„Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie”
(LIFE13 NAT/PL/000060)

Znak sprawy: 30/LIFE-STREFY/2017

Załącznik nr 2
Wzór umowy

Umowa nr …………./LIFE-STREFY/2018
zawarta w dniu …….…………………… 2018 r. w Lublinie pomiędzy
Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie przy ul. Akademickiej
13, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-94-26, REGON: 430525669 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska
74/209, 20-234 Lublin), wpisanej do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000146301, reprezentowanym przez:
− …………………. – Przewodniczącą Zarządu
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym
a
…………………………………………………………
………………………………………………………………. reprezentowaną przez:
− ……………………………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą
stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego, jak również na podstawie przepisów, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona
rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” (LIFE13
NAT/PL/000060), zostaje zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiotem zamówienia jest :
opracowanie projektu graficznego, przygotowanie oraz posadowienie w terenie 5 tablic informacyjnoedukacyjnych zgodnie z zaproszeniem do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego 30/LIFESTREFY/2018 z dnia 14 marca 2018 r. oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………… 2018 r.,
stanowiącą integralną część umowy – Załącznik nr 1.
§2
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad fizycznych i spełnia
wszystkie parametry podane w zapytaniu ofertowym.
2. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość oferowanego towaru.
§3
1. Łączna wartość brutto umowy wynosi ……..…… zł (słownie……………………………) w tym
należny podatek VAT.
2. Wartość brutto umowy jest niezmienna i zawiera w sobie koszty wykonania projektów graficznych
graficznego z dostarczonych przez Zamawiającego plików graficznych, przygotowania wydruku,
montaż i posadowienie w terenie tablic, a także wszelkie inne koszty Wykonawcy związane z
prawidłową realizacją umowy.
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3. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób
trzecich, w tym Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na
rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Zamawiający nie udziela zaliczek, ani zadatków na realizację przedmiotu umowy.
§4
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu projektów materiałów promocyjnych,
b) zapewnienie takiego opakowania przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane by nie dopuścić
do uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca montażu.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) przekazanie Wykonawcy a umowy wszystkich niezbędnych plików graficznych oraz tekstów
koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia,
b) współpraca z Wykonawcą w celu umożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia, w tym
niezwłoczne dostarczanie niezbędnych informacji oraz zatwierdzanie lub przekazywanie uwag do
zaproponowanych przez Wykonawcę wizualizacji projektów w czasie maks. 24 godzin od
poinformowania go o jej przesłaniu w formie elektronicznej.
c) dokonanie na wezwanie Wykonawcy odbioru przedmiotu zamówienia w miejscu dostawy.
1.
2.
3.

4.

5.

§5
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie z udziałem upoważnionych przedstawicieli
stron.
W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu
wad, Zamawiający przekazuje Wykonawcy podpisane oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń.
W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający zwróci wadliwy towar Wykonawcy, na jego
koszt. Wykonawca wymieni towar w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania, bądź uzupełni
braki w tym terminie.
Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu
zamówienia wolnego od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek
dodatkowych kosztów.
Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji jakości.

§8
1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni od daty zaakceptowania projektów
graficznych tablic (dopuszcza się wydłużenie przedmiotowego terminu w razie wystąpienia
niekorzystnych warunków atmosferycznych, za pisemną zgodą Zamawiającego).
2. Projekty graficzne tablic o których mowa w pkt 1 zostaną przygotowane w ciągu 14 dni od daty
otrzymania od Zamawiającego w formie elektronicznej materiałów niezbędnych do wykonania
projektów graficznych (tekst, zdjęcia, logotypy itp.)
3. Za datę realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę protokołu odbioru potwierdzającego, iż
dostarczony towar jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego oraz wolny jest od wad.
4. Zamawiający zobowiązuje się przekazania ewentualnych uwag do przedłożonych projektów w
terminie do 24 godzin od ich otrzymania drogą elektroniczną.
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5. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienie przekazanych uwag w terminie do 48 godzin od
ich otrzymania.
§9
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot zamówienia określony w § 1
niniejszej umowy maksymalnie kwotę określoną w § 3 ust. 1 przelewem bankowym w ciągu 30
dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po zrealizowaniu zamówienia, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze.
2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez strony protokół odbioru,
zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
3. W ramach wynagrodzenia które otrzymał od Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy
zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowań na
następujących polach eksploatacji:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i emitowanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym.

§ 10
1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać
kary umownej w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, a
jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 7 dni w wysokości 1,5% wartości brutto umowy za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (ósmy i kolejne). Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30
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. 4.
2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
0,2% wartości brutto umowy 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 0,3% wartości brutto umowy 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. 4.
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% wartości brutto umowy.
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
umownych na zasadach ogólnych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z należności
Wykonawcy za zrealizowane zamówienie.
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§ 11
W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 12
W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej na drodze
polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
§ 13
Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy jest zobowiązany
do informowania Zamawiającego o zmianie prawnej formy prowadzonej działalności, o zmianie
adresu siedziby firmy ewentualnie o zmianie adresu jej w właściciela pod rygorem skutków prawnych
wynikających z zaniechania oraz uznania za doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres
podany przez Wykonawcę.

1.
2.
3.
4.

§ 14
Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą wiążące po ich
zatwierdzeniu przez obie strony.
Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2
egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:
1. Oferta Wykonawcy z dnia ……………
Zamawiający

Wykonawca

……………………………………………

…………………………………………..

Sprawdzono pod względem merytorycznym:
Koordynator projektu: Tomasz Bajdak

……………………………….

Prawnik projektu: Krzysztof Klimkowski

………………………………
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