
 

 

 
Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
Umowa współfinansowana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014  
oraz budżetu państwa w ramach Programu Pl13 – Ograniczanie Społecznych Nierówności  

w Zdrowiu  
 

UMOWA nr ........................ 

na dostawę artykułów informacyjno - promocyjnych w ramach programu 

„Twoje Serce Twoim Życiem”  

 

zawarta w dniu …... 2015 r. w Piotrkowie Trybunalskim, pomiędzy: Powiatem 

Piotrkowskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP …....., 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w imieniu, którego 

działają: 

1. Stanisław Cubała - Starosta Powiatu Piotrkowskiego  

2. Piotr Wojtysiak - Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego  

 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Piotrkowskiego – Janusza Miszteli 

zwanym dalej ,,Zamawiającym” 

a 

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

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

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

zwanym dalej ,,Wykonawcą”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego w ramach projektu „Twoje SERCE Twoim ŻYCIEM” Program 

Zmniejszenia Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem 

Wystąpienia Chorób Układu Krążenia współfinansowanego ze środków Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2009-2014, oraz budżetu państwa w ramach Programu Pl13 – 

Ograniczanie Społecznych Nierówności w Zdrowiu, zawarta została umowa o następującej 

treści:  

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia artykułów 

informacyjno - promocyjnych na potrzeby realizowanego przez Zamawiającego 

projektu „Twoje SERCE Twoim ŻYCIEM” Program Zmniejszenia Nierówności  

w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób 



 

 

Układu Krążenia współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2009-2014, oraz budżetu państwa w ramach Programu Pl13 – 

Ograniczanie Społecznych Nierówności w zdrowiu. 

2. Wykaz artykułów informacyjno - promocyjnych, które Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w celu realizacji przedmiotu umowy 

stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż wszelkie artykuły informacyjno - promocyjne 

dostarczane Zamawiającemu są fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad oraz 

spełniają warunki określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnych 

bezpieczeństwie produktów (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 322). 

4. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przed ostatecznym terminem dostawy do 

zapoznanie się z próbkami materiałów promocyjnych oraz wnoszenie wszelkich 

uwag. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia artykułów informacyjno – 

promocyjnych zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik Nr 2  do niniejszej umowy. 

 
§ 2 

1.  Ustala się cenę przedmiotu umowy w wysokości: 
      Netto: ….....................................zł (słownie: …....... 00/100 złotych); 

           Podatek VAT: …...........................; 

           Brutto: …................................. zł (słownie: …....... 00/100 złotych). 

2. Na cenę określoną w ust. 1 składają się wszelkie koszty Wykonawcy związanie                       

z realizacją niniejszej umowy. 

3. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym kupujący wydał swojemu bankowi 

polecenie realizacji przelewu. 

4. Za opóźnienie zapłaty w terminie określonym w § 2 ust. 2, Wykonawcy 

przysługują odsetki ustawowe. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na numer rachunku bankowego 

Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej/ego faktury/rachunku. 

6. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku jest podpisany przez Zamawiającego 

protokół odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3. 

 
§ 3 

1. Dostawa artykułów informacyjno - promocyjnych będących przedmiotem 

niniejszej umowy nastąpi w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie po 



 

 

ostatecznej akceptacji projektów graficznych wszystkich artykułów informacyjno - 

promocyjnych przez Zamawiającego. 

2. Miejscem dostawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Piotrkowie 

Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, pok. ...... 

3. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru 

ilościowego i jakościowego, przez przedstawicieli stron, po dostarczeniu całości 

artykułów informacyjno – promocyjnych. 

4. Wszelkie koszty związane z dostawą artykułów informacyjno – promocyjnych 

obciążają Wykonawcę. 

5. Do czasu odbioru artykułów informacyjno – promocyjnych przez Zamawiającego, 

ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym jego uszkodzeniem 

lub utratą ponosi Wykonawca. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonych artykułach 

informacyjno – promocyjnych, Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej 

wymiany na nowy w terminie 5 dni. 

7. Wymiana artykułów informacyjno – promocyjnych, o której mowa w ust. 6 

odbywa się na koszt Wykonawcy, bez dodatkowych opłat i zmiany ceny. 

8. W przypadku żądania przez Zamawiającego zmian w projektach graficznych 

artykułów informacyjno - promocyjnych Wykonawca dokona powyższych zmian  

w terminie 2 dni  od dnia zgłoszenia żądania zmian. 

 
§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 10% łącznej wartości przedmiotu zamówienia, w wypadku odstąpienia od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 

b) 0,2% ceny brutto wartości zamówienia – za każdy dzień zwłoki, licząc od 

wymaganego w myśl  § 3 ust. 1 terminu dostawy; 

c) 0,2 % ceny brutto wartości zamówienia – za każdy dzień zwłoki  

w przedstawieniu dwóch wersji projektów graficznych do każdego artykułu 

od dnia podpisania umowy oraz dokonania zmian w tych projektach  

w terminie, o którym mowa § 3 ust. 8 umowy. 

2. Ustala się, że w przypadku naliczenia kary umownej, Zamawiający ma prawo 

potrącić ją z wystawionej faktury. 

3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od 

Wykonawcy  odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość 

powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 



 

 

 
§ 5 

1. Z chwilą opracowania artykułów informacyjno - promocyjnych, o których mowa                      

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przechodzą na Zamawiającego 

wszystkie autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów wytworzonych przez 

Wykonawcę w celu realizacji niniejszej umowy, co uprawnia Zamawiającego do 

wyłącznego korzystania i rozporządzania powstałymi w ten sposób utworami bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

2. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego 

przechodzi wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa 

zależnego. Ponadto Zamawiający ma prawo do dokonywania zmian lub zlecenia 

powyższego osobom trzecim w materiałach szkoleniowych.  

3. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1 obejmuje pola 

eksploatacji:  

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, 

poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym 

kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych 

technik,  

b) utrwalanie i zwielokrotnianie w celu przechowywania,  

c) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 

Zamawiającego,  

d) wprowadzanie do pamięci komputera oraz systemów, którymi dysponuje 

Zamawiający,  

e)  wprowadzanie do sieci komputerowych, w tym do Internetu,  

f)  wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu 

na potrzeby Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej 

liczbie,  

g)  użyczenie, najem, dzierżawa,  

h) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, 

ekspozycja, publikowanie części lub całości, 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,  

i) opracowania, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji 

oraz tworzenie nowych funkcjonalności utworu.  

j) Przeniesienie licencji i autorskich praw majątkowych, w tym prawo do 



 

 

korzystania na polach eksploatacji następuje w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 2 ust. 1.  

4. Przedmiot umowy nie narusza praw osób trzecich.  

5. Zamawiający zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody 

powstałe w trakcie realizacji umowy.  

6. Z uwagi na fakt, że wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa, udzielona zostaje 

bezterminowa licencja do korzystania z utworów wytworzonych przez Wykonawcę 

w ramach realizowanego projektu bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby 

egzemplarzy, w zakresie poniższych pól eksploatacji:  

a) utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części poprzez wytwarzania 

egzemplarzy jakakolwiek techniką (w tym drukarską i cyfrową);  

b) wprowadzenie do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału lub egzemplarzy; 

c)  rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym,  

d) w szczególności przez wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie  

w sieci internetowej. 

 
§ 6 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3.  Wszelkie załączniki wskazane w treści umowy stanowią jej integralną część. 

 
§ 7 

 
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy 

rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 
§ 8 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy oraz jeden dla Zamawiającego. 
 
 
 
       .…...............................       …....................................... 
          WYKONAWCA                     ZAMAWIAJĄCY  



 

 

 


