
  „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski” 
LIFEciconiaPL  LIFE15 NAT/PL/000728 

 
 

UMOWA NR ……../2017 
zawarta w dniu …………….. 2016 r. w Białymstoku 

pomiędzy: 
POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKÓW 
reprezentowanym przez:  
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: 
Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok 
NIP 543-11-81-345, REGON 050040006, 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
a:  
………………………………………………………………. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  
 
W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego znak 12/BOCIAN2/2017, prowadzonego w oparciu o 
Regulamin Postępowań o Zamówienia prowadzone przez PTOP oraz o przepisy Kodeksu Cywilnego 
(Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.”, została zawarta umowa na: 

Dostawę materiałów promocyjnych i informacyjnych 

będącą częścią projektu: „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski” nr 
LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Komisję Europejską ze środków programu LIFE 
oraz Vogelschutz Komitee e.V., dalej „Projekt”, o następującej treści: 

 
Przedmiot umowy 

§ 1 
1. Przedmiot umowy obejmuje pięć zakresów - zadań: 

1. Zadanie 1: Tabliczki informacyjne na słupy 420 szt.: 
1) Format A5, 
2) wykonane z elastycznego tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie 

UV, 
3) muszą wyginać się w łuk, 
4) nadruk odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, 
5) montowane do słupa na dwie opaski, 
6) opaski mocujące metalowe długości min.150 cm, 
7) motywy graficzne dostarcza Zamawiający, przykładowy wzór w zał. nr 4. 

 
2. Zadanie 2: Koszulki z nadrukiem 1000 szt.: 
1) po stronie Wykonawcy leży opracowanie graficzne koszulek damskich, męskich i dziecięcych, 
2) gramatura minimum 160 g/m2 nie więcej niż 170 g/m2 dla koszulek męskich i minimum 150 

g/m2 nie więcej niż 160 g/m2 dla koszulek damskich i dziecięcych, 
3) 100% bawełny, Single Jersey. W koszulkach w kolorze szary melanż  dopuszczalne jest do  

15 % domieszki sztucznej, 
4) materiał stabilizowany termicznie przed zszyciem, 
5) bawełna czesana lub półczesana, 
6) w koszulkach męskich i dziecięcych ściągacz pod szyją zakończony wąską lamówką z 

dodatkiem  5% elastanu, 
7) dekolt w koszulce damskiej luźny okrągły z wąską lamówką z tego samego materiału, 
8) w koszulkach damskich bardzo krótki rękaw, 
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9) taśmy wzmacniające na ramionach, 
10) metka satynowa, 
11) rozmiarówka dostosowana dla Europy Wschodniej, 
12) gwarancja na minimum 30 prań bez zmiany kształtu i rozmiaru, 
13) rozmiary i kolory zgodne ze opisem zamówienia stanowią zał. nr 5. 
14) każda koszulka powinna być zapakowana w opakowanie jednostkowe, 
15)  nadruki: 
a) farby użyte do nadruku - bezftalanowe i bez zawartości metali ciężkich, 
b) technika nadruku – nadruk bezpośredni (sitodruk i digiplast w rozdzielczości nie mniejszej niż 

600 dpi), 
c) wzory, kolorystyka, wielkość i rodzaj nadruku zgodna ze specyfikacją stanowiącą zał. nr 6. 

  
3. Zadanie 3: Kubki 1000 szt. 
1) opracowanie graficzne kubka, 
2) wykonany z porcelitu, 
3) kolorowy nadruk z obu stron kubka, 
4) na kubku naniesiony zostanie wzór oraz logotypy, wzór w zał. nr 8, 
5) kolor na zewnątrz kubka - śnieżnobiały, 
6) kolor wewnątrz kubka - czerwony, 
7) pojemność  280-350 ml, 
8) w kształcie zwężającym się równomiernie ku dołowi/ewentualnie prostym, 
9) o powierzchni nadruku na całej wysokości i szerokości kubka, 
10) wzór kubka musi być uzgodniony z Zamawiającym przed wykonaniem zlecenia, 
11) nadruk na kubku musi być odporny na zmywanie w zmywarkach w wysokiej temperaturze. 

 
4. Zadanie 4: Karton do przewożenia bocianów 500 szt.: 

1) tektura trójwarstwowa, 
2) wygląd kartonu zgodnie z zał. nr 7, 
3) szerokość 40 cm, (B) 
4) długość 70 cm, (L) 
5) wysokość 70 cm, (H) 
6) w dwóch dłuższych przeciwległych ściankach powinno być wyciętych po 5 otworów 

wentylacyjnych o średnicy 1 cm. 
 

5. Zadanie 5: Naklejka samoprzylepna na kartony zawierająca loga i nazwę projektu 500 szt.: 
1) folia samoprzylepna, 
2) kolorowy nadruk , 
3) szerokość 5 cm, 
4) długość 21 cm, 
5) motywy graficzne zgodne z zał. nr 7. 

