TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE „BOCIAN”
ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa
tel./fax 22 822 54 22, e-mail: biuro@bocian.org.pl

Załącznik nr 3

WZÓR UMOWY
UMOWA NR NA/CKPŚ/2013/……..
zawarta w dniu ………………………………….. r. w Warszawie pomiędzy:
Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian”,
ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, NIP: 821-10-04-298 reprezentowanym przez:
• Dominika Krupińskiego – Prezesa
• Marka Kowalskiego – Wiceprezesa
zwanym dalej Zleceniodawcą
a:
………….. ..................................................., z siedzibą w ……………………………., ul. …………………………
REGON ......................................, NIP ..................................................zwanym dalej Wykonawcą
W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr NA/2013/04 z dnia 30.01.2013 r. związanego z
realizacją zadania będącego częścią projektu POIS.05.01.00-00-380/12 „Ochrona kulika wielkiego
w kluczowych ostojach gatunku w Polsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko,
prowadzonego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego
dalej „k.c.” oraz Regulaminu zawierania umów TP „Bocian”, została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 5 map tematycznych zgodnie z szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część umowy - Załącznik nr 1 do niniejszej
umowy, oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……… 2013 r., stanowiącą integralną część
umowy - Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności, konieczne dla zrealizowania
przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu
ofertowym.
§2
1. Przedmiot zamówienia, tj. mapy zostaną dostarczone do Zamawiającego w terminie 20 dni od
dnia zawarcia umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu mapy na nośniku elektronicznym, powinny one być
właściwie ponumerowane z odpowiednim opisem, tj. imieniem i nazwiskiem autora.
§3

1. Wykonawca niniejszym przenosi w ramach wynagrodzenia za jedną mapę prawa autorskie,

majątkowe na polach eksploatacji w postaci wykorzystywania map poprzez ich
rozpowszechnianie na potrzeby Projektu, tj.: w wydawnictwach, prasie i telewizji, na stronie
internetowej, w materiałach edukacyjnych, promujących projekt itp.; do zwielokrotniania
i udostępniania egzemplarzy map w postaci cyfrowej oraz analogowej z zamieszczeniem
informacji o Wykonawcy jako autorze utworu – mapy na każdym egzemplarzu, zgodnie
z przekazanymi egzemplarzami map.

§4
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot umowy wyniesie brutto ……………………zł
(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………….).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w przypadku
zmiany stawek podatku VAT określonych przepisami w tym zakresie.
2. Wynagrodzenie będzie płatne po dostarczenia przedmiotu zamówienia.
3. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na konto bankowe
Wykonawcy podane na fakturze lub rachunku, w terminie 14 dni od daty złożenia
Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT lub rachunku.
1.

2.
3.
4.

§5
Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych za:
a) opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 ust 1
w wysokości 0,1%, wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które
odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w §4 ust. 1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wystawionego przez
Wykonawcę rachunku/faktury.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
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§6
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, zaś dwa dla Zamawiającego.
Załączniki do umowy:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Oferta wykonawcy z dnia ……

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

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

