
 

 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

PZP-1-druk-PBP-2016 

 
Wzór umowy, 

jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, na usługę polegającą na zaprojektowaniu, 
wykonaniu druku i dostawie ulotek, broszur i plakatów w ramach realizowanego projektu 

„Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i 
zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” 

 
 
 
Zawarta w dniu …………….. 2016 r., pomiędzy: 

Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, z siedzibą w Gdańsku 80-952, przy ulicy Bażyńskiego 1A 

Regon 190552396, NIP 548-030-45-78, KRS 0000045713 

Reprezentowaną przez: 

Andrzeja Letkiewicza –Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego  

……………………………………………… 

Zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 

 

 

a 

 

………………………………………………. 

z siedzibą ………………………………. 

Regon: …………………………………… 

NIP: ……………………………………… 

Reprezentowaną/-ym przez ……………………………………….. 

Zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

Strony zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 209.000 euro, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 

29 stycznie 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 1 

1. Zmawiający powierza a wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania usługę polegającą 

na zaprojektowaniu, wykonaniu druku i dostawie ulotek, broszur i plakatów w ramach 

realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na 

rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” 

finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oferta wykonawcy, stanowiące integralną część 

umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz sprzętem 

umożliwiającym mu wykonanie przedmiotu umowy w sposób odpowiadający normom 

jakościowym przewidzianym dla danego typu usługi. 



 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wykonanego przedmiotu umowy na własne ryzyko  

i koszt do Stacji Morskiej IO UG w Helu 84-150 przy ulicy Morskiej 2, w terminie wskazanym  

w ofercie, tj. do ………………………….  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu umowy przed terminem wskazanym  

w § 1 ust. 3, pod warunkiem, że zrealizowania zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia. 

 

§ 2 

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę niniejszej umowy 

zapłaci on zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości: 

a. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

b. Za późnienie wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki ponad terminem 

wyznaczonym na realizację zamówienia. 

2. Zamawiający ma prawo dokonać, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy potrącania 

naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego wykonawcy, o których mowa w § 3 ust. 1 

umowy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego przyczyn leżących po jego stronie, 

zamawiający zapłaci wykonawcy równowartość faktycznie poniesionych kosztów na wykonanie 

zamówienie, jednocześnie wykonane przez wykonawcę części zamówionej pracy przechodzą na 

własność zamawiającego. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania przez niego części umowy. 

5. Kary umowne nie będą naliczane wykonawcy jeżeli niedotrzymanie terminu  umowy nastąpi z 

przyczyn lezących po stronie zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Za wykonacie powierzonych prac strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ………………………. 

(słonie ………………………………….) plus podatek VAT …………%, co daje kwotę w wysokości …. brutto 

(słownie brutto………). 

2. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 1 jest dokonanie odbioru przedmiotu 

umowy przez zamawiającego w formie protokołu odbioru i stwierdzenie przez niego, że jego 

wykonanie jest prawidłowe i nie budzi zastrzeżeń. 

3. Należność za wykonaną i przyjętą bez zastrzeżeń dostawę zostanie uregulowana w ciągu 30 dni od 

daty przedłożenia prawidłowej sporządzonej faktury. 

 

§ 4 

1. Wykonawca niniejszą Umową, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.) (dalej „Prawo 

Autorskie”), wraz z podpisaniem Protokołu, w ramach Wynagrodzenia, przeniesie na rzecz 

Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do prac powstałych w ramach Umowy – 



 

wykonania projektów graficznych, obejmujących prawo do rozporządzania przedmiotowymi 

pracami w zakresach i na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Prawa 

Autorskiego, a w szczególności i co najmniej na następujących polach eksploatacji (dalej „Pola 

Eksploatacji”): 

1) w zakresie wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, w tym korzystanie 

z projektów graficznych przed wszelkimi organami władzy i administracji państwowej lub 

samorządowej, sądami, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, agendami rządowymi 

oraz instytucjami finansującymi lub kontrolującymi projekt, partnerom projektu,  

tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku; 

