
 

  

 

   

         
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, 
o następującej treści: 
 
 
 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest skład i wydruk publikacji na potrzeby projektu pn. EFEKT SYNERGII  
– koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecz-
nej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
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 - 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,w terminie  
30 dni od daty przekazania materiału przez Zamawiającego, nie później niż do 31.05.2019 r. 
2. Do zadań Wykonawcy należeć będzie: 
- opracowanie wydawniczo – poligraficzne; 



 

  

 

   

- łamanie oraz skład na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego materiałów, tj. tekstów, grafik, 
zdjęć, itd.;  
- przygotowanie wersji elektronicznej publikacji (tekst oraz okładkę), która będzie stanowiła dokładne  
odzwierciedlenie wersji drukowanej;  
- dostawa wydruku do siedziby Zamawiającego; 
3. Do zadań Zamawiającego należeć będzie: 
- przekazanie materiału, na podstawie którego możliwy będzie skał i wydruk, 
- współpraca z Wykonawcą przy dokonywaniu ewentualnych poprawek. 
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
- projekt wizualizacji, który musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego, 
- wersję elektroniczną publikacji (tekst oraz okładkę), która będzie stanowiła dokładne odzwierciedlenie 
wersji drukowanej, 
- wydruk publikacji, w ilości 500 sztuk egzemplarzy do siedziby Zamawiającego. 
5. 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. 
6. Przedmiot umowy zostanie wykonany z uwzględnieniem ewentualnych wskazówek, poprawek  
i sugestii Zamawiającego. W terminie do 10 dni od dnia przekazania materiałów, Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu projekty wizualizacji. Zamawiający w terminie do 3 dni przedstawi swoje uwagi, które 
Wykonawca ma obowiązek uwzględnić.  
 

§ 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. 
 

§ 4 
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. 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, I piętro na własny koszt. 
3. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia  
od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego na wykonanie przedmiotu umowy. 
4. W przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania, Zamawiający odstępuje od odbioru, wyznaczając 
termin dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad. 
 

§ 5 
Przy realizacji umowy Wykonawca może posługiwać się osobami trzecimi, za których działania  
i zaniechania ponosi odpowiedzialność. 
 

§ 6 



 

  

 

   

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT, 
przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT. 
2. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 
ust.1. 
3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy w tym dokumentów finansowych Zamawiającego, związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
 
 

§ 7 
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. 
 

§ 8 
1. Z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w § 4 ust.1, 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. 
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 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 
 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. 
 

§ 9 
Do bieżących kontaktów związanych z realizacją niniejszej umowy strony wyznaczają: 
a) Zamawiający – ………………………………………………………………………………………..  
b) Wykonawca - ………………………………………………………………………………………... 

 
 

§ 10 
Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



 

  

 

   

 
 
 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
 
 

§ 12 
Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Zamawiającego, sądu powszechnego. 
 

 
§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy.  
 

 

 

 

 

 

Wykonawca:                     Zamawiający: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
 
 
 



 

  

 

   

 
 

Zał. nr 1  
 

1. Przedmiotem umowy jest usługa wydruku i dostawy publikacji pod roboczą nazwą  „Przewodnik  

po Lubuskich Przedsiębiorstwach Społecznych” w tym: opracowanie projektów okładek i stron 

środkowych, opracowanie składu i łamanie tekstu, redakcja techniczna.  

2. Dokładna nazwa publikacji zostanie przekazana wykonawcy po podpisaniu umowy.  

3. Zamawiający przekaże materiał fotograficzny do ujęcia w publikacji. 

4. Zamawiający przekaże tekst do ujęcia w  publikacji.  

5. Ponadto, druk publikacji będzie sporządzony wg wytycznych: 

a) nakład 500 egzemplarzy, 

b) format 165x235mm, 

c) objętość 40 stron papierowych (20 kartek) + 4 strony okładki papierowej (2 kartki) + 6 stron folii 

(3 kartki), 

d) oprawa zeszytowa szyta drutem na 2 zszywki, 

e) papier okładki oraz środka - ekologiczny matowy, 

f) okładka: offset 300  

g; 2+2 Y i K, 

g) środek: 
 - offset 180 g., 
- zadruk 4+4 CMYK, 
- 3 strony sztancowane (3 oddzielne projekty do sztancowania). 
 

6. Każdy egzemplarz wydruku będzie wykonany w oparciu o wzór oraz zgodnie z logotypami, 

przekazanymi przez Zamawiającego.  

7. Na dwóch stronach wskazanych przez zamawiającego, wykonawca umieści informację o finansowaniu 

ze środków unijnych. 

8. Wykonawca, dostarczy publikacje, do siedziby zamawiającego. 

 

 

 


