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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/EOG/2014 

 

WZÓR UMOWY 

 

 

UMOWA NR ..../EOG/2014 

 

zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 5/EOG/2014 związanego 

z realizacją zadania, będącego częścią projektu pn. „Pola tętniące życiem – kampania na 

rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”, który korzysta 

z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.  

 

Umowę zawarto w dniu ............. 2014 r. w Warszawie pomiędzy: 

Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian”, 

ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, NIP: 821-10-04-298 reprezentowanym przez: 

 …………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym", 

 

a 

....................................................................., 

z siedzibą .....................................................,  

NIP: ..........................., REGON................................ 

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez ..................................................., 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z przeniesieniem na Zamawiającego 

praw autorskich majątkowych zdjęcia ilustrującego krajobraz rolniczy na terenach 

użytkowanych intensywnie. 

2. Parametry techniczne zdjęcia będą spełniać następujące wymagania:  

a) wysokiej jakości, profesjonalne zdjęcia cyfrowe, 

b) proporcje zdjęcia 3:4 lub zbliżone, orientacja pozioma; 

c) rozdzielczość min. 300 dpi, 

d) nieinterpolowane, 

e) w formacie JPG, TIFF lub RAW,  

f) opisane (z określonym miejscem fotografowania np. najbliższa miejscowość lub 

koordynaty geograficzne). 

 

 

§ 2 

1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Zamawiającemu w terminie 10 dni 

kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zdjęcie na nośniku elektronicznym lub pocztą 

elektroniczną na adres e-mail: pola@bocian.org.pl.  

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonym przez 

Wykonawcę przedmiocie zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

mailto:pola@bocian.org.pl
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§ 3 

1. Wykonawca niniejszym przenosi w ramach ceny ofertowej za zdjęcie prawa autorskie 

majątkowe na to zdjęcie na polach eksploatacji: w postaci wykorzystywania zdjęcia 

poprzez jego rozpowszechnianie na potrzeby Projektu, tj.: na wystawach, na stronie 

internetowej, w wydawnictwach drukowanych, w materiałach edukacyjnych 

i promujących projekt, w prasie, w telewizji itp.; zwielokrotniania i udostępniania 

egzemplarzy zdjęcia w postaci cyfrowej oraz analogowej z zamieszczeniem informacji 

o Wykonawcy jako autorze utworu – zdjęcia na każdym jego egzemplarzu, zgodnie z 

przekazanym egzemplarzem zdjęcia w postaci cyfrowej. 

2. Zamawiający oświadcza, że przekazane prawa autorskie majątkowe będą 

wykorzystywane wyłącznie do celów niekomercyjnych związanych z ochroną przyrody. 

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że jest wyłącznym właścicielem praw 

autorskich majątkowych odstąpionych na podstawie niniejszej umowy oraz ma prawo 

do udzielania przeniesienia praw w zakresie przewidzianych umową i żadnego z tych 

praw nie przeniósł na osobę trzecią. 

 

 

§ 4 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot umowy wyniesie brutto 

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

2. Wynagrodzenie będzie płatne po dostarczeniu przedmiotu zamówienia i podpisaniu 

protokołu odbioru bez wad. 

3. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na konto 

bankowe Wykonawcy podane na fakturze lub rachunku, w terminie 30 dni od daty 

złożenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT lub rachunku. 

 

§ 5 

 

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy określonego w par 2 ust. 1, 

Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 1% 

wynagrodzenia brutto określonego w par. 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 7 dni w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie 

trwało dłużej niż 14 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę lub odstąpić od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z zachowaniem prawa do kary 

umownej określonej w ust. 3. 

2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu 1% wynagrodzenia brutto określonego w par. 4 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 

wad, a jeżeli opóźnienie będzie trwać dłużej niż 7 dni kary umowne w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie 

trwało dłużej niż 15 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie 

natychmiastowym z winy Wykonawcy lub odstąpić od umowy z zachowaniem prawa 

do kary umownej określonej w ust. 3. 

3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca oraz rozwiązania lub odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia 
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umownego określonego w par. 4 ust. 1. 

4. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, 

Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę. 

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych 

z należności Wykonawcy za zrealizowane zamówienie z uwzględnieniem przepisów 

Kodeksu cywilnego.  

 

§ 6 

Postanowienia końcowe: 

1. Niniejsza umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Spory powstałe w związku z obowiązywaniem niniejszej umowy będzie rozstrzygał 

Sąd Właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

……………………………….. ……………………………….. 

 


