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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/EOG/2014 

 
WZÓR UMOWY 

 

 
UMOWA NR ..../EOG/2014 

 

zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1/EOG/2014 związanego z 

realizacją zadania, będącego częścią projektu pn. „Pola tętniące życiem – kampania na rzecz 

ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”, który korzysta z 

dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.  

 

Umowę zawarto w dniu ............. 2014 r. w Warszawie pomiędzy: 

Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian”, 

ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, NIP: 821-10-04-298 reprezentowanym przez: 

 Marka Kowalskiego  – Wiceprezesa,   

 Aleksandrę Wierzbicką – koordynatora projektu 

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym", 

 

a 

....................................................................., 

z siedzibą .....................................................,  

NIP: ..........................., REGON................................ 

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez ..................................................., 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja filmu przyrodniczego według 

własnego scenariusza zgodnie z przedstawionymi przez Wykonawcę: ofertą z 

dnia.............. i  scenariuszem, stanowiącymi załączniki do umowy.  

2. Realizacja filmu będzie zgodna z następującymi założeniami merytorycznymi: 

a) Uchwycenie ciekawych zachowań i ukazanie piękna pospolitych gatunków zwierząt 

występujących w krajobrazie rolniczym. Wykonawca musi w filmie umieścić min. 8 z 

10 z wymienionych gatunków zwierząt: bocian biały, czajka, skowronek, dudek, 

kuropatwa, pliszka żółta, derkacz, błotniak łąkowy, chomik, kumak nizinny.  

b) Ukazanie kluczowych dla zachowania różnorodności biologicznej elementów 

krajobrazu: miedz, zadrzewień, zakrzaczeń, środpolnych oczek wodnych, wierzb 

głowiastych oraz siedlisk: ekstensywnie użytkowanych łąk, pastwisk oraz pól.  

c) Ukazanie przykładów dobrych, pro-przyrodniczych praktyk rolniczych stosowanych 

przez rolników np. koszenie łąki od środka do zewnątrz. 

d) Ukazanie stanu zachowania zasobów przyrodniczych, na obszarach z intensywnym 

rolnictwem w kontraście do przyrody terenów użytkowanych ekstensywnie.  

3. Realizacja filmu będzie zgodna z następującymi założeniami technicznymi: 

a) nośnik obrazu: HD, 

b) format: 16:9, 

c) czas trwania: 25-30 min., 

d) kolor: PAL, 

e) dźwięk: cyfrowy 2.0, 
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f) wersja językowa: polska, angielska, 

g) muzyka: oryginalna skomponowana na potrzeby filmu, 

h) wielkość przetwornika kamery: min. super 16 mm. 

 

 

§ 2 

1. Przedmiot zamówienia określony w par. 1 jest integralnym utworem audiowizualnym, o 

nierozdzielnym obrazie i dźwięku. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do utworu 

audiowizualnego, jako integralnej całości, bezterminowo, na zasadzie wyłączności, przy 

czym autorzy zdjęć i muzyki zachowają prawa autorskie do materiałów filmowych i 

muzyki udzielając Zamawiającemu licencji niewyłącznej na wykorzystane w utworze 

audiowizualnym zdjęcia filmowe i muzykę. 

3. Zamawiający oświadcza, że przekazane prawa majątkowe oraz udzielone licencje będą 

wykorzystywane wyłącznie do celów niekomercyjnych związanych z ochroną przyrody. 

4. Ustala się następujące pola eksploatacji filmu: 

a) utrwalanie na wszelkiego rodzaju nośnikach, gwarantujących jednoczesny odbiór 

obrazu i dźwięku, 

b) zwielokrotnianie dowolną techniką, również w postaci umieszczania na płytach 

kompaktowych/DVD/HD/BlueRay, 

c) wprowadzanie do pamięci komputera, 

d) nadawanie za pomocą sieci przewodowej i bezprzewodowej, w tym sieci Internet lub 

podobnej, 

e) nadawanie za pośrednictwem satelity, 

f) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju środkach masowego przekazu, 

g) publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, 

h) wprowadzanie do obrotu nieodpłatnego i dystrybucja, 

i) udostępnianie instytucjom oraz osobom trzecim, w ramach potrzeb Zamawiającego. 

5. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że jest wyłącznym właścicielem praw 

autorskich odstąpionych na podstawie niniejszej umowy oraz ma prawo do udzielania 

licencji w zakresie przewidzianych umową i żadnego z tych praw nie przeniósł na osobę 

trzecią. 

§ 3 

1. Zamawiający zapewni nieodpłatną konsultacje naukową i merytoryczną w trakcie 

realizacji zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego standardu wykonanej usługi. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzoną pracę zgodnie z zasadami wiedzy i 

techniki, obowiązującymi przepisami (a w szczególności przepisami wynikającymi z 

koniecznością uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń na filmowanie i obserwowanie 

gatunków objętych filmem) i bezpośrednimi uzgodnieniami między stronami. 

4. Ze strony Zamawiającego do dokonywania uzgodnień technicznych i organizacyjnych, 

nadzoru pracy upoważniony jest Marek Kowalski (marek@bocian.org.pl). 

 

§ 4 

1. Termin realizacji umowy: 31 grudnia 2014 r.  

2. Odbiór prac nastąpi protokolarnie w siedzibie Zamawiającego w II etapach: 
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 - I etap: dostarczenie przez Wykonawcę min. 5 minutowego surowego materiału 

prezentującego gatunki zwierząt wymienione w par. 1 pkt. 2 a) - 35 % wartości brutto 

umowy.   

 - II etap: dostarczenie przez Wykonawcę płyty DVD zawierającej gotowy, poprawiony 

pod kątem uwag Zamawiającego przedmiot umowy – 65% wartości brutto umowy. 

3. Odbiór I etapu prac nastąpi protokolanie w siedzibie Zamawiającego nie później niż do 

dnia 15 lipca 2014 r. 

4. Odbiór wersji roboczej II etapu prac nastąpi protokolarnie w siedzibie Zamawiającego, 

nie później niż na miesiąc przed terminem realizacji umowy określonym w pkt. 1 

powyżej tj. do 30 listopada 2014 r., a wersji ostatecznej nie później niż 31 grudnia 2014 

r.  

5. Odbioru I i II etapu prac dokona komisja powołana przez Zamawiającego.  

6. Poprawki wynikające z odbioru wersji roboczej II etapu prac wykonane zostaną na koszt 

Wykonawcy, w terminie uzgodnionym w protokole odbioru.  

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na: 

a) łączną kwotę brutto: ....................... zł  (słownie brutto:.............................) 

b) wynagrodzenie będzie płatne w dwóch ratach: 

 pierwsza – 35% wynagrodzenia tj. ....................... zł  (słownie 

brutto:.............................) za wykonanie I etapu prac 

 druga – 65% tj. ....................... zł  (słownie brutto:.............................) za 

wykonanie II (końcowego) etapu prac.  

2. Wynagrodzenie będzie płatne po podpisaniu protokołu odbioru bez wad.  

3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek 

wskazany na dostarczonej fakturze VAT lub rachunku w terminie 30 dni od daty złożenia 

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

4. Cena o której mowa w pkt.1 obejmuje wszystkie koszty związane z warunkami niniejszej 

umowy.  

 

§ 6 

 

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

prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto umowy określonej w par. 

5 ust. 1 pkt a) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie trwało 

dłużej niż 7 dni w wysokości 1% 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. 3. 
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2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu 0,5% wartości brutto umowy określonej w par. 5 ust. 1 pkt a) 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 1% 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. 3. 

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: 

a) 20% wartości brutto umowy w przypadku odstąpienia od umowy przed 

otrzymaniem wynagrodzenia za I etap prac określonego w par. 5 ust. 1 pkt. b);  

b) 35% wartości brutto umowy w przypadku odstąpieniu od umowy po otrzymaniu 

wynagrodzenia za I etap prac określonego w par. 5 ust. 1 pkt. b).  

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. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z 

należności Wykonawcy za zrealizowane zamówienie z uwzględnieniem przepisów 

Kodeksu cywilnego.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe: 

1. Niniejsza umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Spory powstałe w związku z obowiązywaniem niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd 

Właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Załączniki: 

1) Ofertą z dnia..............  

2) Scenariusz 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

……………………………….. ……………………………….. 

 


