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Załącznik nr 5  do zapytania ofertowego 

 
Numer sprawy: WA.371.40.2018.JS 
 

 
Umowa nr DIP/………/18 

 
zawarta dnia ………………………..2017 roku we Wrocławiu pomiędzy: 

Województwem Dolnośląskim - Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 

Strzegomskiej 2-4,  REGON 931934644 oraz NIP 8992803047, reprezentowaną przez:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
Zwaną  w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………o  

Zwaną/ym  w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 

§ 1. 
 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie oraz dostawa kalendarzy ściennych trójdzielnych na 2019 rok dla 

Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. 
2. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać zgodnie z Zapytaniem ofertowym i szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia. 
3. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i na własne ryzyko dostarczyć wykonane kalendarze Zamawiającemu 

do budynku „Silver Forum” położonego we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej 2-4 budynku. 

 
§ 2. 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w §1 umowy wynagrodzenie 

w wysokości: ………………. zł netto (słownie: ………………………………………..) plus należny podatek VAT w kwocie 
………………. zł (słownie: …………………………………………………..), co stanowi łącznie kwotę brutto 

…………………… zł (słownie: ………………………………………………………..). 

2. Cena określona w ust. 1 obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wykonanie 
przedmiotu umowy. Cena obejmuje wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją umowy, w szczególności: podatki 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy, koszty transportu, ubezpieczenia itp. 
3. Zamawiający dokona zapłaty ceny Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT/rachunku1. Fakturę VAT/rachunek za wykonanie przedmiotu należy wystawić na: 

 
Województwo Dolnośląskie, 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca 
ul. Strzegomska 2-4 

53-611 Wrocław 
NIP 8992803047 

 

4. Przedmiot umowy współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego. Obsługa zadań DIP w ramach PT 2018. 
 

§ 3. 

 
1. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy i kompletnie  
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z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z opisem  
i wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie ze swoją ofertą. 

 

§ 4. 
 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy upływa w dniu …………….2018 roku. 
2. Zamawiający po podpisaniu umowy, za pośrednictwem poczty email, wyśle do Wykonawcy materiały, na 

podstawie których Wykonawca będzie musiał wykonać projekty graficzne, które po ostatecznym wyborze przez 

Zamawiającego docelowo zostaną umieszczone na zamawianych kalendarzach. 
3. Wykonawca prześle Zamawiającemu projekty graficzne drogą elektroniczną. Zamawiający dokona 

akceptacji/zgłoszenia poprawek wybranego projektu graficznego w terminie do 2 dni roboczych od jego 
otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego ewentualnych poprawek do projektu, Wykonawca 

niezwłocznie je uwzględni i w ciągu kolejnych 2 dni roboczych ponownie przedstawi projekt graficzny do 
akceptacji. W przypadku niezaakceptowania żadnego z zaproponowanych projektów, dalsza procedura odbywa się 

aż do zaakceptowania projektu kalendarzy, według powyżej opisanej powyżej procedury lub Zamawiający odstąpi 

od umowy. 
4. Kalendarze muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku oraz muszą spełniać następujące 

kryteria:  
1) Funkcjonalności, tj. muszą spełniać swoje przeznaczenie, materiały będące przedmiotem zamówienia mają 

zapewniać łatwe i bezproblemowe korzystanie z nich. 

2) Trwałości tj. artykuł nie ulega trwałym zniekształceniom i nie ulega zniszczeniu przy zwykłym korzystaniu, 
ruchome elementy materiału zapewniają jego właściwe funkcjonowanie. 

3) Estetyki i precyzji wykonania, tj. nie występują zarysowania, przebarwienia, pęknięcia i inne uszkodzenia 
materiału podczas właściwego i normalnego korzystania, a poszczególne elementy każdego z materiałów 

muszą być kompletne, dobrze do siebie spasowane oraz zamocowane. 

4) Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej znaku marki 
Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020) wraz z tekstem: Zakup jest 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z wytycznymi Zamawiającego). 

5. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu umowy jest protokół odbioru podpisany przez obie strony. 

6. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wykrytych wad 
w przekazywanych produktach, Strony nie sporządzą protokołu odbioru, a upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego przekaże Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń co do 

przedmiotu umowy.  
7. W przypadku stwierdzenia wad lub braków przedmiotu umowy, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy 

dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego 
z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Wykonawcy nie przysługuje prawo jednostronnego sporządzenia 

protokołu odbioru. 