 
2. Wykonawca powinien zrealizować powierzone mu zadania z należytą starannością, wymaganą 

od profesjonalisty oraz uwzględniając wymagania Zapytania i wytyczne Zamawiającego 
udzielane w trakcie realizacji umowy. 
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Harmonogram i terminy realizacji umowy 
§ 2 

1. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od przekazania materiałów przez Zamawiającego 
przedstawi projekty dla każdego z zadań. Projekty będą przekazane drogą elektroniczną w 
formacie JPG lub pdf. 

2. Wykonawca nanosi zmiany zgłaszane przez Zamawiającego, w ciągu dwóch dni roboczych po 
przesłaniu uwag , uwagi mogą być zgłaszane kilkukrotnie. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu prototypy ( proof ) materiałów  - po jednym dla zadań 
1, 3, 4 i 5 oraz po jednej koszulce męskiej, damskiej i dziecięcej w zadaniu 2, w terminie do 5 
dni roboczych od daty ostatecznego zatwierdzenia projektów graficznych przez 
Zamawiającego, w celu weryfikacji kolorystycznej i jakościowej. Zamawiający dopuszcza 
dostarczenie proofów osobno dla zadań, w przypadku np. przedłużania się zatwierdzania 
któregoś z projektów graficznych. 

4. Wymagany termin dostarczenia materiałów to ………. dni od dnia zaakceptowania proofów. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, do stawienia się w Sekretariacie 

PTOP, w celu dokonania ustaleń projektów graficznych materiałów promocyjno-
informacyjnych. 

Obowiązki Stron 
§ 3 

1. Wykonawca odpowiada za: błędy literowe, jakość drukowanych zdjęć/rysunków, błędne 
podpisy pod zdjęciami/rysunkami, które pojawiły się w materiałach Zamawiającego z winy 
Wykonawcy tzn. podczas składania materiałów, układ logotypów, które pojawiły się z winy 
Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów Wykonawca usunie błędy na 
własny koszt. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych 
przez niego w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy oraz do niewykorzystywania ich 
do innych celów niż związane z zawarciem lub wykonywaniem umowy. 

3.  Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na 
potrzeby umowy oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego organy w tym 
wyznaczone przez instytucje finansującą Projekt. 

4. Zamawiający informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w związku z realizacją 
przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne prawa i roszczenia względem Komisji 
Europejskiej. 

5.  Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów a realizacja 
umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny. 

 
Odbiór przedmiotu umowy 

§ 5 
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na adres Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 

Białystok.  
2. Zamawiający w terminie dwóch dni roboczych od dostawy materiałów w ramach każdego z 

zadań dokona ich odbioru, co zostanie potwierdzone protokołami odbioru. 
3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do dostarczonych materiałów, 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów zgodnych z treścią zapytania 
ofertowego i umowy, oraz wolnych od wad i usterek, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 
umowy. 
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4. Data dostarczenia materiałów wolnych od wad oraz zgodnych z zapytaniem i treścią umowy, jest 
datą ich odbioru, stanowiącą podstawę do wystawienia faktur. 

 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

§ 6 
1. Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości : 
........................................zł brutto, 
słownie..............................................................................................................................zł brutto, 
Na które składają się kwoty: 

Lp. Rodzaj materiału 
informacyjno-promocyjnego 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

ilość Wartość brutto 

1. Tabliczki informacyjne na 
słupy  

 420 szt.  

2. Koszulki z nadrukiem   1000 szt.  
3. Kubki   1000 szt.  
4. Karton do przewożenia 

bocianów  
 500 szt.  

5. Naklejka samoprzylepna na 
kartony zawierająca loga i 
nazwę projektu  

 500 szt.  

 
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr……………………….. 

…………………………………………………………………………..w terminie do 30 dni od daty dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 
4. Kwota określona w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania 

Umowy, rozliczenie nastąpi stosownie do ilości zamówionych i prawidłowo dostarczonych 
materiałów. 

 
Kary umowne i odstąpienie od umowy 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% łącznego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu 
okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający lub jeśli Zamawiający odstąpi od umowy z 
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w tym z uwagi na niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający może odstąpić w części od umowy, 
jeśli jedno lub więcej zadań zostaną niewykonane, lub będą wykonane nienależycie, w takiej 
sytuacji kara będzie liczona od wartości danego zadania/zadań. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w 
następujących przypadkach i wysokościach: 

1) za niedotrzymanie terminu dostawy poszczególnych zadań, wynikających z  § 2, w wysokości 
2% wynagrodzenia brutto należnego odpowiednio za zadanie, dla którego termin nie został 
dotrzymany, za każdy dzień opóźnienia; 

2) za nieusunięcie wad lub usterek lub za niezastosowanie się do uwag Zamawiającego w 
terminach określonych w § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 (dostarczenie do odbioru poprawionych 
materiałów), oraz w terminach wskazanych w okresie gwarancji, tj § 8 ust. 4, w wysokości 2% 
wynagrodzenia brutto należnego odpowiednio za zadanie, dla którego termin na usunięcie 
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wad lub usterek, bądź na zastosowanie się do uwag Zamawiającego nie został dotrzymany, za 
każdy dzień opóźnienia; 

3) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, tj wykonanie inne niż w sposób opisany w § 1 i 
2, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, należnego odpowiednio za zadanie, którego 
nienależyte wykonanie dotyczy. 

