
                                                                              

           

   

                                                                                                 Wzór Umowy  

U m o w a  n r  … … … … … … …  

 

zawarta dnia ............................................. 2017 r. w Warszawie pomiędzy:                                                     

 

Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju z siedzibą w Warszawie (00-743), ul. Nabielaka 
15/lok.1, NIP 521-100-62-68, REGON 011002200 reprezentowanym przez Wojciecha 
Szymalskiego – Prezesa Fundacji, zwanym dalej Zamawiającym 

a ……………………………., zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W dalszej części Umowy Zamawiający i Wykonawca będą nazywani Stronami. 

 
 

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zamówienie przyjmuje i zobowiązuje się  
do realizacji projektu graficznego systemu identyfikacji wizualnej programu „Eko-lokator – 
edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem 
budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 dofinansowanego ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona 
przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym 
adaptacja do zmian klimatu”.  

2. Na podstawie niniejszej umowy (zwaną dalej „Umową”) Wykonawca stworzy następujące 
elementy systemu identyfikacji wizualnej programu Eko-lokator:  

I. Logo  

a. przygotowanie logo wraz z księgą znaku, czyli opisem umieszczenia znaku na 
różnych rodzajach tła: w wersji pełnokolorowej, monochromatycznej i 
achromatycznej;  

b. koncepcja logo powinna nawiązywać do celu projektu;  

c. logo zawierające sygnet i logotyp lub logo tekstowe z wyróżnikiem graficznym;  

d. specyfikacja kolorów w 3 systemach standaryzacji: CMYK oraz w systemie RGB 
dla potrzeb publikacji internetowej;  

e. wzór występowania logo na różnych tłach (wzorzyste i jednolite, jasne i ciemne);  

f. pole podstawowe i chronione znaku;  

g. 2 wymiary skalowania i postać minimalna;  

h. ochrona znaku (wersje niedozwolone);  



                                                                              
i. znak graficzny i technologia jego wykonania powinny być uniwersalne dla dużego 

formatu oraz znacznych pomniejszeń.  

j. znak graficzny powinien być dostarczony w rozszerzeniach: .jpg, .png, .pdf, .tif, 
.ai, .eps. 

 

II. Projekt graficzny z wykorzystaniem logo projektu, logo Fundacji Instytut na rzecz 
Ekorozwoju oraz spełniający zasady promocji i oznakowania projektów w Programie 
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko: 

k. tablicy informacyjnej (600x400 mm) 

l. papieru firmowego (format A4) 

m. teczki papierowej  

n. certyfikatu (format A4) 

o. szablonu prezentacji multimedialnej (w PowerPoint) 

p. broszury (liczba stron wraz z okładką: 6, format B5) 

q. bannera reklamowego do kampanii internetowej (750x100 pikseli) 

r. plakatu (format A1) 

s. roll-up’ u (100 x 210 cm) 

3. W ramach wykonywania zamówienia Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania 
jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego, ani też do przyjmowania 
jakichkolwiek świadczeń pieniężnych na rzecz Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz 
uprawnieniami i możliwościami technicznymi niezbędnymi do należytego wykonania 
zamówienia i zobowiązuje się wykonać je ze szczególną starannością, według swojej 
najlepszej wiedzy i umiejętności, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, 
przyjętych standardów oraz profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie 
działalności, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane możliwości, a także mając 
na względzie ochronę interesów Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego wykonać Umowy 
w całości lub w części przez osoby trzecie, chyba że wykona Umowę w całości lub  
w części przez osoby pozostające z nim w stałej współpracy. 

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że odpowiada za działania lub zaniechania osób 
przez siebie zatrudnionych oraz osób trzecich, którym powierzy wykonywanie 
zamówienia lub z których pomocą wykonuje zamówienie, jak za swoje własne działania 
lub zaniechania. 

 

§ 2  

TERMINY 

1. Wykonawcę zobowiązuje się wykonać zamówienie od dnia zawarcia Umowy do dnia  
4 września 2017 roku. 

2. Za wykonanie zamówienia Strony uznawać będą wykonanie wszystkich elementów  
opisanych w § 1 ust. 2. Potwierdzeniem wykonania zamówienia będzie faktyczny odbiór 
przedmiotu Umowy, który nastąpi po dokonaniu oceny terminowości, jakości i 
kompletności przekazanych przez Wykonawcę elementów i zatwierdzeniu ich zgodności 



                                                                              
z Umową, oraz potwierdzeniu Protokołem odbioru stanowiącym Załącznik nr 1 do 
Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego – 
na własny koszt – poprawek w wykonaniu przedmiotu Umowy, w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, a jeśli taki termin nie zostanie przez Zamawiającego wyraźnie 
wyznaczony, w terminie 3 dni roboczych od dnia pisemnego lub przekazanego drogą 
elektroniczną zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu Badania. 

