
 

 

 

Załącznik nr 3  

do Regulaminu Programu „100-lecie I wojny światowej 

Strona 1 z 7 

 

 

 

UMOWA – WZÓR 
 

zawarta w Krakowie, dnia ……………………. 2014 r. pomiędzy: 

 

Małopolskim Instytutem Kultury, z siedzibą w Krakowie, ul. Karmelicka 27, 31-131 
Kraków, Instytucją Kultury Województwa Małopolskiego, wpisaną do Rejestru Instytucji 
Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Małopolskiego pod numerem RIK 7/99, 
na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 
2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. 
2012, poz. 189), NIP: 675 00 04 488, REGON: 000 278 267, reprezentowanym przez: 

Joannę Orlik – Dyrektora 
zwanym dalej MIK 
 
a 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

 

zwanej dalej INSTYTUCJĄ PARTNERSKĄ, 

 

zwanymi także dalej wspólnie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”. 

 

W związku z wartością przedmiotu zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro,  

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w przypadku niniejszego zamówienia ustawy nie stosuje się. 
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§ 1 

1. MIK oświadcza, że jest koordynatorem Programu „100-lecie I wojny światowej”, zwanego 
dalej „Programem” i w związku z wyborem projektu kulturalno-artystycznego INSTYTUCJI 
PARTNERSKIEJ pn. „…………………………………………..”, zwanego w dalszej części Umowy 
„Projektem”, postanawia go współorganizować w zakresie określonym w Załączniku nr 1 
do Umowy, zgodnie z Regulaminem Programu oraz na zasadach określonych Umową. 

2. INSTYTUCJA PARTNERSKA oświadcza i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność, iż 
przysługują jej prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do Projektu oraz 
relacji pisemnych i zdjęciowych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 7), a ich wykorzystanie 
przez MIK i Województwo Małopolskie na zasadach określonych w niniejszej 
Umowie nie naruszy prawa, ani jakichkolwiek prawem chronionych interesów i dóbr osób 
trzecich. INSTYTUCJA PARTNERSKA zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt 
wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób 
wskutek niezgodności ze stanem rzeczywistym oświadczenia zawartego w zdaniu 
poprzedzającym, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez MIK lub zasądzenia od MIK 
– do zwrotu regresowo na wezwanie MIK całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich 
związanych z tym wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego, 
arbitrażowego, administracyjnego lub ugodowego oraz do wynagrodzenia wszelkiej 
szkody, jakie MIK poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości 
korzystania z Projektu.  

3. INSTYTUCJA PARTNERSKA oświadcza, że posiada niezbędny potencjał 
i doświadczenie do realizacji Projektu i wykona wszelkie niezbędne czynności, które będą 
zmierzały do realizacji Umowy zgodnie z jej celami i założeniami, z najwyższą 
starannością. 
   

§ 2 

1. INSTYTUCJA PARTNERSKA oświadcza, że w ramach niniejszej Umowy wykona 
wszystkie czynności niezbędne do przygotowania, realizacji i koordynacji Projektu zgodnie 
z jego celami i założeniami i ze złożonym przez Instytucję Partnerską Formularzem 
Projektu – Załącznik nr 1, w szczególności: 

1) Opracowanie szczegółowej koncepcji programowej, merytorycznej i artystycznej 
Projektu; 

2) Nadzór nad całością Projektu zgodnie z przyjętą koncepcją artystyczną, merytoryczną 
i programową; 

3) Koordynację i nadzór nad prawidłowym przebiegiem wszelkich przedsięwzięć 
odbywających się w ramach Projektu; 

4) Dokonania niezbędnych uzgodnień merytorycznych i terminowych dotyczących 
uczestników biorących udział w Projekcie; 

5) Opracowanie i realizacja strategii promocji Projektu oraz pozyskanie partnerów 
medialnych.  
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2. INSTYTUCJA PARTNERSKA, zgodnie ze złożonym przez Instytucję Partnerską 
Formularzem Projektu – Załącznik nr 1, zobowiązuje się do: 
1) Przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych poświęconych wyłącznie Projektowi 
realizowanemu w ramach Programu z zachowaniem zasad Identyfikacji wizualnej Programu 
określonych w Załączniku nr 3 do umowy. MIK zastrzega sobie prawo akceptacji do formy 
komunikowania o Projekcie, w tym formy zamieszczania logotypów, o których mowa w pkt a) i b), 
w przypadku braku akceptacji MIK dot. sposobu komunikowania o Projekcie oraz zastosowania 
logotypów w sposób niezgodny z zasadami opisanymi w Załączniku nr 3 do umowy, MIK 
ma prawo do naliczenia INSTYTUCJI PARTNERSKIEJ kar umownych. Wszelkie materiały 
drukowane, elektroniczne i multimedialne towarzyszące Projektowi oraz zamieszczane na stronach 
internetowych towarzyszących Projektowi muszą zawierać:  
a) logotyp Programu, a w przypadku stron internetowych logotyp Programu, podlinkowany 

zostanie do strony www.pierwszawojna.info. lub zamieszczony będzie jako dobrze widoczny 
link: www.pierwszawojna.info.  