8. Jeżeli wady przedmiotu umowy usunąć się nie dadzą lub termin na ich poprawienie lub dostarczenie przedmiotu 
umowy wolnego od wad upłynie bezskutecznie, Zamawiający może od umowy odstąpić, w terminie 14 dni od dnia 

poinformowania Zamawiającego przez  Wykonawcę o braku możliwości usunięcia wad, albo od dnia upływu 
wyznaczonego terminu na usunięcie wad. 

9. Podpisany przez obie strony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT/rachunku 
obejmującej(go) umowne wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy. 

10. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy z rozpoczęciem lub 

wykonaniem prac przy realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby przedmiot umowy 
został wykonany w sposób prawidłowy w czasie umówionym i nie podjęcia takich działań pomimo wezwania 

Zamawiającego przekazanego Wykonawcy w formie pisemnej. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od 
umowy na tej podstawie po upływie 7 dni licząc od daty doręczenia Wykonawcy wezwania. 

 

§ 5. 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu umowy. 
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2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność oferowanego przedmiotu umowy lub 

jego części z opisem zawartym w  zapytaniu ofertowym. 
3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wykonany przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych  

i prawnych. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, w tym 
również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub 

przemysłowej, w tym praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory 
użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem przedmiotu umowy do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich 
wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, o których mowa w ust. 4.  

6. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy spowoduje naruszenie praw własności intelektualnej osób 
trzecich lub wszczęty zostanie w tym zakresie spór, Wykonawca na wniosek Zamawiającego weźmie bezpośredni 

udział w sporze z osobą trzecią w zakresie naruszenia przysługujących jej praw autorskich, o ile spór taki oparty 
będzie na zarzucie osoby trzeciej, że korzystanie z wykonanego przedmiotu umowy przez Zamawiającego w 

jakikolwiek sposób narusza prawa takiej osoby trzeciej. Wykonawca zwróci Zamawiającemu uzasadnione koszty 

wydatków koniecznych do prowadzenia obrony oraz zapłaci ewentualne odszkodowanie, zasądzone na rzecz tych 
osób trzecich. 

 
§ 6. 

 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych w przypadku: 
1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca w wysokości 20 % (dwadzieścia procent) kwoty wynagrodzenia umownego netto; 
2) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części – w wysokości 0,5% (pół procenta) kwoty 

wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki; 

3) zwłoki w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% (pół procenta) 
wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia ustalonego na ich usunięcie. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego mu wynagrodzenia. 
3. Zapłata kary umownej nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania przez Wykonawcę.  

4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona 
przez niego szkoda przekracza wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z powodów nieobjętych karą 

umowną. 

 
§ 7. 

 
Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w całości lub w 

części, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 8. 

 
Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego i w niniejszej umowie, Zamawiający może 

odstąpić od umowy także w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawca może odstąpić od 

umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 9. 
 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, przenosi na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do wykonanych w 

ramach realizacji umowy utworów na następujących polach eksploatacji:  
1) utrwalenie na papierze oraz nośniku cyfrowym,  

2) zwielokrotnianie egzemplarzy w nieograniczonej ilości,  
3) wprowadzenie do pamięci komputerów,  
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4) rozpowszechnianie i publikowanie (udostępnianie publiczne egzemplarzy),  

5) wprowadzenie do obrotu, bez ograniczeń terytorialnych, 
6) wprowadzanie zmian i wykonywanie modyfikacji.  

2. Autorskie prawa majątkowe zostaną przeniesione na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 

2 ust. 1 umowy, z chwilą przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, bez dodatkowego oświadczenia 
Wykonawcy. 

§ 10. 
 

1. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej umowy oraz odbiór 

przedmiotu zamówienia są:  
- …………………………….; tel. ……………………., e-mail: ...................@dip.dolnyslask.pl; 

2. Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej umowy i przekazanie 
Zamawiającemu przedmiotu zamówienia jest:  

 - ……………………………….;  tel. ………………………….., e-mail: ……………………………………..; 
 

§ 11. 

 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 12. 

 

Strony dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. W przypadku, gdy nie dojdą do 
porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 13. 

 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym 
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

 
§ 14. 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego. 

 
        Zamawiający:         Wykonawca: 

 
 

mailto:sekretariat@dip.dolnyslask.pl
http://www.dip.dolnyslask.pl/
mailto:sebastian.stasiak@dip.dolnyslask.pl
mailto:ewelina.dobrzynska@adveno.pl

