Umowa Nr SCP/U/

/2020

zawarta w dniu …… ……….2020 r. w Chorzowie pomiędzy:
Województwem Śląskim – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie
przy ulicy Katowickiej 47, reprezentowanym przez Dyrektora Pana Krzysztofa Spyrę na podstawie
pełnomocnictwa, zwanym dalej Zamawiającym
a
Adamem Krokowskim, prowadzącym działalność gospodarczą jako:
…………………………………………….
NIP:

, Regon:

zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:
§1
Niniejszą umowę zawarto na podstawie art. 4 pkt 8 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
§2
1.

Zamawiający zamawia, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące przedmioty
zamówienia:

Lp.

Produkt

Ilość

Specyfikacja produktu

Koszt wykonania

1.

Kalendarz trójdzielny

200 szt.

Wykonanie projektu, druk
kalendarza, dostawa

0 000,00 PLN + VAT

2.

Kalendarz biurkowy

300 szt.

Wykonanie projektu, druk
kalendarza, dostawa

0 000,00 PLN + VAT

RAZEM

0 000,00 PLN + VAT

Wykonawca zobowiązuje się do opracowania projektu graficznego przedmiotu zamówienia oraz
przeniesienia praw autorskich do projektu na Zamawiającego.

2.

Szczegółowe dane dotyczące zamówienia znajdują się w Załączniku 1 do umowy.

3.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z dniem wydania przedmiotu zamówienia,
autorskie prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia, w szczególności do projektu
graficznego, o którym mowa w §2 ust.1 i upoważnia go do nieodpłatnego korzystania
z przedmiotu zamówienia na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku (w tym analogowe i cyfrowe), a w szczególności
na: dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych
do zapisu cyfrowego w sieci multimedialnej (w tym internet);
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b) zwielokrotnianie dowolną techniką;
c)

wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;

d) prawo obrotu w kraju i za granicą;
e) wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników;
f)

sporządzanie wersji obcojęzycznych;

g) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w tym Internetu;
h) wykorzystanie na stronach internetowych;
i)

wykorzystanie w utworach multimedialnych;

j)

wykorzystanie do celów produkcji przedmiotów i upoważnianie osób trzecich do ich
wykorzystywania w tym celu;

k) wprowadzanie do obrotu opracowań graficznych lub produktów wyprodukowanych
z wykorzystywaniem opracowań graficznych;
l)

wykorzystanie opracowań do celów promocyjnych i reklamy.
§3

1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w §2, w następujących
terminach

od

podpisania

niniejszej

umowy,

zlecenia

przygotowania

projektu

oraz

ostatecznej potwierdzonej pisemnie akceptacji projektu graficznego przez Zamawiającego:

Lp.

Termin wykonania projektu, jego akceptacji i realizacji zamówienia
wraz z dostawą do Zamawiającego

Produkt

1.

Kalendarz
trójdzielny

Nie później niż 16.11.2020.

2.

Kalendarz
biurkowy

Nie później niż 16.11.2020.

2.

Wykonawca

przedstawia

Zamawiającemu

do

akceptacji

projekt

graficzny,

który

to Zamawiający zobowiązuje się zatwierdzić zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu lub w
tym terminie zgłosić uwagi do projektu. Podstawą do podjęcia czynności fizycznego
wykonania przedmiotu zamówienia jest ostateczna akceptacja projektu graficznego przez
Zamawiającego.
3.

W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przedstawionego mu przez Wykonawcę
projektu graficznego, Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniej modyfikacji projektu
w terminie 1 dnia roboczego. W takim wypadku dla akceptacji projektu oraz realizacji
zamówienia w oparciu o zaakceptowany ostatecznie projekt odpowiednie zastosowanie
mają terminy określone w §3 ust. 1.

4.

Przez wykonanie zamówienia rozumie się dostarczenie do siedziby Zamawiającego
prawidłowo wykonanego przedmiotu zamówienia oraz podpisanie przez upoważnionego
pracownika

Zamawiającego

protokołu

odbioru

bez

zastrzeżeń.

Dokonanie

odbioru

przedmiotu zamówienia nie wyklucza możliwości zgłoszenia wad przedmiotu zamówienia
w dalszym okresie.
5.

Dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy.

2

§4
1.

Cena

za

całość

zamówienia,

wynosi

0

000,00

zł

netto

(słownie:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zł. 00/100) + 23% VAT czyli łącznie brutto 0 000,00 zł
(słownie: xxxxxxxxxxxxxx zł. 00/100).
2.

Kwota określona w ust.1 jest ceną ryczałtową i obejmuje cały przedmiot zamówienia oraz
przeniesienie praw autorskich do projektu, o którym mowa w §2.

3.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność
Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
§5

1.

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy, w ciągu 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury VAT za przedmiot zamówienia wskazany w §2.

2.

Wykonawca

ma

prawo

wysyłania

ustrukturyzowanej

faktury

elektronicznej

za

pośrednictwem platformy zgodnie z ostawą z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191).
3.

Faktura zostanie zapłacona metodą split payment zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017
r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
2018 poz. 62).

4.

Wykonawca zobowiązuje się, że numer rachunku bankowego podawany na fakturach VAT
będzie rachunkiem ujawnionym w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (na tzw. „białej liście”). Zamawiający może odmówić zapłaty na
rachunek nie ujawniony w ww. wykazie podmiotów, a Wykonawca nie będzie uprawniony
do dochodzenia odsetek. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem
Zamawiającego w przypadku: podania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w
ww. wykazie podmiotów i uiszczenia przez Zamawiającego.

5.

Faktura VAT wystawiona zostanie na postawie protokołu odbioru prawidłowo wykonanego
zamówienia i doręczona Zamawiającemu po dostarczeniu do Zamawiającego przedmiotu
zamówienia.

6.

Fakturę VAT należy wystawić na:
Województwo Śląskie
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
NIP: 9542770064

7.

Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.
§6

1.

W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z zamówienia chociażby w części, w terminach
ustalonych zgodnie z §3 ust. 1, Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych
w wysokości 1% całej kwoty brutto z §4 ust. 1. umowy za każdy dzień zwłoki.

2.

W przypadku przekroczenia terminu dostawy z §3 ust. 1. o co najmniej 5 dni roboczych
lub dostarczenia produktu niezgodnego z zatwierdzonym projektem, Zamawiający ma prawo
w terminie 14 dni odstąpić od umowy w całości lub w części, bez wyznaczania Wykonawcy
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dodatkowego terminu wykonania umowy, a Wykonawca wypłaci mu karę w wysokości 20%
wartości całej kwoty brutto wskazanej w § 4 ust.1.
3.

Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli
wartość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§7
1.

Za

wady

uważa

się

w

szczególności niezgodność produktu

z zatwierdzonym

przez

Zamawiającego projektem przedmiotu zamówienia.
2.

Zamawiający zgłasza Wykonawcy istnienie wad przedmiotu zamówienia w ciągu 3 dni
roboczych od daty jego otrzymania od Wykonawcy.

3.

Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod
rygorem naliczenia kar umownych lub odstąpienia do umowy zgodnie z odpowiednio
stosowanym § 6 niniejszej umowy.
§8

Cesja wierzytelności Wykonawcy przysługującej mu względem Zamawiającego na osoby trzecie jest
niedopuszczalna.
§9
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy,
w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
§10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie
w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.
§11
Ewentualne spory wynikające z realizacji Umowy Strony zgadzają się rozstrzygać przed sądem
powszechnym właściwym rzeczowo dla siedziby Zamawiającego, chyba że co innego wynika
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
§12
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy
oraz dwa dla Zamawiającego.
§13
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach XIII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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