
 

 

 

Załącznik 1 

WZÓR UMOWY 

 

UMOWA  

Zawarta wdniu ................ w ………………  

pomiędzy 

Ptaki Polskie stowarzyszeniem Ptaki Polskie, z siedzibą w Goniądzu przy ul. Dolistowskiej 

21, kod pocztowy 19-110, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku pod nr 0000253695, 

zwanym dalej Ptaki Polskie, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Jacka 

Karczewskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Pawła Sidło, zwanym w dalszej części umowy 

„ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

Nazwa:........................... 

Siedziba:........................ 

Rejestr działalności gospodarczej…………………………………………….. 

Nr NIP........................... 

Nr REGON.................... 

 

reprezentowanym przez:  .................................................... 

zwaną w dalszej części umowy „ WYKONAWCĄ” 

 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego  

w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 200 000 EURO na podstawie ustawy  

Regulaminu Zamówień Ptaków Polskich została zawarta pomiędzy stronami umowa o 

następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym na realizację działania pt. 

a. Projekt i wykonanie Biuletynu elektronicznego Projektu. 

b. Projekt i wykonanie (druk) Abstraktów z Międzynarodowych Warsztatów 

dotyczących ochrony orlików grubodziobych. 



 

 

 

c. Projekt i druk Broszury dla rolników i samorządowców.  

oraz z ofertą złożoną przez Wykonawcę oraz wszystkimi załącznikami. 

2. Przedmiot umowy jest finansowany z środków pochodzących z Komisji Europejskiej, 

zgodnie z UmowąnrLIFE08/NAT/PL/000511,z dnia11.12.2009r. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą prawa autorskie do utworu, jego 

prawa do utworu nie będą niczym ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową, a 

utwór będzie całkowicie oryginalny, nie będzie zawierał zapożyczeń z innego utworu (w 

szczególności takich, do których Stronom umowy nie przysługuje odpowiedni tytuł 

prawny), które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego oraz nie będzie 

naruszał żadnych praw osób trzecich. 

2. Autorskie prawa majątkowe do Utworu (jak również do nieukończonych części lub 

wyodrębnionych fragmentów Utworu) przechodzą na Zamawiającego z chwilą jego 

dostarczenia, bez potrzeby złożenia dodatkowych oświadczeń woli przez którąkolwiek ze 

Stron niniejszej umowy, i obejmują wyłączne prawo, nieograniczone terytorialnie ani co 

do liczby egzemplarzy i wydań, na cały czas trwania autorskich praw majątkowych, w 

zakresie następujących pól eksploatacji: 

a) utrwalania i zwielokrotniania Utworu dowolną techniką znaną w dniu zawarcia umowy, 

w szczególności: dowolnej technice oraz na nośnikach informatycznych (w tym w formie 

płyt CD), 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – 

wprowadzania do obrotu wytworzonych egzemplarzy, w tym „egzemplarzy” cyfrowych, 

c) użyczania lub najmu oryginału albo wytworzonych egzemplarzy (w tym „egzemplarzy” 

cyfrowych), 

d) wprowadzania do pamięci komputera i sieci komputerowej, 

e) rozpowszechniania Utworu w sieciach informatycznych (Internet, sieci lokalne) i innych 

systemach teleinformatycznych, 

f) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub 

standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe 

utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz 

dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 

g) stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, 

systemu lub standardu, 

h) rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne 

udostępnianie na żądanie, 



 

 

 

i) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, tworzenie 

nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek 

inne zmiany), 

j) prawo do wykorzystywania Utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym 

reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji 

produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych 

lub szkoleniowych, 

k) prawo do rozporządzania utworami składającymi się na Utwór i ich opracowaniami 

oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób 

trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji. 

 

Prawo do eksploatacji na polach wymienionych wyżej odnosi się do eksploatacji Utworu w 

części lub w całości, zarówno w postaci pierwotnej, jak i w postaci opracowania, bez 

ograniczeń co do liczby wydań, egzemplarzy i okresu eksploatacji, jak i jego 

rozpowszechniania na obszarze całego świata. 

 

Ponadto Wykonawca nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych zarówno wobec 

Zamawiającego jak i jego następców prawnych. 

 

3. Usługa zostanie zrealizowana nie później niż do dnia 15 lipca 2013r. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy na najwyższym 

profesjonalnym poziomie, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, 

zasadami sztuki i zgodnie z interesami Zamawiającego. 

2. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości i problemów w trakcie realizacji 

Zamówienia, Wykonawca korzystać będzie ze wskazówek Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich możliwych pozwoleń związanych 

z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w Zapytaniu ofertowym na:  

a. Projekt i wykonanie Biuletynu elektronicznego Projektu. 

b. Projekt i wykonanie (druk) Abstraktów z Międzynarodowych Warsztatów 

dotyczących ochrony orlików grubodziobych. 

c. Projekt i druk Broszury dla rolników i samorządowców.  

