Numer umowy:
Znak sprawy:

PROJEKT UMOWY
zawarta w Krakowie, w dniu ............ r.
pomiędzy:
Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31547 Kraków, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 701 002-79-49, REGON: 140580428
reprezentowaną przez Panią dr hab. Małgorzatę Manowską, Dyrektora Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury,
zwaną w dalszej części niniejszej umowy
Zamawiającym
a

(w przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą)
Panem/ią ……………………….., legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i numer
………………,
o
numerze
PESEL
………………….,
zamieszkałym/-ą
pod
adresem
……………………………………..,
prowadzącym/ą
działalność
gospodarczą
pod
firmą
……………………………… z siedzibą w …………….. – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy,

(w przypadku, gdy Wykonawcą jest spółka)
…………………….... z siedzibą w ………………., wpisanym/ą do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………… pod numerem
……………. – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy, reprezentowanym/ą przez Pana/Panią
…………………. - ……………………..……….., na podstawie …………………………….,
zwanym/ą w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”,

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści:

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tj. zamówienia, którego
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, nr sprawy…,
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:

a) przygotowania projektów graficznych materiałów promocyjnych w ilościach i na zasadach
określonych w zapytaniu ofertowym, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;
b) przedłożenia do akceptacji projektów graficznych :…………………………………..

c) naniesienia logo oraz innych żądanych informacji zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu
ofertowym na wybrane przez Zamawiającego projekty graficzne oraz przedstawienia
ostatecznej wersji projektu materiału promocyjnego do akceptacji (wzór);
d) wykonania i dostarczenia do Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy
Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury materiałów promocyjnych
szczegółowo wymienionych w zapytaniu ofertowym - po uprzednim uzyskaniu akceptacji
wzorów poszczególnych materiałów promocyjnych przez Zamawiającego.
2. Zamawiający przekaże w formie elektronicznej Wykonawcy swoje logo oraz inne materiały
informacje niezbędne do przygotowania wzoru wkładki informacyjno – promocyjnej.
3. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad wykonaniem wszystkich
projektów do czasu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie majątkowe do logo, o którym
mowa w ust. 1 lit. c.
§2

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się do przeniesienia na
Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkich przygotowanych projektów
graficznych (wzorów) i wykonanych w oparciu o te wzory materiałów promocyjnych
(materiałów) w zakresie korzystania, rozporządzania nimi oraz do pobierania wynagrodzenia,
na następujących polach eksploatacji:
a)

prawo publicznego odtwarzania, wykonywania oraz nadawania, a także publicznego
udostępniania wzorów i materiałów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; prawo utrwalania wzorów
i materiałów dowolną techniką, w tym techniką cyfrową, optyczną, magnetyczną drukiem
oraz na kliszy fotograficznej;

b)

prawo wprowadzania wzorów i materiałów do pamięci komputera oraz do własnych baz
danych;

c)

prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania wzorów i materiałów
w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych
końcowych użytkowników sieci, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w
szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego oraz na kliszy fotograficznej i drukiem;

d)

prawo do tworzenia papierowych wersji wzorów i materiałów;

e)

prawo dostosowania wzorów i materiałów do wymagań Zamawiającego;

f)

prawo wykorzystania wzorów i materiałów w celu promocji i reklamy;

g)

prawo do wprowadzania wzorów i materiałów do obrotu, wytwarzania określoną techniką
egzemplarzy wzorów i materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego, techniką cyfrową oraz na kliszy fotograficznej;

h)

prawo do wykorzystywania wzorów i materiałów w różnych formatach, w tym w postaci

drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania wzorów (lub ich
fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);
i)

prawo do wyświetlania i wystawiania wzorów i materiałów;

j)

prawo do użyczania i najmu wzorów i materiałów.

2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, jest nieograniczone czasowo ani terytorialnie.
3. Wraz z przeniesieniem powyższych praw Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie oraz
rozporządzenie przez Zamawiającego prawami do utworów zależnych powstałych w wyniku
dokonania tłumaczenia, przeróbek lub adaptacji wzorów i materiałów, na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 1.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody, o której mowa w ust. 3
podmiotom trzecim na polach eksploatacji określonych w ust. 1.

5. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 i ust. 4, nastąpi, w odniesieniu do konkretnego
wzoru, z chwilą zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o ostatecznej akceptacji tego
wzoru, dokonanej zgodnie z § 3.

6. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 i ust. 4, nastąpi, w odniesieniu do konkretnego
materiału, z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa
w § 5.

