
 

 

Załącznik nr 6 

Projekt umowy 

 

Umowa nr …...............……............... 

zawarta w Warszawie w dniu ……… 2018 r. pomiędzy:   

„FUNDACJĄ DLA MŁODZIEŻY” z siedzibą  w Warszawie przy ul. Miodowej 17/19, 00-246 Warszawa, 

NIP: 8982166113, REGON: 021094654, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000339553,  reprezentowanym przez: ……………………………………….. zwanym w dalszej części 

„Zamawiającym”,   

a   

_____________________ z siedzibą w _______________, posiadającą nr identyfikacyjny NIP: 

______________, REGON: ____________, wpisaną/ym do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: _______/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

reprezentowaną/ym przez Pana/Panią _______________ – ________________ zwaną/ym w dalszej 

części umowy „Wykonawcą”.  

§1 

1. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach przedsięwzięcia pn. „Środowisko Młodzieży” 

dotowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanego 

dalej Przedsięwzięciem). 

 2.  Strony oświadczają, iż niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia zgodnie 

z  zasadą konkurencyjności.  

3. Przedmiotem umowy jest wykonanie materiałów promocyjnych. Zadania objęte  przedmiotem 

umowy to: prace graficzne – wykonanie wizualizacji projektów materiałów promocyjnych oraz ich 

wydruk. 

4. Zapytanie ofertowe wraz z ofertą Wykonawcy  stanowią integralną część niniejszej Umowy.   

                                                                                                                                                              

§2 

 1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Zamawiającemu usługi określone w Ofercie zgodnie z 

Opisem przedmiotu zamówienia, jak i wytycznymi harmonogramu kosztorysu rzeczowo-finansowego. 

 2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną 

bazą  i odpowiednimi narzędziami do wykonania przedmiotu umowy oraz, że przedmiot umowy 

wykonany zostanie z zachowaniem należytej staranności i  terminowości.  

3. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu pełne prawa autorskie majątkowe do wykonania 

przedmiotu umowy.  



 

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności objętych przedmiotem umowy osobom 

trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu 

wykonanych prac na każde żądanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji umowy.   

§3 

1. Zadania objęte przedmiotem umowy, określonym w § 1 Wykonawca zrealizuje  w terminie: do 29 

listopada 2018 r. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminów realizacji poszczególnych zadań wskazanych w 

ust. 1. 3. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do realizacji przedmiotu umowy nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia jej podpisania.   

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy przygotuje i przedłoży do akceptacji 

Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu umowy. W sytuacji uwag 

ze strony Zamawiającego  Wykonawca uwzględni  te uwagi w w/w harmonogramie,  w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania   informacji.   

 

§4 

  1. Strony wyznaczają następujące osoby uprawnione do bieżących kontaktów w imieniu każdej ze 

Stron  

w związku z realizacją niniejszej umowy: Po stronie Zamawiającego w kwestiach 

merytorycznych…………………………………………… tel. ………………………..,    e-mail: 

……………………………..…….…. 

Po stronie Wykonawcy:……………………, tel. ………………...….…..,  

e-mail:…………………………………………. . 

 

§5 

1. Z tytułu prawidłowego, zgodnego z Opisem przedmiotu zamówienia, wykonania umowy, 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w łącznej wysokości …………zł brutto (słownie: 

…………………….).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych, do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa 

autorskiego wyników prac powstałych w związku  z wykonaniem niniejszej umowy.  

3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie, z tytułu wykonania przedmiotu umowy, będzie wypłacane 

przez Zamawiającego w częściach, na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę nie 

częściej niż raz na kwartał. Podstawą naliczenia wynagrodzenia Wykonawcy będzie faktyczne 



 

wykonanie usług przez Wykonawcę, zgodnie  z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-

finansowy realizacji projektu o którym mowa w § 5 ust 2 niniejszej umowy.   

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego 

wykonania umowy, nawet jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej 

umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych 

związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn 

od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego 

wykonania niniejszej umowy.  

5. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie akceptacja protokołu odbioru po wykonaniu danego 

etapu zamówienia przez Zamawiającego. W przypadku zaistnienia niezgodności  w protokole odbioru 

wykonania danego etapu zamówienia z rzeczywistym stanem wykonania, Zamawiający zażąda od 

Wykonawcy niezbędnych wyjaśnień w formie pisemnej pod rygorem nie zaakceptowania protokołu 

odbioru.    