b) Logotyp MIK powinien zostać opatrzony nagłówkiem „Partner:” lub zostać umieszczony 
w kategorii „Partnerzy:” . Logotyp MIK powinien zostać zamieszczany jako ostatni na liście 
Partnerów.  

c) INSTYTUCJA PARTNERSKA oświadcza, że znany jest jej fakt, że logotypy przekazane przez 
MIK celem przeprowadzenia przez INSTYTUCJĘ PARTNERSKĄ działań informacyjno-
promocyjnych objęte są ochroną prawnoautorską w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.), 
i że będzie z nich korzystać wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, pod rygorem 
naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 4 niniejszej Umowy. Wszelkie prawa 
do projektów graficznych logotypów udostępnionych INSTYTUCJI PARTNERSKIEJ przez 
MIK za wyjątkiem loga Województwa Małopolskiego, pozostają własnością MIK 
i INSTYTUCJA PARTNERSKA nie nabywa do nich żadnych praw, za wyjątkiem prawa do ich 
wykorzystania przy realizacji Projektu w dozwolony przez MIK sposób. 

2) Zorganizowania lokalnej promocji Projektu w tym dystrybucji własnych materiałów 
informacyjno-promocjnych, o których mowa w pkt 1) powyżej oraz zamieszczenia informacji 
o Projekcie w lokalnych mediach tradycyjnych (prasa, radio) i lokalnych serwisach internetowych. 
3) Lokalnej dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych Programu odebranych 
z siedziby MIK lub wysłanych do INSTYTUCJI PARTNERSKIEJ na jej koszt. 

4) Przekazania elektronicznej wersji logotypu INSTYTUCJI PARTNERSKIEJ, 
w wielkości i formacie pozwalającym na zamieszczenie go na drukach (minimum 1500 
pikseli na krótszym boku), na adres mailowy: pierwszawojna@mik.krakow.pl. 

5) Przekazania nieodpłatnie MIK i Województwu Małopolskiemu …. 
zaproszeń/biletów/karnetów (o ile dotyczy) na każde odrębne wydarzenie organizowane 
w ramach Projektu oraz efektów rzeczowych wytworzonych w ramach Projektu (o ile 
dotyczy) w ilości ….. szt.  

6) Umożliwienia prezentacji Województwa Małopolskiego i/lub MIK podczas wydarzeń związanych 
z realizacją Projektu, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Instytucją Partnerską. 
7) Nadsyłania do MIK krótkich relacji pisemnych oraz zdjęciowych z poszczególnych 
wydarzeń realizowanych w ramach Projektu, nie rzadziej niż co dwa tygodnie, począwszy 
od dnia zawarcia Umowy do dnia zakończenia Projektu, na adres mailowy: 

http://www.wielkawojna.info/
http://www.wielkawojna.info/


 

 

 

Załącznik nr 3  

do Regulaminu Programu „100-lecie I wojny światowej” 

Strona 4 z 7 

pierwszawojna@mik.krakow.pl. INSTYTUCJA PARTNERSKA oświadcza i ponosi z tego 
tytułu odpowiedzialność, iż przysługują jej prawa autorskie oraz inne prawa własności 
intelektualnej w zakresie materiałów, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
przekazanych INSTYTUCJI PARTNERSKIEJ, materiały te nie podlegają zarządowi 
jakiejkolwiek organizacji zbiorowego zarządzania, a ich wykorzystanie przez MIK 
i Województwo Małopolskie w szczególności w celach informacyjnych 
i dokumentacyjnych Projektu, nie naruszy prawa ani jakichkolwiek prawem chronionych 
interesów i dóbr osób trzecich. Z chwilą przesłania materiałów, INSTYTUCJA 
PARTNERSKA udziela MIK i Województwu Małopolskiemu nieodpłatnej, 
nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z nich 
na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji w szczególności 
w celach informacyjnych, promocyjnych i dokumentacyjnych Programu, w tym 
w serwisach WWW MIK i Województwa Małopolskiego oraz na stronie internetowej 
Programu: www.pierwszawojna.info. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzednim 
upoważnia również MIK i Województwo Małopolskie do przeniesienia uprawnień 
wynikających z przedmiotowej licencji w całości lub części na osoby trzecie. 

