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Załącznik nr 2 
Wzór umowy 

 
UMOWA NR …………………2013 

zawarta w dniu …… marca 2013 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 Zamawiaj ącym, 
 
a  
.............................................................................................. reprezentowaną przez: 

• ................................................................ – właściciela,  
zwaną dalej Wykonawc ą  

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 
Wykonawca wykona usługę na rzecz Zamawiającego, polegającą na napisaniu i opublikowaniu 10 
artykułów o projekcie w prasie branŜowej, w ramach realizacji projektu „Czynna ochrona cietrzewia na 
terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” (POIS.05-01.00-
00-328/10), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

§ 2 
1. Za wykonaną usługę, o której mowa w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, zgodnie 

z przedstawioną ofertą, w wysokości: brutto ................................................................ PLN 
(słownie: ………………………………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 płatne będzie w 10 równych częściach. 
3. Wynagrodzenie za prawidłowo napisany i opublikowany artykuł rozliczane będzie kaŜdorazowo na 

podstawie faktury VAT bądź rachunku wystawionego przez Wykonawcę po publikacji artykułu. 
4. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku będzie podpisany przez obydwie strony protokół 

zdawczo-odbiorczy. 
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia naleŜnego wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty 

wpływu faktury bądź rachunku do siedziby Zamawiającego. Przez datę zapłaty rozumie się 
datę złoŜenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 

6. Do faktury VAT/rachunku określonego w ust. 3 Wykonawca dołączy, w celu potwierdzenia 
realizacji umowy, egzemplarz gazety/czasopisma, w którym opublikowany został artykuł 
promocyjno-informacyjny. 

 
§ 3 
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Termin wykonania usługi: napisanie i opublikowanie od daty zawarcia umowy do końca realizacji projektu, 
tj. do 31 grudnia 2014 r. 

§ 4 
1. Wykonawca kaŜdorazowo przed emisją prześle projekt artykułu do akceptacji drogą elektroniczną 

(e-mail) osobie wskazanej w § 9 ust. 1. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do naniesienia wszystkich uwag i poprawek przekazanych przez 

Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail) i ponowne przedstawienie projektu osobie 
wskazanej w § 9 ust. 1. 

3. Zamieszczenie artykułu w gazecie następować będzie po akceptacji artykułu przez 
Zamawiającego.  

4. Po publikacji Wykonawca jest zobowiązany do przesłania Zamawiającemu drogą elektroniczną 
w formacie PDF strony z gazety z zamieszczonym ogłoszeniem lub artykułem prasowym.  

 
§ 5 

1. Wykonawca z chwilą otrzymania wynagrodzenia, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe, nieograniczone czasowo i terytorialnie. 

2. Strony zgodnie postanawiają, iŜ przeniesione na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 
artykułów, obejmują wyłączne prawo do korzystania przez Zamawiającego z artykułów oraz 
rozporządzania nimi na następujących polach eksploatacji:  

a) korzystania z artykułów w ramach prowadzenia działań promujących projekt, edukacyjnych,  
b) utrwalania artykułów znanymi w dacie zawarcia niniejszej Umowy metodami, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
c) rozpowszechnianie lub wprowadzanie artykułów do obrotu, w zakresie i w sposób konieczny dla 

korzystania z artykułów zgodnie z ich przeznaczeniem w ramach realizowanego projektu, w tym w 
Internecie (mi.in. na stronie www.ptop.org.pl, w serwisie Facebook). 

 
§ 6 

1. Zamawiający moŜe naliczyć Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach: 
a) za niewykonanie Umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 2, 
b) za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy 

(równieŜ w trakcie wykonywania zamówienia) – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia 
brutto określonego w § 2, pomniejszonego o kwotę wynagrodzenia brutto wypłaconego juŜ 
Wykonawcy za artykuły opublikowane zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, 

2. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy od Zamawiającego. 

3. Zamawiający moŜe dochodzić odszkodowania przewyŜszającego wysokość kar umownych na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia w zapłacie za 
zrealizowany przedmiot umowy. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z naleŜytą starannością oraz wedle 
najlepszej wiedzy i doświadczenia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć we własnym zakresie i na własny koszt 
wszelkie wady, jakie ujawnią się w dniu publikacji artykułu, przez publikację poprawnej treści 
artykułu w najbliŜszym wydaniu tej gazety, spełniającym wymogi podane w ogłoszeniu. 

 
§ 8 

Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą 
utrudnić lub uniemoŜliwić wykonanie przedmiotu umowy, a w szczególności o zmianach zachodzących na 
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rynku gazet, w tym wycofaniu, zmianie nakładu, tytułu lub formatu gazet, w których zamieszczane są 
ogłoszenia Zamawiającego. 
 

§ 9 
1. Zamawiający oświadcza, Ŝe do reprezentacji i podpisywania dokumentów związanych 

z przedmiotem niniejszej umowy, a w szczególności do podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego, upowaŜnia się:  …………………………… 

2. Wykonawca oświadcza, Ŝe do reprezentacji i podpisywania dokumentów związanych 
z przedmiotem niniejszej umowy, a w szczególności do podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego, upowaŜnia się:  ……………………………………………………………………. 

 
§ 10 

1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany treści niniejszej umowy w następującym zakresie : 
a) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części umowy i związanej z tym zmiany 

wynagrodzenia, 
b) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 
c) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 
• okoliczności leŜących po stronie Zamawiającego, niepozwalających na zrealizowanie zamówienia 

w terminie; 
• wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania naleŜytej staranności. 
d) zmiany terminów przekazywania projektu do akceptacji i po wprowadzeniu poprawek, o których 

mowa w § 4, jeŜeli będzie to uzasadnione specyfiką pracy Wykonawcy lub Zamawiającego. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

niewaŜności.  
 

§ 11 
W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.  
 

§ 12 
Wszelkie spory mogące wyniknąć między Stronami przy realizacji Umowy będą rozpoznawane przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 13 
W przypadku, odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie 
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 14 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego  i jednym dla 
Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:        WYKONAWCA: 
 
 
 

……………………………………     …………………………………………. 
 
 
Załączniki do umowy: 
Załącznik nr 1: oferta Wykonawcy z dnia …. 


