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Załącznik nr 2  

 

 

UMOWA 

 

na opracowanie graficzne, wydruk i dystrybucję oferty dla przedsiębiorców w formie folderu, przygotowanego na 

podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego w ramach  działania  realizowanego z projektu pn. „CENWIS 

DESIGN SPRINT- innowacyjna usługa technologiczno-gospodarcza Politechniki Świętokrzyskiej” w ramach programu 

Ministra Edukacji i Nauki pn. „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”,  na podstawie umowy nr NdS/529020/2021 z dnia 

10.02.2022 r.  pt. „Nauka dla społeczeństwa”, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Politechnice 

Świętokrzyskiej  

 

 

Zawarta w dniu …..2022 r. w Kielcach pomiędzy: 

POLITECHNIKĄ ŚWIĘTOKRZYSKĄ z siedzibą w Kielcach al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce,  

NIP: 6570009774, REGON: 000001695, reprezentowaną przez: prof. dr hab. inż. Zbigniewa Korubę – Rektora Politechniki 

Świętokrzyskiej, zwaną dalej Zamawiającym, 

 
i  

   

reprezentowaną przez właściciela ……………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko, pełniona funkcja, podstawa reprezentacji) 

zwanym dalej Wykonawcą,  

 
wyłonionym w dniu ……...2022  r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z § 26 pkt  1 

Regulaminu  Udzielania Zamówień Publicznych w Politechnice Świętokrzyskiej  

 

o treści poniższej: 

§ 1 

1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, którym jest opracowanie 

graficzne, wydruk i dystrybucja oferty dla przedsiębiorców w formie folderu, przygotowanego na podstawie materiałów 

dostarczonych przez Zamawiającego na potrzeby z projektu pn. „CENWIS DESIGN SPRINT- innowacyjna usługa 

technologiczno-gospodarcza Politechniki Świętokrzyskiej” w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Społeczna 

Odpowiedzialność Nauki”,  na podstawie umowy nr NdS/529020/2021 z dnia 10.02.2022 r.  pt. „Nauka dla społeczeństwa”, 

zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Politechnice Świętokrzyskiej . 
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2. Realizacja przedmiotu zamówienia winna być zgodna z wymaganiami i wyszczególnieniem zawartym w zapytaniu ofertowym i 

ofercie Wykonawcy, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. Pod pojęciem „przedmiot umowy” lub „przedmiot zamówienia”, 

Strony rozumieją opis przedmiotu zamówienia wskazany w niniejszej umowie, zapytaniu ofertowym oraz Ofercie Wykonawcy. 

 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, umiejętności i dysponuje stosowną bazą do 

wykonania przedmiotu umowy oraz że przedmiot umowy wykonany zostanie z zachowaniem należytej staranności. 

4. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie osoby, przy udziale których będzie wykonywał umowę, w tym również osoby trzecie, będą 

posiadały wszelkie kwalifikacje i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego dla prawidłowego i kompletnego wykonania 

umowy. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

6. Wykonawca oświadcza, że:  

a) wykonanie Umowy nie będzie naruszało praw autorskich osób trzecich 

b) będą mu przysługiwać nieograniczone prawa autorskie do projektów graficznych, powstałych w wyniku realizacji Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że: 

a) wszelkie utwory, jakimi będzie posługiwał się w toku realizacji czynności objętych umową, a także powstałe w jej trakcie lub 

wyniku, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw 

przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych tych osób; 

b) nabędzie prawa, w tym prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych  od osób, którymi 

będzie posługiwać się w ramach realizacji umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zezwolenia na wykonywanie 

zależnych praw autorskich oraz na wprowadzenie zmian bez konieczności ich uzgadniania z osobami, którym mogłyby 

przysługiwać autorskie prawa osobiste.  

8. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, 

spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji umowy lub dysponowania przez Zamawiającego materiałami promocyjnymi. W 

przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się co całkowitego 

zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu kosztów. 

9. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia z Zamawiającym bieżących uzgodnień w zakresie 

opracowania graficznego materiałów informacyjno-promocyjnych oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego dla ostatecznej 

wersji materiałów informacyjno-promocyjnych. 

10. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu Umowy. 

§ 2 

W ramach wynagrodzenia zastrzeżonego w umowie Wykonawca z momentem przekazania Zamawiającemu, niezależnie od 

sposobu przekazania, przenosi na niego całość autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku wykonania 

umowy zgodnie z przeznaczeniem tych utworów dla potrzeb Projektu na poniższych odrębnych polach dozwolonej eksploatacji: 
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 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem 

oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 

Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Przeniesienie autorskich 

praw majątkowych, oraz zezwolenie na wykonanie zależnych praw autorskich, o których mowa powyżej następuje w ramach 

wynagrodzenia umownego określonego w ofercie Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za 

korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za upoważnienie do wykonywania zależnych praw 

autorskich. 