 

§ 3 

PRAWA AUTORSKIE 

Z chwilą przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu, Wykonawca przenosi na niego – 
w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich autorskie prawa 
majątkowe do wszystkich dzieł powstałych w wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, 
stanowiących utwór bądź utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), Prawa 
autorskie  

W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego:  

1. majątkowe prawa autorskie do projektów graficznych stanowiących wszystkie części 
zamówienia oraz do wszystkich ich części składowych bez ograniczeń co do terytorium, 
czasu oraz liczby egzemplarzy – w zakresie następujących pól eksploatacji:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy utworu dowolnymi 
technikami, w tym techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, 
optyczną, reprograficzną, drukarską, komputerową, niezależnie od formatu zapisu i nośnika, 
rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania, w tym 
utrwalanie na nośnikach dźwięku;  

b) wprowadzania do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały oraz kopia takich zapisów, 
archiwizacja zapisów;  

c) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzanie oryginału lub egzemplarzy do obrotu, najem, dzierżawa, użyczanie, wymiana 
z osobami trzecimi w kraju i za granicą;  

d) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje 
naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany) wraz z prawem do 
retransmisji w ramach platform cyfrowych lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe, 
wykorzystanie na stronach internetowych Zamawiającego;  

e) równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną;  

f) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne wykonanie, 
wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym; w tym w sieci internetowej, w innych sieciach teleinformatycznych, 
multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą 
mediów strumieniowych;  

g) wykorzystywania w całości lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, 
utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych 
wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub 
informacyjną;  



                                                                              
h) wszelkie formy eksploatacji i dystrybucji, tak w formie graficznej, tekstowej, zapisu 
elektronicznego i komputerowego, jak i innych form, zarówno w wersji drukowanej, jak i 
elektronicznej lub komputerowej, udostępnianie drogą wysyłkową i internetową, wydania w 
prasie, w tym drukowanej i internetowej, w dowolnych portalach, serwisach, wortalach, na 
dowolnych stronach internetowych i intranetowych;  

i) dowolne wykorzystywanie w przekazach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, jak 
również wyłączne prawo na dokonywanie przedruków w prasie, Internecie i innych mediach;  

2. prawo do wykonywania praw zależnych, prawo do zezwalania na wykonywanie praw 
zależnych do całości i poszczególnych elementów projektów graficznych wszystkich części 
zamówienia, w tym prawo do tworzenia ich opracowań, wykorzystania ich elementów i 
rozporządzania nimi (w szczególności w celu promocji Zamawiającego) na polach 
eksploatacji, o których mowa w pkt 1. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

1. W zamian za wykonanie zamówienia o którym mowa w §1 Umowy, w tym za 
przeniesienie na Zamawiającego praw, o których mowa w § 3, Zamawiający zobowiązuje 
się zapłacić Wykonawcy łączne wynagrodzenie w kwocie brutto ……………….. złotych 
(słownie: ………………….zł), zwane dalej „Wynagrodzeniem”.  

2. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 
faktury po przekazaniu Zamawiającemu zamówienia jednak nie wcześniej niż po 
dokonaniu faktycznego odbioru zamówienia stanowiących przedmiot Umowy, o którym 
mowa w § 4, ust 2.. 

3. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia w 
siedzibie Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju prawidłowo wystawionej przez 
Wykonawcę faktury.  

4. Zapłata Wynagrodzenia, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze 
wystawionej przez Wykonawcę.   

5. Fakturę należy wystawić na Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15/ lok. 
1, 00-743 Warszawa, NIP 522-100-62-68. 

6. Strony zgodnie stwierdzają, iż za dzień zapłaty Wynagrodzenia lub jego części uznawać 
będą dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

7. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, nie 
przewidziane w Umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku  
z wykonaniem Umowy. 

 

§ 5 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonywania zamówienia w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy (na każdym etapie). 

 

§ 6 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu zamówienia będzie wykorzystywał jedynie 
materiały, dane i informacje, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,                         



                                                                              
a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich, majątkowych i osobistych 
praw autorskich lub danych osobowych osób trzecich. Gdyby doszło do takiego 
naruszenia, wyłączną odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały 
naruszone, ponosi Wykonawca. 

2. Wykonawca zapewnia również, że przedmiot Umowy będzie pozbawiony wad fizycznych 
i prawnych. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy w okresie 
jednego roku liczonego od dnia ich odbioru. 

4. Jeżeli przedmiot Umowy będzie miał wady prawne, Zamawiający może od Umowy 
odstąpić i żądać naprawienia poniesionej szkody. Zamawiającemu będzie przysługiwało 
prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
okoliczności uzasadniającej odstąpienie.   

5. Wszystkie koszty usunięcia wad przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca. 

 

§ 7 

ODSTĄPIENIE I KARY UMOWNE 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania lub wykonywania Umowy w całości 
lub w części Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części bez 
wyznaczania dodatkowego terminu. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do 
odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o przyczynie 
uzasadniającej odstąpienie.  

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych  
od Wykonawcy Zamawiającemu będzie przysługiwać kara umowna w wysokości 30% 
Wynagrodzenia.  

