSC wydruku nie rnniejsza n i i  300dpi 

DYREKTOW, Tatreafiski park Narodowy 
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J&@OD Z@k~yane 
Mulniae 

dr i r ~ i .  Pawet Skawinskr to\. 18 20 29 98Ql fu 18 20 63 579 
~16,736-10-79-469, R. 15007 24498 

WYKONAWCA 

PREZES ZARZADU . 



Zafqznik nr 2 
do U MOWY nr ZPIDOPt33IMI I z dnia 25.07-2012 

+ <  4; ;r3  , 1 
Harmonogram platnosci: 

Lp 

1 

e . 3  . I 1 
2 ( Zebranie rnatenalow wyjsciowych publikowanych, niepublikowanych, I IV kw 201 1 1 2,85 1 55 350,OO 

plan6w tzw. "konferencja otwier~qca": przygotowanie i Gdruk 
materialow inforrnacyjnych, przygotowanie i vvystanie zaprosseh, 
katering. Liczba uczestnikow ok. 100 osob. 
Organizacja spotkania z Radq Naukowq TPN prezentujqcq 
zawansowanie prac nad planem: przygotowanie i wydruk materiatdw 
informacyjnych, przygotowanie i wyslanie zaproszeri, latering. 

-,-): : ;;5 
Zakres wykonanych prac 1 . " , *  

Koszty zwiqzane z organizacjq spotkania konsuftacyjno 
informacyjnego na ternat przystqpienia TPN do opracowywania 

Wykonanie aktualnych zdjqc lotniczych w paSmie widzialnym i 
podczerwieni i ich opracowanie wraz z porownaniern z nalotem z 2009 

0,32 

dokumentow planistycznych. 
Wykonanie analizy obszaru objetego ~eafizacjq projelctu. 

Terminy 
@&.nagci 

i 
111 lorv 2011 0,63 

Razem pkt. 1 I . . _  
i I (i 10,95 

2,851 155 350,OO 

o kresach wegetacji (wiosna, Eab, jesieit ). Zo&nq zinwentaryzowane 
siedliska wystqpuj;lce w TPN ze szczegittowym uwzglplnieniem 

I 8  450.00 

6150,OO 

I I 1 I 
Razem pkt. 4 27,25 1 528 900,OO 

Lqczny % 
wartoki 
faktury 

t 
12 300,OO 

I 

258 300,OO 

r i starszymi zdjeciami lotniczymi. Efektem rzeczowym bedice 
opracowana ortofotomapa z zamaaonyrni kierunkami zmian siecllisk, 
podklad ten bedzie pomocny p r y  inwenta~yzacji sledfisk. 

Kwota brutto 

I 

PtatnoSC 75% 

Razem pkt. 2 13,30 

5 Wykonanie aktualnych zdjqC lotniczych w paSmie widzialnyrn i 
podczerwieni i ich opracowanie wraz z porbwnaniem z nalotem z 2009 
r i starszymi zdjeciami Iotniczymi. EfeMem rzeczowym b@e 
opracowana ortofotomapa z zaznaczonymi kierunkatni zmian siedkk, 
podkhd ten bqdzie pomocny przy inwentaryzacji siedfisk 
Ptatno5C 25%. 

Razem pkt. 5 

1 kw 2013, 

2,54 49 200,OO 

2,54 49 200,OO 



7 lnwentaryzacja i ocena stanu siedlisk oraz wielkoki populacji IV k~ 2023 
gatunkow zwierzqt ze szczeg6lnym uwzglgfnfeniern gatunkow 
naturowych oraz ptak6w. (50% opracowania) 

lnwentaryzacja i ocena stanu siedlisk or= widkoSci populacji 

.- 

gatunkbw roSlin. (50% opracowania) 
lnwentawzacie i ocena stanu siedlisk u~~~rodn icz~ch~  Zadanie re 

IIkw2013, 

wzglqdu "a skalq przedsiqwiecia jest p&evddziafie do realizacji w 
ciqgu 2 lat, siedliska nieleSne inwentaryzowane k d q w  trzech 
okresach wegetacji (wiosna, kato, jesieh). Zostanqzinwentaryzowane 
siedliska wystcpujqce w TFN ze szczeg&owym uwzgl@nieniern 
siedlisk powyiej g6rnej granicy Jasu, siedfisk w ochronie czynnej oraz 
zbiorowisk niele5nych (50% opracowaniaj 
Organizacja spotkania dyskusyjnego z miesskaficami gminy 
Koscielisko: wynajecie sali, przygotowanie i vvydruk materiai6w 
informacyjnych, przygotowanie i wysknie zaproszen, przygotowanie i 
rozklejenie na tablicach informacyjnych 10 ptakatlru, katering. Liczba 

6 

uczestnikow ok. 200 os6b. 
Organizacja spotkania dyskusyjnego z mieszkancami gminy 

0,32 

1 
Organizacja spotkania z Radq NaukovqTPN prezentujqc? 
zawansowanie prac nad pianem: przygotowanie i wydruk rnateriabw 
informacyjnych, przygotowanie i wysfanie zapaoszeri, katering. 

Zakopane: wynajqcie sali, przygotowanie i wydruk rnateriafdw 
informacyjnych, przygotowanie i wysianie zapmszeri, przygotowanie i 
rozklejenie na tablicach infonnacyjnych 10 plakat<ivv, katering. Liczba I 

6150,OO 

6 150,OO Razem pkt. 6 

uczestnikow ok. 200 osob. 
Organizacja spotkania dyskusyjneao z miesskaricarni aminy Poronin: 

0,32 

- - 
wynajqcie-sali, przygoto&nie-~wydruk rnateriatdw informacyjnych, 1 
ptzygotowanie i wyslanie zaproszeri, prrjrgotowanie i razklejenie na 
tablicach informacyjnych 10 plakatb, katering. Liczba uczzestikbw I ok. 200 osob. 1 
Organizacja spotkania dyskusyjnego z miesskaricami gminy Bukowina 
Tattza fiska: wynajqci e sali, przygotowanie i wydruk rnateriatciw 
informacyjnych, przygotowanie i wysfanie zaproszefi, przygotomnie i 
rozklejenie na tablicach informacyjnych 10 plakatb, kate~tng. Liczba 
uczestnikow ok. 200 osdb. 

Organizacja spotkania dyskusyjnego z pizebstawiciefami samurzqcfow 
lokalnych: wynajqcie sali, przygotowanie i wydruk materiatirlrv 
informacyjnych, przygotowanie I wyslanie zaproszeli, katering. Liczba 
uczestnikow ok. 50 d b .  
Koszty zwiqzane z wynagrodzeniem mediators prowadzqcego 
spotkania dyskusyjne z przedstawjcielami sarnozqddw lokainych i 
mieszkaricami wsi 5 spotkari. 

1 8 1 Opracowanie projektu Planu Ochrony dla Tatrzailskiego Parku 
I L 

1 1  kw2014 118,82 ] 365 310,OO 1 

Koszty wynagrodzenia recenzentbw umowa o dzidu na wykonanie 
recenzji syntezy planu i projekiu planu ochrony dla Tatrzaliskiego 
parku Narodowego oraz dla obszaru Natura 2000. 

I Narodowego oraz obszaru Natura 2000 PLC 120001 Tatry. 
Razem pkt. 8 

Koszty zwiqzane z publikacjqw periodykach wynagrodzenie autorskie 
za publikacje na zakonczenie prac. 

i 48,82 365 310,OO 




