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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG 

NR           /ROPS/2016 

 

 

zawarta w dniu                              2016 roku w Katowicach pomiędzy: 

 

Województwem Śląskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego  

z siedzibą w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10 

(NIP: 954 – 23 – 31 – 531) 

reprezentowanym przez:  

………. 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

 

a  

 

firmą  

z siedzibą w           (  -   ), przy ulicy  

(NIP:                 ) 

reprezentowaną przez:  

………. 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot, sposób i termin wykonania usługi 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na 

przygotowaniu projektu, wykonaniu i dostarczeniu do siedziby Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach 1 000 szt. kołonotatników 

formatu A5 w komplecie z długopisem, w ramach Programu pn. „Śląskie dla rodziny – 

Karta Dużej Rodziny”, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym w zapytaniu ofertowym.  

2. Świadczenie usługi polega na: 

a) Przygotowaniu przez Wykonawcę projektu okładki kołonotatnika (na podstawie 

dostarczonej przez Zamawiającego wizualizacji/koncepcji plastycznej – w formie 

pliku PDF) oraz propozycji rozmieszczenia treści na długopisie, a następnie 

przedstawieniu ich do akceptacji Zamawiającego; 

b) Uzyskaniu akceptacji opracowanego projektu okładki oraz rozmieszczenia treści na 

długopisie przez Zamawiającego przed przystąpieniem do technicznej realizacji przez 

Wykonawcę, w tym na uwzględnieniu uwag Zamawiającego; 

WZÓR 
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c) Wykonaniu przez Wykonawcę 1 000 szt. kołonotatników formatu A5 w komplecie z 

długopisem, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w 

zapytaniu ofertowym; 

d) Dostarczeniu przez Wykonawcę ostatecznego, zaakceptowanego projektu okładki 

kołonotatnika w wersji elektronicznej (na płycie DVD lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres kgaluszka@rops-katowice.pl) w formatach: PDF oraz CDR 

i/lub AI. 

e) Dostarczeniu do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

a. dysponuje wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem niezbędnym do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy; 

b. w wykonaniu umowy dołoży najwyższej staranności, z uwzględnieniem 

profesjonalnego charakteru swojej działalności; 

c. będzie realizował przedmiot umowy określony w ust. 1 zgodnie ze wskazówkami 

przekazywanymi mu przez Zamawiającego; 

d. wykona przedmiot umowy przy użyciu własnych środków i materiałów 

zabezpieczonych we własnym zakresie. 

4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za braki ilościowe oraz uszkodzenie 

przedmiotu umowy podczas transportu.  

5. Zamawiający udostępni Wykonawcy w dniu podpisania umowy niezbędne dla realizacji 

umowy informacje i materiały. 

6. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy. Do czasu tego nie wlicza się czasu na zgłoszenie przez 

Zamawiającego ewentualnych uwag do projektu okładki oraz rozmieszczenia treści na 

długopisie. Wlicza się natomiast czas potrzebny na wprowadzenie ewentualnych poprawek 

przez Wykonawcę. 

7. W przypadku zaistnienia opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy przekraczającego 

dzień 20 grudnia 2016 roku Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze 

skutkiem natychmiastowym. Prawo to Zamawiający może wykonać w terminie kolejnych 

14 dni. 

 

§ 2 

Zasady wykonania usługi 

 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim bez 

zgody Zamawiającego. 

2. Ze strony Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialni są:… . 

3. Ze strony Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialni są: … .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Potwierdzenie przekazania przedmiotu umowy nastąpi w postaci pisemnego protokołu 

zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

i przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrażenia stosownych uwag w w/w protokole 
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skutkiem czego Wykonawca zobowiązany jest do odebrania przedmiotu umowy, jego 

poprawy zgodnie z uwagami i ponownego dostarczenia do siedziby Zamawiającego w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, na koszt i ryzyko własne Wykonawcy. 

Nie wyklucza to późniejszych roszczeń Zamawiającego związanych z wadami ukrytymi 

przedmiotu umowy. 

5. Za dzień odbioru przyjmuje się datę odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. 

6. Podpisany przez obie Strony protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag ze strony 

Zamawiającego będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 przysługuje 

wynagrodzenie w  wysokości zł brutto (słownie złotych:                            złotych 00/100) 

2. Kwota wykazana w ust. 1 stanowi ostateczną wartość i zawiera wszelkie koszty 

niezbędne do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1. 

3. Środki finansowe na realizację niniejszej umowy, o których mowa w ust. 1 zostały 

zabezpieczone w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok, w dziale 853 – 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała 

działalność – Program pn. „Śląskie dla rodziny - Karta Dużej Rodziny” § 4300 – Zakup 

usług pozostałych. 

4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do projektu graficznego, o którym mowa w 

§ 1 ust.2 na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 

 

§ 4 

Zasady wypłaty wynagrodzenia 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury po zrealizowaniu przedmiotu 

umowy określonego w § 1 i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag ze 

strony Zamawiającego.  

2. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 winna być wystawiona i 

dostarczona do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

najpóźniej do dnia 20 grudnia 2016 roku. 

3. Należność uregulowana zostanie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni 

od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej i podpisanej faktury. 

 

§ 5 

Podstawa prawna 

 

Umowę zawiera się w oparciu o zapisy: 
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1. Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.); 

2. § 8 Procedur zamówień publicznych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego z dnia 16 września 2016 roku. 

 

§ 6 

Kara umowna 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości do 50% łącznego 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie o którym mowa w 

§ 1 ust. 6, Zamawiającemu może przysługiwać od Wykonawcy kara umowna w wysokości 

0,5% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

3. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy albo rozwiązania umowy na podstawie 

§ 1 ust. 7 Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, a ponadto Zamawiający może 

obciążyć Wykonawcę karą umowną naliczoną na zasadach określonych w ust. 1 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe  

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności pisemnej formy aneksu, 

zaakceptowanego przez Strony, pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego w brzmieniu obowiązującym w dniu podpisania niniejszej umowy. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy 

powszechne właściwe ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

5. Integralną część umowy stanowią zapytanie ofertowe oraz oferta złożona przez 

Wykonawcę. 
 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

 
 

 

 

.................................................. .................................................. 
 

Kontrasygnata finansowa: 

 

 

 

Katowice, dnia                           2016 roku 