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy lub opóźnienia się w jej 
wykonaniu w taki sposób, że takie wykonanie umowy nie miałoby znaczenia dla Zamawiającego, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania przedmiotu umowy lub jego 
części osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Naliczona kara umowna zostanie przez Zamawiającego potrącona z wystawionych 
faktur/rachunków, a w przypadku ich braku zostanie wystawiona nota obciążeniowa, którą 
Wykonawca opłaci na rachunek Zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania noty. 
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu od 
Zamawiającego wynagrodzenia. 

5. Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody przekracza 
wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

6. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku: 

1) jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności lub rozpoczęto jego likwidację; 
2) jeżeli Zamawiający zgłosi trzecie zastrzeżenia do dostarczonych proofów, o których mowa w 

§ 2 ust. 3; 
3) jeżeli Wykonawca trzykrotnie dostarczy Zamawiającemu do odbioru przedmiot umowy, do 

którego Zamawiający będzie zgłaszał uwagi; 
7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

oraz będzie zawierało uzasadnienie przyczyny odstąpienia. 
8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Strony ustalają następujące zasady 

wzajemnego rozliczenia: wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie ustalana 
zgodnie z § 6, z uwzględnieniem wykonanych i odebranych przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 
elementów przedmiotu umowy i pomniejszona o dotychczas naliczone lub należne kary 
umowne należne Zamawiającemu w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez 
Wykonawcę lub potrącenia kosztów, jakie Zamawiający poniósł powierzając wykonanie części 
przedmiotu umowy osobie trzeciej. 

 
Gwarancja jakości 

§ 8 
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczone w ramach każdego z zadań materiały – na 

okres nie krótszy niż 12 miesięcy. 
2. Okres gwarancji jakości biegnie od dnia odbioru materiałów przez Zamawiającego bez uwag i 

zastrzeżeń, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru. 
3. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy, Zamawiający 

winien zgłosić wadę Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia jej wykrycia. 
4. Wykonawca winien niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni wymienić podlegający 

reklamacji przedmiot umowy na wolny od wad. 
5. Jeżeli w ramach obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dokona wymiany rzeczy wadliwej na 

rzecz wolną od wad, termin gwarancji w zakresie rzeczy wymienionej biegnie od nowa. 
6. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji jakości na przedmiot umowy nie wyłącza możliwości 

wykorzystania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 
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7. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego w 
przypadku, gdy nie wystawiono odrębnego dokumentu gwarancyjnego. 

 
Porozumiewanie się Stron 

§ 9 
1. Osobami upoważnionymi do kontaktów są: 
a) ze strony Zamawiającego: ……………..tel.: …….., fax: ………………., e-mail: …………… 
b) ze strony Wykonawcy: ……….………..tel.: …….., fax: ………………., e-mail: …………… 
2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania 

koniecznych informacji, podpisywania dokumentów związanych z odbiorem przedmiotu umowy 
i rozliczeniami, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy, 
koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, zgłaszania ewentualnych wad i 
usterek. 

Zmiany umowy 
§ 10 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i będą dopuszczalne, o ile nie będą stanowiły istotnej zmiany w stosunku do treści 
oferty, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w 
przypadku gdy: 

a) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, 
która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia lub/i umowy, 

b) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia w okresie trzech lat od dnia zawarcia umowy, w 
formie pisemnej, dostawy większej niż opisana w § 1 liczby kubków i koszulek, które stanowią 
przedmiot umowy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, wg. 
Cen jednostkowych wynikających z § 6, z zastrzeżeniem, że wartość wszystkich takich zleceń, nie 
przekroczy 50% wartości wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy, wskazanego w § 6 
ust. 1. 

4. Zmiana danych adresowych Stron nie stanowi zmiany umowy. 
5. Zmiana osób upoważnionych do kontaktów w sprawie realizacji umowy, o których mowa w § 9, 

nie wymaga zmiany umowy i następuje przez pisemne powiadomienie drugiej strony. 
 

Postanowienia końcowe 
§11 

1. Wykonawca nie ma prawa przekazać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby 
trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu 
4. właściwego sądu powszechnego w Białymstoku. 
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