4. Wykonawca ma prawo powierzyć w całości lub części wykonanie podmiotom 

zamówienia osobą trzecim z zastrzeżeniem, iż za ich działania lub zaniechania ponosi 

odpowiedzialność jak za swoje własne czynności. 



 

 

 

5. Wykonawca oświadcza, iż przy wykonaniu umowy będzie korzystał z osób 

posiadającychwiedzę i doświadczenia niezbędne do realizacji umowy. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania stwierdzonych wad w 

przedmiocie umowy. 

2. W przypadku niemożności usunięcia wad, Wykonawca poinformuje na piśmie 

Zamawiającego o zaistnieniu tych okoliczności. 

3. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży w ciągu 2 tygodni raport z 

realizacji projektu Zamawiającemu, który następnie dokona oceny wykonania przedmiotu 

umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy Zamawiający 

prześle Wykonawcy reklamację na piśmie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 

spostrzeżenia wady. Wykonawca zobowiązuje się pisemnie odpowiedzieć na reklamację w 

terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się w tym terminie oznacza 

uznanie reklamacji za zasadną.  

5. W przypadku złożenia przez Wykonawcę pisemnej odpowiedzi na reklamację 

wyjaśnienia w niej zawarte podlegają ocenie przez Zamawiającego. W przypadku 

nieuwzględnienia przez Zamawiającego pisemnej odpowiedzi na reklamację, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 (akceptacja reklamacji). Kara, o której mowa powyżej, nie wyklucza 

dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego w oparciu o przepisy ogólne. 

6. Uznanie reklamacji za zasadną oznacza akceptację wszystkich uwag Zamawiającego 

zawartych w zawiadomieniu o wadach i w oparciu o nie ich usunięcie. 

 

§ 5 

1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca za realizację przedmiotu niniejszej umowy 

otrzyma wynagrodzenie w następującej wysokości: 

-kwota brutto wynosi ................... zł 

(słownie: ......................................... złotych ..../100), 

-kwota netto wynosi ..................... zł 

(słownie: ...........................................złotych .../100), 

-kwota VAT wynosi ....................... zł 

(słownie: ......................................... złotych .../100), 

-stawka VAT wynosi ..... %. 



 

 

 

2.  Wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 1 zostanie przekazane na rachunek bankowy 

Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu do Wykonawcy prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. Wykonawca wystawi fakturę VAT na dane: 

Ptaki Polskie 

Ul. Dolistowska 21 

19-110 Goniądz 

NIP: 546-133-16-02 

 

3. Kwota, o której mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty po stronie Wykonawcy 

związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy. 

 

4. Wykonawca wystawi fakturę dopiero po odbiorze przedmiotu zamówienia bez 

jakichkolwiek zastrzeżeń. 

§ 6 

1. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie raport o którym mowa w § 4 ust. 3 

niniejszej umowy. 

2. Zamawiający przekaże należność za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy: 

..............................…………………………………………………………………………. 

3. Za termin dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT/ nie jest płatnikiem VAT. 

 

§ 7 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy oraz dokonanie odbioru przedmiotu 

umowyze strony Zamawiającego jestAnna Pilarska 

2. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jestAnna 

Pilarska 

3.  Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest  

…………………………………………………………………………………………………… 

 

§ 8 

Nie dopuszcza się możliwości zmian niemniejszej umowy. 

 



 

 

 

§ 9 

1. Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w trybie natychmiastowym, bez odrębnego wezwania Wykonawcy do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w następujących przypadkach: 

a. opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

b. nieuwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę, 

c. zaniedbań po stronie Wykonawcy uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone przez Zamawiającego w 

terminie 72 godzin od daty powzięcia przez niego wiadomości o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie od umowy. 

2. Strony ustalają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy kary umowne w 

następujących przypadkach i wysokościach: 

a. za opóźnienie w wykonaniu którejkolwiek części przedmiotu umowy w wysokości 1 

%wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, niewięcej 

niż 20% wynagrodzenia, 

b. za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych w reklamacji w wysokości 1 

%wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, niewięcej 

niż 20% wynagrodzenia, 

c. w przypadku odstąpienia od umowy z leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 

30% wartości wynagrodzenia wskazanegow § 5 ust. 1 umowy. 

3. 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 7 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Naliczone kary umowne, o których mowa w ust. 2 lit a) i lit b) według wyboru 

Zamawiającego mogą podlegać potrąceniu z kwotą wskazaną w fakturze VAT 

przedstawionej do zapłaty. 

5. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt c), nastąpi w terminie 14 dni od 

daty otrzymania oświadczenia Zamawiającego bądź Wykonawcy o odstąpieniu od umowy. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego zastrzeżone w ust. 2 kary umowne. 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. W przypadku sporów powstałych pomiędzy stronami w związku z wykonywanie 

niniejszej umowy, strony podejmują wszelkie starania w celu osiągnięcia porozumienia w 

kwestii spornej. 



 

 

 

3. W przypadku nie osiągnięcia takiego porozumienia, spory wynikające przy realizacji 

niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

............................                                              ………………………….. 

Zamawiający                                                      Wykonawca 