8) Wzięcia udziału w badaniu ewaluacyjnym na potrzeby Programu. 

 

3. INSTYTUCJA PARTNERSKA oświadcza, że dysponuje potencjałem technicznym 
i organizacyjnym oraz wszelkimi, wymaganymi przepisami prawa zgodami, zezwoleniami oraz 
zabezpieczeniami, pozwalającymi na profesjonalną realizację Projektu.  

 

§ 3 

1. MIK zobowiązuje się do przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych 
związanych z realizacją Programu: 
a. prowadzenia strony internetowej Programu www.pierwszawojna.info, na której 
zamieszczane będą informacje (tekst i zdjęcia) o Projektach, m.in. nadsyłane przez INSTYTUCJĘ 
PARTNERSKĄ oraz inne Instytucje Partnerskie Programu,  
b. zamieszczenia na stronie internetowej Programu www.pierwszawojna.info, w zakładce 
„Partnerzy”, logotypu lub pełnej nazwy INSTYTUCJI PARTNERSKIEJ podlinkowanej 
do www………………. 
c. opracowania i wydania materiałów informacyjno-promocyjnych Programu wraz z logotypem 
lub pełną nazwą INSTYTUCJI PARTNERSKIEJ, a także z innymi logotypami lub pełnymi 
nazwami uczestników Programu i przekazania ich do lokalnej dystrybucji przez INSTYTUCJĘ 
PARTNERSKĄ. 
§ 4 

1. Z tytułu realizacji Projektu, MIK zobowiązuje się do zapłaty na rzecz INSTYTUCJI 
PARTNERSKIEJ kwoty w wysokości ……………………….,00 zł brutto (słownie: 
……………………………….. złotych brutto 00/100), na zasadach określonych w niniejszym 
paragrafie. Powyższa kwota przeznaczona zostanie przez INSTYTUCJĘ PARTNERSKĄ 

mailto:wielkawojna@mik.krakow.pl
http://www.pierwszawojna.info/
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na realizację Projektu – pokrycie kosztów określonych w kosztorysie Projektu (Załącznik 
nr 1 do Umowy). 

2. Warunkiem wystawienia rachunku lub faktury przez INSTYTUCJĘ PARTNERSKĄ 
i wypłaty przez MIK wynagrodzenia za realizację Projektu są: 
1) Zaakceptowanie przez MIK sprawozdania merytorycznego z realizacji Projektu. Sprawozdanie 

merytoryczne składa się z poprawnie wypełnionego „Formularza sprawozdania 
merytorycznego” stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, nadesłanego w terminie 
zgodnym z Regulaminem Programu wraz z, o ile dotyczy: 
a) dokumentacją efektów Projektu, w ilości ……………….. egzemplarzy każdego z wydawnictw 

i druków ulotnych (ulotki, foldery, plakaty itp.), produkcji audio-video i innych, 
b) dokumentacją multimedialną z przebiegu Projektu (płyty CD, DVD i inne nośniki cyfrowe), 
c) echami medialnymi Projektu (prasa, radio, TV, Internet). 

2)  W wypadku uwag czy braków w sprawozdaniu merytorycznym, MIK zastrzega sobie prawo 
do wezwania INSTYTUCJI PARTNERSKIEJ w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych 
od nadesłania sprawozdania, do udzielenia wyjaśnień lub uzupełnienia brakujących informacji. 
W takim przypadku INSTYTUCJA PARTNERSKA zobowiązuje się do udzielania wyjaśnień 
lub uzupełnienia sprawozdania merytorycznego w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze. 

3. Termin wypłaty kwoty, o której mowa w ust. 1, wynosi do 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo 
wystawionego rachunku lub faktury do MIK na konto bankowe INSTYTUCJI PARTNERSKIEJ, 
Z zastrzeżeniem §6 umowy. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
MIK. 
 

§ 5 
1. Osobą upoważnioną w imieniu MIK do koordynowania wykonania niniejszej umowy oraz 

akceptacji sprawozdań merytorycznych jest: 
Joanna Warchoł, tel. 012 422 18 84, e-mail: pierwszawojna@mik.krakow.pl. 

Zmiana osoby wskazanej w poprzednim zdaniu nie wymaga aneksowania niniejszej 
umowy. 