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę  w terminie 

30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury 

VAT.  

7. Należne wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach 

Wykonawcy. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

8. Zamawiający ma prawo potrącić kwotę kar umownych z płatności za fakturę VAT wystawione w 

związku z realizacją niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 

§6 

1. Umowę zawarto na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia…….. . 

 

§7 

 1. W razie powierzenia części realizacji zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za 

działania Podwykonawcy oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania jak  za własne.  

2. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.  

3. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców, 

jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich.   

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z 

zachowaniem terminów płatności określonych w zawartej z nim umowie.   

5.  W przypadku zmiany Podwykonawcy (z przyczyn niezależnych) w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy,  Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego do zawarcia nowej umowy 

dotyczącej nowego Podwykonawcy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu podpisaną umowę z 



 

Podwykonawcą w terminie  7 dni od dnia jej zawarcia. Wymagane jest zachowanie formy pisemnej 

pod rygorem nieważności.     

 

§8 

 1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie, 

do wyników prac powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wyników prac, o których mowa w ust. 1 obejmuje 

wszelkie znane w chwili zawarcia umowy pola eksploatacji, a zwłaszcza:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c)  w zakresie rozpowszechniania utworu 

w sposób inny niż określony w pkt.  2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie                 i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby 

każdy mógł mieć     do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.  

3. Z chwilą ostatecznego odbioru przedmiotu umowy Zamawiający nabywa na  własność wszystkie 

mogące stanowić przedmiot prawa autorskiego, wyniki prac powstałych  w związku z wykonaniem 

niniejszej umowy.  

 

§9 

1. W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany jest  do ich 

usunięcia w terminie uzasadnionym względami technicznymi, nie później niż  w ciągu 7 dni, na swój 

koszt i ryzyko.   

 

§10 

1. W związku z uzyskaniem przez Zamawiającego prawa do przetwarzania danych osobowych dla 

prawidłowej realizacji czynności objętych umową, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie 

danych osobowych (w rozumieniu ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - 

Dz. U. z 2016 r. poz. 922  z późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków, 

jakie ciążą na Zamawiającym zgodnie  z ustawą o ochronie danych osobowych, jako na 

administratorze danych osobowych.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, w 

szczególności do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z 

wykonywaniem niniejszej umowy, również po jej rozwiązaniu.  

3. Dane osobowe są powierzone do przetwarzania wykonawcy przez Zamawiającego wyłącznie w 

celu realizacji niniejszej umowy.  



 

4. Zamawiający ma prawo do kontroli przestrzegania przez Wykonawcę ustawy, o której mowa w ust. 

1 oraz postanowień niniejszej umowy.   

 

§11 

1. W razie nie przystąpienia Wykonawcy do realizacji umowy Zamawiający jest uprawniony do 

odstąpienia od umowy i obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości do 20% należnego 

wynagrodzenia, o którym mowa w  § 5 ust. 1.   

2. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał będzie umowę niezgodnie z jej zapisami lub niezgodnie 

z zapisami Zapytania ofertowego czy też złożoną ofertą, Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 2 000 zł za każde naruszenie.  

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę 

umowną określoną w ust. 1-2.  

4. W przypadku niemożności wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy z przyczyn, za które 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający jest uprawniony do całkowitego 

odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.  

                                                                                                                                    

§12 

 1. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności  w postaci 

aneksu. 

 

§13 

 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może od umowy odstąpić w przypadku powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej 

prawidłowo części umowy.  

2. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1, winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

3.  Zamawiający może od umowy odstąpić również w przypadku, gdy w stosunku do Wykonawcy 

otwarto jego likwidację lub, którego upadłość ogłoszono. O wystąpieniu takiej okoliczności 

Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w terminie 5 dni od jej wystąpienia.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach gdy:  

a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ 

na realizację przedmiotu umowy;  

b) termin realizacji zamówienia ulegnie przesunięciu, jeżeli przesunięcie terminu nastąpi  z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy.   



 

 

§14 

 1. W zakresie nieuregulowanym umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, Strony będą rozstrzygać 

polubownie. W przypadku niemożności rozwiązania sporu tą drogą, zostanie on poddany pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  ze stron.       

 

Zamawiający:                                                                       Wykonawca: 

   

                                                                                                                                                             

 

 