§ 3 

1. Termin rozpoczęcia realizacji Umowy: dzień zawarcia Umowy. 

2. Termin zakończenia realizacji Umowy: 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.  

3. Termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiający uzna za zachowany o ile Wykonawca dokona zgłoszenia przedmiotu 

umowy do odbioru końcowego w terminie wskazanym w ust. 2 i przekaże Zamawiającemu dowody potwierdzające dystrybucję 

do 200 firm tj. potwierdzenie operatora pocztowego Poczty Polskiej bądź innego dostawcy przesyłek, a w przypadku 

dostarczenia osobistego – potwierdzenie odbioru przesyłki (podpis osoby uprawnionej) 

4. Strony wyznaczają do kontaktu w ramach bieżącego wykonania Umowy: 

- ze strony Zamawiającego: Agnieszka Osman tel.: 41 34 24 397, e-mail: aosman@tu.kielce,pl  

(imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

     -  ze strony Wykonawcy: (imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

§ 4 

1. Strony ustalają wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy na kwotę: 

brutto: 

VAT: 

netto:  

2. Cena za realizację przedmiotu Umowy obejmuje wszystkie niezbędne koszty związane z prawidłowym wykonywaniem 

zamówienia. Wartość Umowy jest stała i niezmienna aż do zakończenia realizacji przedmiotu Umowy i zawiera wszystkie 

koszty związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy. Wartość Umowy została obliczona na podstawie wiedzy Wykonawcy 

oraz w oparciu o dane zawarte w zapytaniu ofertowym i w Załącznikach do zapytania ofertowego. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej przysługuje Wykonawcy po wykonaniu pracy zgodnie z Umową oraz stwierdzeniu 
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przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania prac objętych niniejszą Umową (na podstawie protokołu 

odbioru wykonania przedmiotu Umowy podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń).  

4. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, w terminie 30 dni od daty 

wystawienia faktury lub rachunku, na wskazany przez Wykonawcę w ofercie rachunek bankowy. 

5. Kwota określona w §4 ust.1 stanowi pełne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, w tym 

wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i udzielenie zgody na wykonywanie praw zależnych oraz 

upoważnień, o których mowa w §2 Umowy. 

6. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Zamawiający, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893) oświadcza, że pozostaje dużym 

przedsiębiorcą w rozumieniu tejże ustawy. 

§ 4a 

* /zapis dotyczy osób fizycznych / osób samozatrudnionych – ewentualnie do usunięcia stosownie do statusu Wykonawcy i złożonej przez niego oferty/ 
1. Wykonawca oświadcza, że kalkulując wysokość wynagrodzenia wziął pod uwagę pracochłonność wykonania przedmiotu 

umowy przy zastosowaniu stawki minimalnej, o której mowa w art. 8a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U.2018, poz. 2177) obowiązującej w 2019 r. i wydanego na jej podstawie Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości 

minimalnej stawki godzinowej1 w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1794). 

2. Ilość przepracowanych godzin Wykonawca wskaże w oświadczeniu dołączonym do faktury/ rachunku (sposób potwierdzania 

liczby godzin świadczenia usług). Oświadczenie Wykonawca może złożyć w formie dokumentowej lub pisemnej. Wypłata 

wynagrodzenia Wykonawcy następuje po złożeniu oświadczenia przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca oświadcza, że objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej . i z tego tytułu odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości co najmniej od najniższego 

wynagrodzenia za pracę określonego we właściwych przepisach oraz nie wnosi o objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami z 

tytułu zawarcia niniejszej Umowy. 

§ 5 

1. W przypadku przekroczenia końcowego terminu wykonania Umowy wskazanego w §3 ust. 2 Umowy, za każdy dzień 

opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara 

umowna od Wykonawcy w wysokości 1% całościowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §4 Umowy. 

2. Pod pojęciem „przekroczenia końcowego terminu wykonania Umowy” rozumie się również przypadek, gdy przedmiot Umowy 

został dostarczony przez Wykonawcę w terminie wskazanym w §3 ust. 2 Umowy, ale nie spełnia on wymagań Zamawiającego 

w zakresie ilości, formy, jakości lub innych wymagań Zamawiającego określonych w Zapytaniu ofertowym lub zaakceptowanych 

projektach (wady). W takim przypadku datą oddania całego przedmiotu Umowy jest data oddania całego przedmiotu umowy bez 

 
1 Zgodnie z §2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1794 minimalna 

stawka godzinowa wynosi w 2019 r. 14,70 zł. 
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wad. Za okres ten pobierane są kary umowne począwszy od dnia następnego po dniu, w którym, zgodnie ze zobowiązaniem 

Wykonawcy zawartym w jego ofercie, umowa winna być wykonana, do dnia oddania Zamawiającemu całego przedmiotu Umowy 

zgodnego z zapytaniem ofertowym (bez wad), co potwierdza protokół odbioru przedmiotu Umowy.  

3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn od niego zależnych lub nienależytego wykonania Umowy 

przez Wykonawcę, bądź odstąpienia od Umowy w całości lub części przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna od Wykonawcy w wysokości 10% wartości całościowego 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §4 Umowy, niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej, o której 

mowa w §5 ust. 1 Umowy. 

4. W przypadku nie zrealizowania części zamówienia, lub częściowo wadliwie wykonanego zamówienia, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo obniżenia kwoty wynagrodzenia o wartość wadliwie wykonanych elementów zamówienia, niezależnie od prawa 

naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 3.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z przysługującemu mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych zgodnie  

z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

 

§ 6 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że 

wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  

w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a także w przypadkach wskazanych w kodeksie 

cywilnym. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

zaakceptowanej przez Zamawiającego części umowy. 

§ 7 

1. Strony Umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności 

danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej Umowy osobom 

nieuprawnionym, a które nie mają charakteru jawnego zgodnie z właściwymi przepisami. Strony Umowy zobowiązują się 

również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez 

drugą Stronę. Uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach 

związanych z realizacją Umowy. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy  

w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody. 

§ 8 

1. Umowa została zawarta na czas wykonania jej przedmiotu, o którym mowa w §1 Umowy, tj. do terminu określonego w § 3 ust. 

2 Umowy. 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i innych właściwych ustawy. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu 

rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.  

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci Aneksu. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

§ 9 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy. 

2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami. 

 
           Zamawiający        Wykonawca  

 
 
 
……………………………….     ………………………………. 

 (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji każdej ze Stron) 