2. Osobą upoważnioną w imieniu INSTYTUCJI PARTNERSKIEJ do kontaktów z MIK jest: 
…………………….., tel. ………………………………, e-mail: ………………………… 

  

§ 6 

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania Projektu będącego 
przedmiotem Umowy INSTYTUCJA PARTNERSKA zobowiązuje się do zapłaty na rzecz 
MIK kary umownej w wysokości 15% kwoty ogółem określonej w § 4 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia przez INSTYTUCJĘ PARTNERSKĄ od Umowy lub 
niewykonania Umowy przez INSTYTUCJĘ PARTNERSKĄ z przyczyn zawinionych przez 
MIK, albo w przypadku nieuzasadnionego i zawinionego odstąpienia od Umowy przez 
MIK, INSTYTUCJI PARTNERSKIEJ przysługuje prawo do żądania od MIK 50% 
wynagrodzenia ogółem określonego w § 4 ust. 1 Umowy, pomniejszonego o kwoty, które 
INSTYTUCJA PARTNERSKA zaoszczędziła nie wykonując Umowy na skutek 
odstąpienia lub zaniechania dalszej realizacji Projektu. 

mailto:wielkawojna@mik.krakow.pl
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3. W przypadku naruszenia przez INSTYTUCJĘ PARTNERSKĄ zasad dot. stosowania 
identyfikacji wizualnej Programu, określonych w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy, 
INSTYTUCJA PARTNERSKA zobowiązuje się do zapłaty na rzecz MIK kary umownej 
w wysokości 20% kwoty ogółem określonej w § 4 ust. 1 Umowy. 

4. W przypadku gdy logotypy będą wykorzystywane przez INSTYTUCJĘ PARTNERSKĄ 
niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt c) niniejszej umowy, INSTYTUCJA 
PARTNERSKA zobowiązuje się do zapłaty na rzecz MIK kary umownej w wysokości 
15% kwoty ogółem określonej w § 4 ust. 1 Umowy 

5. W sytuacji gdy INSTYTUCJA PARTNERSKA naruszy zasady stosowania 
Identyfikacji wizualnej Programu określone w Załączniku nr 3 do niniejszej 
umowy, MIK uprawniony będzie do naliczania kar umownych w wysokości 15% 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każde naruszenie. 

6. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie wykluczają prawa żądania zapłaty 
odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość 
zastrzeżonej kary umownej. 

7. W przypadku powierzenia przez INSTYTUCJĘ PARTNERSKĄ wykonania zobowiązań 
wynikających z Umowy osobom trzecim, INSTYTUCJA PARTNERSKA odpowiada za ich 
działania bądź zaniechania jak za swoje własne. 

 

§ 7 

Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej Strony w przypadku, gdy 
do niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy dojdzie na skutek okoliczności siły 
wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek 
ze Stron, którym nie można było zapobiec. Przez siłę wyższą Strony rozumieją sytuację 
niemożliwą do przewidzenia, wyjątkową, uniemożliwiającą którejkolwiek ze Stron 
wypełnienie jej zobowiązań wynikających z Umowy i która nie jest wynikiem błędu, czy 
zaniedbania którejkolwiek ze Stron oraz jest nie do przezwyciężenia mimo dołożonych 
wszelkich starań. Za okoliczności siły wyższej Strony będą uważać w szczególności 
nadzwyczajne warunki lub zjawiska atmosferyczne takie jak huragany lub wichury 
o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, wyjątkowo długotrwałe lub nadzwyczaj intensywne 
ulewy. Trudności finansowe nie mogą być traktowane jako siła wyższa. Strona Umowy 
stojąca w obliczu siły wyższej musi niezwłocznie poinformować drugą Stronę Umowy 
o zaistniałej sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych 
konsekwencjach, jak również podejmie działania w celu zminimalizowania możliwych szkód. 

 

§ 8 

1. Wprowadzenie wszelkich zmian treści Umowy wymaga sporządzenia pod rygorem ich 
nieważności pisemnego aneksu.  

2. Podpisanie Umowy nie rodzi po żadnej ze Stron odpowiedzialności oraz jakichkolwiek 
zobowiązań majątkowych wobec osób trzecich, w tym także mających charakter 
podatkowy dotyczących drugiej Strony Umowy. 
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3. Żadna ze Stron na mocy postanowień Umowy nie jest uprawniona do zaciągania 
zobowiązań w imieniu drugiej Strony. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy Strony będą poddawać rozstrzygnięciu przez 

sądy miejscowo właściwe dla siedziby MIK. 
6. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną treść.  
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 
 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Złożony przez INSTYTUCJĘ PARTNERSKĄ Formularz Projektu 

Załącznik nr 2 – Formularz sprawozdania merytorycznego 

Załącznik nr 3 – Identyfikacja wizualna Programu 

 

 

 

 

……………………………      …………………………………. 

   MIK            INSTYTUCJA PARTNERSKA 
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