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy projektów graficznych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

3) digitalizacja, wprowadzenie i zapisywanie projektów graficznych w pamięci komputera; 

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekty graficznych 

utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

5) w zakresie rozpowszechniania projektów graficznych w sposób inny niż określony powyżej – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  

i reemitowanie, a takie publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także za pomocą 

połączeń internetowych oraz połączeń opartych na technologiach telefonii komórkowej; 

6) dystrybucja projektów graficznych, w szczególności jej ekspozycja i publiczne udostępnianie 

w środkach masowego przekazu; 

zarówno w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i zagranicą, przy czym jednocześnie zostaną przeniesione 

prawa do każdego utworu stanowiącego część Przedmiotu Umowy bez konieczności składania 

odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie Zamawiającego, w ramach Wynagrodzenia, nabywa 

prawo do przeniesienia na rzecz osób trzecich autorskich praw majątkowych na Polach Eksploatacji, 

nabytych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

 

2. Zamawiający nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania zależnymi prawami 

autorskimi w zakresie wymienionym w ust. 1 i 2 niniejszego punktu. Wykonawca, w ramach 

Wynagrodzenia, (i) nieodwołalnie upoważnia – i upoważni, jeśli zajdzie taka potrzeba – 

Zamawiającego do wykonywania wszystkich praw zależnych do Przedmiotu Umowy (w tym do 

udzielania zgody na wykorzystanie adaptacji Przedmiotu Umowy), oraz (ii) nieodwołalnie 

upoważnia – i upoważni, jeśli zajdzie taka potrzeba – Zamawiającego do dokonywania zmian 

Przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku jeśli jakiekolwiek autorskie prawa majątkowe do jakiejkolwiek części Przedmiotu 

Umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy, zapewni on aby zostały one przeniesione w zakresie 

Pól Eksploatacji i na zasadach określonych w Umowie na Zamawiającego. Ponadto, w powyższej 

sytuacji, Wykonawca zapewni, aby osoby takie udzieliły na rzecz Zamawiającego upoważnień. 

4. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony postanawiają, że zapłata Wynagrodzenia,  

o którym mowa Umowie wyczerpuje jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy oraz osób, którymi się 

on posługuje przy wykonywaniu niniejszej Umowy, z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego 

autorskich praw majątkowych do Przedmiotu Umowy na Polach Eksploatacji. 



 

5. Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszają autorskich praw osobistych, przy 

czym Wykonawca niniejszym upoważnia – oraz upoważni, jeśli zajdzie taka potrzeba – 

Zamawiającego do korzystania z jego osobistych praw autorskich w stopniu wymaganym do 

korzystania przez Zamawiającego z projektów graficznych. 

6. Wykonawca przeniesie w ramach Wynagrodzenia na Zamawiającego tytuł własności do nośników, 

na których Przedmiot Umowy – projektów graficznych –jest utrwalone. Przeniesienie będzie 

skuteczne z chwilą zapłaty Wynagrodzenia, a nośniki zostaną przekazane Zamawiającemu  

z chwilą podpisania Protokołu. 

7. Założenia oraz dane wyjściowe uzyskane od Zamawiającego są jego własnością i – wchodząc  

w zakres Informacji – nie mogą być udostępniane bez jego zgody osobom trzecim. 

8. W przypadku naruszenia któregokolwiek ze zobowiązań Wykonawcy określonych w niniejszą 

umową, Wykonawca zapłaci za naruszenie takiego zobowiązania Zamawiającemu karę umową  

w wysokości 10% (dziesięć procent) Wynagrodzenia określonego w Umowie. 

 

§ 5 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac ano w całości, ani w części innym osobom, o ile nie 

wskazała on w złożonej ofercie zakresu prac, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 

 

§ 6 

Opłata i koszty związane z umowa obciążają wykonawcę. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz 

inne obowiązujące przepisy. 

 

§ 8 

Wszystkie spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym  

dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

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

Zamawiający  Wykonawca 

 

 


