
 

  

 

   

 
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 
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 
o następującej treści: 
 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie projektu graficznego oraz wydruk wraz z dostawą materiałów 

reklamowo-promocyjnych tj. 1 ścianki reklamowej oraz 150 szt. papierowych toreb promocyjnych.  
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z najwyższą starannością.  
4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu 
umowy podwykonawcom. 
5. 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 - ROPS, w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii 
społecznej”. 
 

§2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust.1, 
w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.  
2. Do zadań Wykonawcy należeć będzie: 

− opracowanie projektu graficznego ścianki reklamowej oraz toreb papierowych, 

− wykonanie ścianki  reklamowej w ilości 1 szt., 

− wykonanie toreb promocyjnych w ilości 150 szt., 

− dostarczenie wydrukowanych ww. materiałów do siedziby Zamawiającego, tj. Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Zielonej Górze (Al. Niepodległości 36), na koszt Wykonawcy,  
w terminie wskazanym w §2 ust. 1, 

3. Do zadań Zamawiającego należeć będzie: 

− przekazanie materiałów, informacji, logotypów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

− współpraca z Wykonawcą przy dokonywaniu ewentualnych poprawek. 



 

  

 

   

4. 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. 
5. Przedmiot umowy zostanie wykonany z uwzględnieniem ewentualnych wskazówek, poprawek  
i sugestii Zamawiającego. W tym celu Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych od podpisania umowy 
przedstawi Zamawiającemu projekty graficzne ścianki i toreb, które Zamawiający zatwierdza lub zgłasza 
poprawki. Wykonawca może przystąpić do wykonania przedmiotu umowy po zatwierdzeniu projektów 
przez Zamawiającego. 
 

§3 
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
w wysokości: ………………………. (słownie: …………………………………………………………………...) 
2. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1, obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający 
zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 
3. Zapłata za usługę nastąpi w formie przelewu, na rachunek podany przez Wykonawcę, w terminie 14 
dni od dnia dostarczenia rachunku/faktury do siedzib 
4.  Zamawiającego, wystawionej po potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy. 
5. Podstawą do wystawienia rachunku/faktury będzie pisemne potwierdzenie prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy podpisane przez Dyrektora lub w razie jego nieobecności Zastępcę Dyrektora  
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. 
6. Za datę zapłaty, strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. W przypadku zwłoki płatności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki w wysokości 
ustawowej. 
 

§4 
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
do siedziby Zamawiającego tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydziału 
Koordynacji Ekonomii Społecznej, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra na własny koszt. 
2. W przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania, Zamawiający odstępuje od odbioru, wyznaczając 
termin dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad. 
 

§5 
1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §3 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 §3 ust.1. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy  
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. 
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 §3 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 prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §3 ust.4,  
Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy oraz innych  
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 nich dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym. 

2. Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do opracowań i materiałów będących  
przedmiotem umowy, powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy opracowań  
i materiałów, o których mowa w §1 oraz §2. 

3. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu nieograniczone majątkowe prawa autorskie  
do materiałów i opracowań sporządzonych w ramach umowy. Wykonawca oświadcza, że przenosi  
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania  
i rozporządzania opracowaniami i 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 §3 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,  
których Wykonawca jest twórcą, strony umowy wyłączają możliwość odstąpienia od umowy lub jej  
wypowiedzenia lub powrotu do Zamawiającego 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  
których Zamawiający przeniósł prawa autorskie do utworu lub udzielił licencji co do materiałów, których 
Wykonawca 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 współtwórcą 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. 
11. Strony umowy uzgadniają, że zaoferowanie Zamawiającemu przez Wykonawcę przyjęcia materiałów 
wykonanych przez Wykonawcę oznacza podjęcie przez Zamawiającego decyzji o pierwszym  
udostępnieniu materiałów i jest wyrażeniem zgody na ich rozpowszechnianie. 
12. 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 
Do bieżących kontaktów związanych z realizacją niniejszej umowy strony wyznaczają: 
a) Zamawiający – ………………………………………………...................  
b) Wykonawca – …………………………………………………………….. 
 

§8 
Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§10 
Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Zamawiającego, sądu powszechnego. 
 

§11 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy.  
 

Wykonawca:                     Zamawiający: 

 
 

 
 
 

 
załącznik: 
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

  

 

   

 
 
 

Załącznik nr 1 
do umowy  

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy wg następujących wymogów 
technicznych: 
 

1.1 TORBY papierowe, promocyjne – projekt wraz z wykonaniem – 150 szt.: 

• papier kraft; 

• rozmiar 240 x 340 x 90 mm pion; 

• nadruk jednostronny - full kolor; 

• ologowanie i grafika, kolor – na podstawie wskazania Zamawiającego.  

 

1.2 ŚCIANKA REKLAMOWA TEKSTYLNA - ŁUKOWA POZIOMA ok. 2,4 x 2,4 m z wydrukiem 

dwustronnym, projekt wraz  z wykonaniem – 1 szt.: 

• ścianki reklamowej tekstylnej / konstrukcja systemu aluminiowa; 

• elastyczny materiał tekstylny, z obszyciem w zamek błyskawiczny pozwalającym na idealne 

dopasowanie grafiki do konstrukcji. Zastosowane tekstylia muszą być zdatne do wielokrotnego 

odświeżania i prania; 

• solidna, 32mm aluminiowa konstrukcja, skonstruowana systemowo w sposób, umożliwiający 

dopasowywanie do siebie poszczególnych elementów; 

• łukowy kształt systemu - horyzontalne zagięcie systemu; 

• ew. elementy ramy oznaczone numerkami dla ułatwienia montażu; 

• zastosowanie materiału tekstylnego najwyższej jakości, z możliwością jego prania; 

• system pakowany w specjalnie przystosowaną do niego torbę transportową; 

• całkowite wymiary systemu w mm (około): 2270(wys.) x 2310 (szer.) x 670 (gł.) mm. 

 

 
 