7. Z chwilą zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 i odbioru, o którym mowa w ust. 6,
Zamawiający nabędzie własność wszystkich egzemplarzy, na których konkretny wzór i materiał
utrwalono, a Wykonawca ma obowiązek przekazania nośników, na których ten wzór i materiał
utrwalono.
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest przesłać projekty, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a) na adres
e-mail:a.pietrzak@kssip.gov.pl do siedziby Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy.
2. W terminie 3 dni od dnia przekazania projektów Zamawiający akceptuje i wybiera projekty do
dalszej realizacji, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. c), lub też zgłasza do nich zastrzeżenia. W
przypadku zgłoszenia zastrzeżeń/uwag - Wykonawca wprowadza zgłoszone uwagi w terminie
3 dni roboczych od dnia przekazania tych uwag przez Zamawiającego i w tym terminie
przedstawia je ponownie do akceptacji.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia akceptacji wybranego projektu, przedstawia
Zamawiającemu gotowy wzór materiału promocyjnego do akceptacji. Akceptacja nastąpi
w terminie 3 dni od dnia otrzymania wzorów przez Zamawiającego, na zasadach określonych
w ust 2.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot zamówienia, o którym mowa w
§ 1 ust. 1 lit. d) w terminie nie później niż do dnia 11 grudnia 2019 r. na adres siedziby Ośrodka
Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP w Lublinie, ul Krakowskie
Przedmieście 62

§4

1. Przy realizacji niniejszej umowy strony umowy porozumiewać się będą telefonicznie, drogą
elektroniczną (przekazywanie projektów graficznych i ich akceptacja, względnie zgłaszanie
uwag) lub pisemnie.
2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:

a) ze strony Wykonawcy:
Pan ………………..................... tel………..…………., e-mail……………............................……..

b) ze strony Zamawiającego:
Pani Aleksandra Pietrzak, tel. 81 440 87 33, e-mail: a.pietrzak@kssip.gov.pl
§5

Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez
Zamawiającego oraz Wykonawcę. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie łącznej
………….. złotych brutto (słownie: ………………………….00/100) tj. ………….. złotych netto (słownie:
………………………….00/100).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje koszt opracowania ostatecznych projektów

3.

4.

5.

6.

graficznych (wzorów) (§ 1 ust. 1) oraz dostarczenia gotowych materiałów promocyjnych do
OSUiWM oraz koszt ich rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia
na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wzorów i materiałów oraz praw, o których
mowa w § 2 ust. 4.
Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury, po stwierdzeniu wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, potwierdzonego przez
Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym.
Płatność zostanie zrealizowana w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionego faktury przez Wykonawcę. Płatność będzie realizowana przelewem
na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.
Dniem zapłaty jest dzień obciążenia kwotą należności rachunku Zamawiającego.

7. Wykonawca oświadcza, że wypłata wynagrodzenia, określonego w ust. 1, wyczerpuje wszelkie
jego roszczenia majątkowe z tytułu wykonania umowy oraz przeniesienia majątkowych praw
autorskich oraz praw, o których mowa w § 2 ust. 4, niezależnie od liczby publikacji, nadań oraz
odtworzeń wzorów i materiałów.

8. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i posiada numer
identyfikacji podatkowej NIP ………. Ponadto w przypadku, gdy jest czynnym podatnikiem
podatku VAT zobowiązuje się do informowania Zamawiającego w trakcie trwania niniejszej

umowy o każdej zmianie statusu podatnika podatku VAT, w szczególności w momencie
wystawiania faktur VAT (jeśli dotyczy).
§7
1. Wykonawca wyraża zgodę na rozpowszechnianie wzorów i wykonanych w oparciu o te wzory
materiałów promocyjnych z pominięciem jego nazwiska (firmy).
2. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do wzorów
i wykonanych w oparciu o te wzory materiałów promocyjnych.
§8

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
zamawianych materiałów.
2. W ramach uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi, Zamawiający może w szczególności
żądać wymiany materiału (partii materiału) wadliwego na wolny od wad, co Wykonawca
obowiązany jest zrealizować w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ujawnieniu
wady.
§9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego za usługi wykonane do dnia odstąpienia od umowy;
2) zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi i nie przystępuje do realizacji umowy pomimo
pisemnego wezwania Zamawiającego, przez okres 5 dni od daty otrzymania tego wezwania,
4) Wykonawca przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,
5) Wykonawca dopuścił się rażących zaniedbań w realizacji przedmiotu umowy, w tym w
szczególności przygotował nienależytej jakości projekty graficzne lub wzory, co doprowadziło
do trzykrotnego niezaakceptowania ich przez Zamawiającego albo opóźnił się w usunięciu
wad dłużej niż 5 dni.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
powinno wskazywać przyczynę odstąpienia. W takim wypadku zapłata nastąpi za usługi
wykonane do dnia odstąpienia od umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 7 dni od daty powzięcia przez
stronę wiadomości o zaistnieniu przyczyny uzasadniającej odstąpienie od umowy, z
zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1).
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich danych i informacji
dotyczących Zamawiającego, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę.

2. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany
będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia,
o którym mowa w § 6 ust. 1.
3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 2, aż do pełnego pokrycia
poniesionej szkody.
§ 11

1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej:
1) w przypadku uchybienia terminom, o których mowa w § 3, § 8 ust. 2, w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;
2) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn obciążających
Wykonawcę, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1;
3) w przypadku innych, niż wymienione w pkt. 1 - 3 postaci niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1;
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 oraz w § 10 ust. 2, podlegają kumulacji.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość poniesionej szkody
przekroczy wysokość należnej kary umownej.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia, na co
Wykonawca wyraża zgodę.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 13

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla
Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2 – wzór protokołu zdawczo – odbiorczego
Załącznik nr 3 – oferta Wykonawcy
Załącznik nr 4 – wydruk z CEIDG/KRS

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

………………………………….

……………………………………..

