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Znak sprawy: 11/LIFE-STREFY/2015 

Załącznik nr 2 
 

Wzór umowy 
 

Umowa nr ……../LIFE-STREFY/2015 
zawarta w dniu …………… 2015 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. Leszetyckiego 11/5, 20-863 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 146301, 
reprezentowanym przez: 
− Pawła Szewczyka – Przewodniczącego 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 zaproszenia do składania ofert, 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 zakup 25 sztuk zdjęć o tematyce „Ptaki strefowe: gadożer, 
bielik, orlik krzykliwy, bocian czarny, puchacz, włochatka” (zadanie E1), które będą 
wykorzystywane na potrzeby promocji w/w projektu, m.in.: w wydawnictwach, stronie 
internetowej, zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu do złożenia ofert w trybie zapytania 
ofertowego 11/LIFE-STREFY/2015 z dnia 9 lutego 2015 r. oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy 
z dnia …………… r., stanowiącą integralną część umowy – Załącznik nr 1. 
 

§ 2  
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) dostarczenie Zamawiającemu wybranych zdjęć o wymaganych parametrach, 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,  

b) przekazanie Zamawiającemu zdjęć na podstawie wielokrotnej licencji, na podstawie 
której Zamawiający będzie mógł dowolnie dysponować zakupioną fotografią na 
potrzeby promocji projektu. 
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2. Prawa autorskie nie są przekazywane Zamawiającemu. 
3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykorzystanie zdjęć w określonym czasie, tj. od dnia zawarcia umowy  
z Zamawiającym do dnia 31 sierpnia 2018 r. oraz w okresie tzw. „trwałości efektów 
projektu”, czyli 5 lat od skończenia realizacji przedsięwzięcia.  

 
§ 3 

1. Umowa zostanie zawarta z Zamawiającym w dniu 3 marca 2015 r., zaś wybrane zdjęcia 
cyfrowe o wymaganych parametrach, na odpowiednim nośniku elektronicznym zostaną 
dostarczone do Zamawiającego w terminie do dnia 10 marca 2015 r. 
 

§ 4 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot umowy wyniesie brutto: 

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

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

3. Wartość brutto wskazana w § 4 ust. 1 umowy jest niezmienna i zawiera w sobie wszelkie 
koszty Wykonawcy związane z  prawidłową realizacją umowy.  

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

§ 5 
1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy, Zamawiający będzie miał 

prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 7 dni 
w wysokości 1,0% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 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. 2. 

2. 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. 

3. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, 
Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
kar. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z należności 
Wykonawcy za zrealizowane zamówienie z uwzględnieniem przepisów Kodeksu 
cywilnego. 

 
§ 6 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej 
zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
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publicznym, czego nie można 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 może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z warunków zamówienia, Zamawiający 
może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

4. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

5. 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. 

6. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony. 
7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą wiążące po ich 

zatwierdzeniu przez obie strony z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

8. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 
9. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 

2 egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 

Zamawiający       Wykonawca 
 
 
 
 

 ……………………………………   ………………………………….. 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy z dnia ………………………. 
 
Sprawdzono pod względem merytorycznym: 
 
Koordynator projektu: Marta Potocka  ………………………………. 

 
 

 
 
Prawnik projektu: Krzysztof Klimkowski ……………………………… 
 


