
 

  

 

   

Projekt umowy 
 

Umowa nr …………….. 
 
zawarta w dniu ………………..………….w Zielonej Górze pomiędzy: 
Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze,  
z siedzibą w Zielonej Górze,  Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra 
NIP: 9730590332, REGON: 081048430 
 
reprezentowanym przez: 
 
Jakuba Piosika -  Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze 
przy udziale: 
Teresy Trubiłowicz– Głównej Księgowej 
zwanym dalej Zamawiającym 
 
a   
…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą 

 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów dla uczestników wraz z dostawą, w związku  
z  realizacją projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.  
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym asortymentu, ilości materiałów oraz dostawy, został 
określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1. 
3. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – 
Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES 
i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii 
społecznej, w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”. 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu graficznego materiałów, w terminie 10 dni  
od daty podpisania umowy i przekazania Zamawiającemu do akceptacji. 
2. Projekty graficzne muszą być oznakowane zgodnie z: 
a) Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki  
spójności na lata 2014-2020 (flaga Unii Europejskiej oraz znak Funduszu Europejskiego Program  
Regionalny, informacja o współfinansowaniu). Wzory znaków znajdują się w Karcie Wizualizacji Regio-
nalnych Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 
b) Strategią komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; 
c) Księgą Znaku  Marki Lubuskie. 
Dodatkowo projekt będzie zawierał logo Projektu, przekazane przez Zamawiającego. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia przedmiotu umowy (notatników, długopisów, 
toreb, pamięci przenośnych typu Pendrive), w terminie do 20 dni po akceptacji projektów graficznych 
przez Zamawiającego.  
4. Część umowy dot. wydruku materiałów merytorycznych będzie wykonywana sukcesywnie od chwili 
podpisania umowy, w miarę realizacji poszczególnych spotkań, na podstawie zleceń druku 
przekazywanych Wykonawcy przez Zamawiającego w formie elektronicznej. Wykonawca zobowiązuje 
się do wydrukowania i dostarczenia wydrukowanych materiałów merytorycznych w terminie 4 dni 
roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego. 



 

  

 

   

5. Wszystkie materiały określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy winny być fabrycznie nowe  
właściwie oznakowane i opakowane. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy, do siedziby Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36, 65-042 na własny koszt. 
7. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów, o których mowa w §2, uprawnia Zamawiającego  
do odstąpienia od umowy bez żadnych roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy. 
8. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do realizacji przedmiotu 
zamówienia i zobowiązuje się wykonać go z należytą starannością, przyjmując na siebie 
odpowiedzialność za poprawność techniczną przedmiotu zamówienia. 

 
§ 3 

1. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy, 
podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego tj. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze, a  w czasie jego nieobecności Zastępcę Dyrektora Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. 
2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone materiały: 
a) jakościowo nie spełniają wymogów określonych przez Zamawiającego w szczegółowym opisie 
zamówienia; 
b) są niezgodne ilościowo lub asortymentowo ze złożonym zamówieniem są niekompletne lub źle 
oznakowane, Zamawiający odmówi ich odbioru i wstrzyma się z podpisaniem protokołu odbioru 
przedmiotu, aż do momentu ich wymiany lub uzupełnienia braków. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów wolnych od wad lub uzupełnienia  
ich braków na swój koszt, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego  
o zastrzeżeniach dotyczących zamówionych artykułów. Procedura czynności odbioru zostanie 
powtórzona. 
4. Wydruki materiałów merytorycznych będą przekazywane na podstawie zleceń wydruku, a ich odbiór 
będzie odbywał się każdorazowo na podstawie częściowego protokołu odbioru przedmiotu umowy, 
podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego tj. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze, a  w czasie jego nieobecności Zastępcę Dyrektora Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Zielonej Górze. 
 

§ 4 
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację 
przedmiotu umowy, wynagrodzenie w wysokości:  ………………………………………………………….  zł 
brutto ,(słownie: …………………………………………...złotych brutto). 
2. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1, obejmuje całkowite wynagrodzenie, jakie Zamawiający 
zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.  
3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT,  
w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 14 dni  
od dnia otrzymania faktury VAT. 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane w transzach. Pierwsza transza zostanie wypłacona po 
podpisaniu protokołu, o którym mowa w §3 ust. 1 dla materiałów, o których mowa w §2 ust. 3, kolejne 
części wynagrodzenia wypłacane będą w transzach w wysokości uzależnionej od ilości wykonanych 
i dostarczonych wydruków materiałów merytorycznych. 
5. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT, zgodnie z ilością wykonanych i dostarczonych 
wydruków materiałów merytorycznych. 
6. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy oraz 
częściowych protokołów odbioru przedmiotu umowy, o których mowa w §3 ust. 1 oraz w §3 ust. 4 bez 
poprawek, uwag lub zastrzeżeń. 



