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Załącznik nr 2 
Wzór umowy 

 
UMOWA NR …………………  2012 

zawarta w dniu …… grudnia 2012 r. w Białymstoku pomiędzy: 
 
Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków  
ul. Kolejowa - Wejmutka, 17-230 BiałowieŜa (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP, ul. 
Ciepła 17, 15-471 Białystok), NIP: 543-11-81-345 reprezentowanym przez:  

• Tomasza Kułakowskiego – Prezesa Zarządu PTOP 
• Romana Kalskiego – Dyrektora Sekretariatu PTOP 

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, 
 
a  
.............................................................................................. reprezentowaną przez: 

• ................................................................ – właściciela,  
zwaną dalej Wykonawcą  

stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert, jak równieŜ na podstawie przepisów,  
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz 
„Regulaminie udzielania zamówień publicznych” Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, 
w związku z realizacją projektu pt. „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zostaje zawarta umowa 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup …….. szt. zdjęć o tematyce „Cietrzew i jego biotop”.  
2. Zamawiający oświadcza, iŜ zdjęcia będą wykorzystywane przez Zamawiającego w określonym 

czasie, tj. od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.  
3. W przypadku wydłuŜenia trwania projektu Zamawiający przewiduje równieŜ wydłuŜenie czasu 

wykorzystywania zakupionych zdjęć od Wykonawcy.  
4. Tu Zamawiający wstawi opis przedmiotu zamówienia w zaleŜności od bloku tematycznego 

z którego pochodzą zdjęcia.  
5. Parametry techniczne zakupionych zdjęć muszą spełniać następujące wymagania:  

• zdjęcia cyfrowe, 
• rozdzielczość 300 dpi, 
• rozmiar 5000 pikseli dłuŜszego boku, 
• w formacie TIFF lub JPG, 
• opisane (z określonym miejscem fotografowania np. najbliŜsza miejscowość lub 

koordynaty geograficzne). 
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności, konieczne dla 

zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi 
w zaproszeniu do składania ofert. 

 
§ 2 
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1. Przedmiot zamówienia, tj. zdjęcia cyfrowe o wymaganych parametrach, wymienionych w § 1  
zostaną dostarczone do Zamawiającego w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 
najpóźniej 7 grudnia 2012 r. 

2. Wykonawca dostawczy Zamawiającemu zdjęcia na nośniku elektronicznym, na którym 
powinny być one właściwie ponumerowane z odpowiednim opisem, tj. informacją dotyczącą 
miejsca jego wykonania, datą oraz imieniem i nazwiskiem autora.  

3. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu zdjęcia na podstawie wielokrotnej licencji, na 
podstawie której Zamawiający będzie mógł dowolnie dysponować zakupioną fotografią na 
potrzeby promocji projektu. 

4. Prawa autorskie nie są przekazywane Zamawiającemu. 
 

§ 3 
1. Strony ustalają, Ŝe wynagrodzenie za przedmiot umowy wyniesie brutto: ………………….. zł 

(słownie: ……………………………………………… złotych), w tym kwota za 1 sztukę zdjęcia 
wynosi: ……………. brutto.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, moŜe ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu 
w przypadku zmiany stawek podatku VAT określonych przepisami w tym zakresie. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie po:  
a) dostarczeniu przedmiotu umowy dla Zamawiającego,  
b) podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego pomiędzy Stronami. 

4. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na konto bankowe 
Wykonawcy podane w fakturach, w terminie do 30 dni od daty złoŜenia Zamawiającemu 
prawidłowo sporządzonej faktury VAT.  

5. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT. 
6. Ostateczna wartość umowy moŜe ulec zmniejszeniu i będzie uzaleŜniona od rzeczywistych 

potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy w zakresie przedmiotu umowy. 
 

§ 4 
1. Zamawiający moŜe Ŝądać 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 § 3 ust. 1 za kaŜdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które 
odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 
1. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za 
które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 
3 ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wystawionych 
przez Wykonawcę rachunku/faktury. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych. 

 
§ 5 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej 
zmiany okoliczności, powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, 
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czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia 
naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 6 

1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy jest: ………………………., tel. nr 
.............................................. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest ……………………………….., tel. 
nr ……………………….. . 

 
§ 7 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
2. Wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego 

w Białymstoku. 
 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy o prawie 
autorskim i prawie pokrewnym. 
 

§ 9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:        WYKONAWCA: 
 
 
 
 

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