3. Kara umowna za niedotrzymanie terminów określonych w Umowie wynosi 1% 
Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Jednakże Strony ustalają, iż kara 
umowna nie będzie naliczana za okres od dnia przekazania Zamawiającemu przedmiotu 
Umowy do dnia dokonania jego poprawek zgodnie § 2 ust. 3, o ile poprawki te zostaną 
wykonane terminowo i w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

4. W przypadku innego, niż określony w ust. 3, nienależytego wykonania lub wykonywania 
Umowy Zamawiającemu, w sytuacji, jeśli nie odstąpi od Umowy przysługiwać będzie 
kara umowna w wysokości 20% Wynagrodzenia.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przysługującej Zamawiającemu kwoty kary 
umownej przysługującej mu na podstawie Umowy z kwoty Wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy Zamawiający nie 
dokona potrącenia kary umownej przysługującej mu na podstawie Umowy                                         
z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy,   Wykonawca będzie  zobowiązany do zapłaty 
kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty przyjmującego 
formę noty księgowej.  

6. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie lub rozwiązanie nie wyłącza prawa 
Zamawiającego do kar umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami.  

7. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający może sumować poszczególne kary umowne ze 
sobą i żądać ich zapłaty w łącznej wysokości. 

8. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
odszkodowania w pełnej wysokości. 



                                                                              
 

§ 8 

POUFNOŚĆ 

1. W okresie obowiązywania Umowy, a także w okresie po jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub 
stwierdzeniu jej nieważności, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej 
tajemnicy wszelkich informacji organizacyjnych, handlowych, technologicznych                               
i technicznych dotyczących Zamawiającego oraz jego działalności, stanowiących 
tajemnicę i nie podanych do wiadomości publicznej. 

2. Po zakończeniu obowiązywania Umowy albo po jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub 
stwierdzeniu jej nieważności, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić 
Zamawiającemu wszystkie dokumenty i materiały dotyczące tajemnicy Zamawiającego, 
jakie otrzymał, sporządził, opracował lub zebrał on w trakcie obowiązywania Umowy. 

3. W przypadku uchybienia obowiązkowi przewidzianemu w ust. 1 lub 2 §8 Zamawiającemu 
będzie przysługiwało prawo do żądania zapłaty kary umownej                              w 
wysokości 30% Wynagrodzenia.  

 

                                                                     § 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron,  
z zachowaniem formy pisemnej.  

2. Dokonanie zmian w Umowie musi zostać udokumentowane pisemnie przez Strony                   
w formie aneksu. 

3. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy Strony zobowiązują 
się rozstrzygać ugodowo w terminie 7 dni, a w przypadku braku porozumienia 
rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym 
dla siedziby Zamawiającego.  

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy 
polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zmianami ).  

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

 

 Zamawiający        Wykonawca 

 
  



                                                                              
Załącznik nr 3  Protokół odbioru 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU  

z dnia ….. września 2017 r. 

Dotyczy Umowy nr ………………………………  

 

 

Odbiór dotyczy realizacji projektu graficznego systemu identyfikacji wizualnej programu „Eko-
lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem 
budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 dofinansowanego ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona 
przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja 
do zmian klimatu. 

obejmujących 

I. Logo  

a. przygotowanie logo wraz z księgą znaku, czyli opisem umieszczenia znaku na różnych 
rodzajach tła: w wersji pełnokolorowej, monochromatycznej i achromatycznej;  

b. logo zawiera sygnet i logotyp lub logo tekstowe z wyróżnikiem graficznym;  
c. specyfikacja kolorów w 3 systemach standaryzacji: CMYK oraz w systemie RGB dla 

potrzeb publikacji internetowej;  
d. wzór występowania logo na różnych tłach (wzorzyste i jednolite, jasne i ciemne);  
e. pole podstawowe i chronione znaku;  
f. 2 wymiary skalowania i postać minimalna;  
g. ochrona znaku (wersje niedozwolone);  
h. znak graficzny dostarczono w rozszerzeniach: .jpg, .png, .pdf, .tif, .ai, .eps. 

II. Projekt graficzny z wykorzystaniem logo projektu, logo Fundacji Instytut na rzecz 
Ekorozwoju oraz spełniający zasady promocji i oznakowania projektów w Programie 
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko: 

a. tablicy informacyjnej (600x400 mm) 
b. papieru firmowego (format A4) 
c. teczki papierowej  
d. certyfikatu (format A4) 
e. szablonu prezentacji multimedialnej (w PowerPoint) 
f. broszury (liczba stron wraz z okładką: 6, format B5) 
g. bannera reklamowego do kampanii internetowej (750x100 pikseli) 
h. plakatu (format A1) 
i. roll-up’ u (100 x 210 cm) 

 

Komisja stwierdza, że praca została wykonana zgodnie z warunkami Umowy nr 
………………..  z dnia …………….. 2017 r. i w związku z tym zatwierdza do wypłaty na rzecz 
…………………. kwotę w wysokości ……………….. zł brutto, słownie 
……………………………………zł brutto.  

 

 



                                                                              
Uwagi dotyczące odebranego zadania:  

 

 

 

 

Podpisy komisji:         Wykonawca: 

 

 

 

 

 