 

  

 

   

7. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie  
rachunku bankowego Zleceniodawcy. 
 

§ 5 
1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 za każde naruszenie 
obowiązków wskazanych w niniejszej umowie. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy 
w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych 
w § 2 ust. 3 i 4. 
4. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może: 
1) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do 
kary umownej, o której mowa w ust.3. 
2) odstąpić od umowy żądając kary umownej w wysokości 30% wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust.1. 
5. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy kary 
umowne nie wystarczą na pokrycie powstałej szkody. 
 

§ 6 
1. Z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w §3 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
majątkowe prawa autorskie do wszelkich materiałów sporządzonych przez Wykonawcę, w ramach  
niniejszej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiałów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których materiały utrwalono - wprowadzanie do 
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
3) w zakresie rozpowszechniania materiałów w sposób inny niż określony w pkt. 2 - publiczne  
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym. 
2. Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do materiałów będących przedmiotem umowy, po-
woduje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy materiałów, o których mowa w §1. 
3. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu nieograniczone majątkowe prawa autorskie  
do materiałów sporządzonych w ramach umowy. Wykonawca oświadcza, że przenosi  
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania  
i rozporządzania materiałami, o których wyżej mowa, i zezwala na wykonywanie zależnego prawa  
autorskiego bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 
4. Wynagrodzenie za korzystanie z pól eksploatacji, mieści się w ramach wynagrodzenia określonego  
w §4 umowy. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym 
odrębnym polu eksploatacji. 
5. W przypadku nierozpowszechniania przez Zamawiającego przyjętych od Wykonawcy materiałów, któ-
rych Wykonawca jest twórcą, strony umowy wyłączają możliwość odstąpienia od umowy lub jej  
wypowiedzenia lub powrotu do Wykonawcy majątkowych praw autorskich nierozpowszechnianych przez 
Zamawiającego utworu oraz prawa własności przedmiotu, na którym utwór utrwalono.  
Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.  



 

  

 

   

6. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia zezwala Zamawiającemu oraz podmiotom, na rzecz któ-
rych Zamawiający przeniósł prawa autorskie do utworu lub udzielił licencji co do materiałów, których Wy-
konawca jest twórcą, do wykonywania zmian w materiałach wykonanych przez Wykonawcę. 
7. Wykonawca, bez osobnego wynagrodzenia, zezwala Zamawiającemu na opracowanie wykonanych 
przez Wykonawcę materiałów oraz na rozporządzanie przez Zamawiającego opracowaniem  
i korzystanie z opracowania materiałów wykonanych przez Wykonawcę. 
8. Wykonawca z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego materiałów przenosi na Zamawiającego  
bez odrębnego wynagrodzenia uprawnienie do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa  
autorskiego. Wyłącznie uprawnionym do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego jest 
Zamawiający. 
9. Zamawiający nie jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed 
oraz po rozpowszechnieniu materiałów, których Wykonawca jest twórcą lub współtwórcą. 
10. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania wobec Zamawiającego oraz podmiotów na rzecz 
których Zamawiający przeniósł prawa autorskie do materiałów, których Wykonawca jest twórcą lub współ-
twórcą lub udzielił licencji na korzystanie z nich, osobistych praw majątkowych, a w szczególności nie 
będzie żądał: 
a) oznaczania materiałów swoim nazwiskiem lub pseudonimem, w tym opracowania jego materiałów, 
b) nienaruszalności treści i formy materiałów, z uwagi na zezwolenie na wykonywanie przez  
Zamawiającego opracowań, 
c) nadzoru nad sposobem korzystania z materiałów, 
d) wymieniania na egzemplarzach opracowania twórcy i tytułu pierwotnych materiałów. 
10. Strony umowy uzgadniają, że zaoferowanie Zamawiającemu przez Wykonawcę przyjęcia materiałów 
wykonanych przez Wykonawcę oznacza podjęcie przez Wykonawcę decyzji o pierwszym udostępnieniu 
materiałów i jest wyrażeniem zgody na ich rozpowszechnianie. 
11. Wykonawca nie może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć w zakresie dotyczącym nabytych przez 
Zamawiającego praw autorskich, których Wykonawca jest twórcą lub współtwórcą, ze względu na swe 
istotne interesy twórcze. 

§ 7 
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2.  Spory powstałe na tle umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden  
dla Wykonawcy.  
 
 
 
WYKONAWCA:                    ZAMAWIAJĄCY: 

 
 
…………………………… …………………………… 
 
 
 
 
Załącznik: 
załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 


