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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

z dnia 08 listopada 2019 roku 

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG 

nr          /ROPS/2019 

 

zawarta w dniu                    roku w Katowicach  

 

pomiędzy: 

 

Województwem Śląskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego  

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

NIP: 9542770064 

 

reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………………………. 

zwanym w treści umowy Zamawiającym 

 

a  

 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………...  

zwaną w treści 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, na własny koszt i ryzyko, do siedziby Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach materiałów promujących działalność 

filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego oraz materiałów promujących program Śląskie dla 

Seniora, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym z dnia ……… 2019 roku 

(patrz: rozdział I. Przedmiot zamówienia).  

2. 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. 

3. Wykonawca oświadcza, iż z zachowaniem należytej staranności, wypełniać będzie obowiązki 

wyszczególnione w rozdziale V. Obowiązki Wykonawcy, będące częścią zapytania ofertowego. 
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4. Zamawiający oświadcza, iż z zachowaniem należytej staranności, wypełniać będzie obowiązki 

wyszczególnione w rozdziale VI. Obowiązki Zamawiającego, będące częścią zapytania ofertowego. 

5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za braki ilościowe oraz uszkodzenie 

poszczególnych artykułów/produktów wchodzących w skład materiałów promujących działalność 

filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego oraz materiałów promujących program Śląskie dla 

Seniora podczas transportu.  

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

informacje i materiały. 

7. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej do dnia 06 grudnia 2019 roku. W przypadku 

zaistnienia opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy przekraczającego dzień 13 grudnia 2019 

roku Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej 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 odpowiedzialne są: Sylwia 

Adamczyk, Sylwia Krawczyk, Joanna Jeleniewska. 

3. Potwierdzenie przekazania przedmiotu umowy nastąpi w postaci pisemnego protokołu, 

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 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, nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych, na koszt i ryzyko własne Wykonawcy. Nie 

wyklucza to późniejszych roszczeń Zamawiającego związanych z wadami ukrytymi przedmiotu 

umowy. 

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

5. Podpisany przez obie Strony protokół 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: …………….…...……….. …/100),  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obliczone jest jako suma następujących 

artykułów/produktów: 

a) Cena brutto za kalendarze ścienne trójdzielne na 2020 rok (komplet = 500 sztuk) - …… zł 

(słownie: …………….…...……….. …/100), 

b) Cena brutto za długopisy (komplet = 1000 sztuk) - …… zł (słownie: …………….…. …/100), 

c) Cena brutto za torby materiałowe (komplet = 500 sztuk) - …… zł słownie: …….…. …/100), 

d) Cena brutto za teczki (komplet = 500 sztuk) - …… zł (słownie: …………….…. …/100), 

e) Cena brutto za kubki ceramiczne (komplet = 500 sztuk) - …… zł (słownie: ………. …/100), 

f) Cena brutto za kartki świąteczne (komplet = 1000 sztuk) - …… zł (słownie: ……… …/100), 

g) Cena brutto za smycze (komplet = 500 sztuk) - …… zł (słownie: …………….…. …/100),  

h) Cena brutto za długopisy „Śląskie dla Seniora” (komplet = 1000 sztuk) - …… zł (słownie: …. 

…/100), 

i) Cena brutto za torby materiałowe „Śląskie dla Seniora” (komplet = 500 sztuk) - …… zł 

(słownie: …………….…. …/100). 
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3. Kwota wykazana w ust. 1 stanowi ostateczną wartość i zawiera wszelkie koszty niezbędne do 

realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1, w tym przeniesienia na Zamawiającego 

autorskich praw majątkowych. 

4. Środki finansowe na realizację niniejszej umowy zostały zabezpieczone w budżecie 

Województwa Śląskiego na 2019 rok, w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85509 – Wojewódzkie 

Działalność ośrodków adopcyjnych, § 4300 - Zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 

………….. zł brutto (słownie: ……………….. …/100) oraz w dziale 853 – Pozostałe zadania  

w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność – Projekt pn. Śląskie dla 

seniora, § 4300 – Zakup usług pozostałych w łącznej kwocie ………….. zł brutto (słownie: 

……………….. …/100). 

§ 4 

Zasady wypłaty wynagrodzenia 

1. Rozliczenie wynagrodzenia odbędzie się na podstawie protokołu, którego wzór stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Podpisany przez obie Strony protokół bez uwag ze strony Zamawiającego będzie stanowić 

podstawę do wystawienia faktur/rachunków z realizacji zamówienia przez Wykonawcę.  

3. Faktury/rachunki po zrealizowaniu zamówienia (jedna faktura - za materiały wykazane w § 3 ust. 

2 lit. a-g, druga faktura - za materiały wykazane w § 3 ust. 2 lit. h-i) zostaną wystawione  

i dostarczone najpóźniej w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji 

zadania przez Wykonawcę, po podpisaniu protokołu bez uwag ze strony Zamawiającego.  

4. Wynagrodzenia będą wypłacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur/rachunków przelewem na następujący 

rachunek bankowy: …………………………………………………… 

5. W przypadku zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca zobligowany 

jest niezwłocznie do przesłania do Zamawiającego informacji podpisanej przez umocowane do 

reprezentacji osoby, z podaniem nowego numeru rachunku wraz z oświadczeniem o którym 

mowa w ust. 6. 

6. **Wykonawca oświadcza, że dla rachunku, o którym mowa w ust. 4 jest / nie jest* prowadzony 

rachunek VAT o którym mowa w art. 62a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.). 

7. W przypadku podania rachunku który nie obsługuje przelewów zgodnie z przepisem wykazanym 

w ust. 6, pomimo istnienia takiego obowiązku lub w przypadku braku możliwości realizacji 

płatności zgodnie z powołanymi przepisami, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania się  

z płatnością do czasu uzyskania możliwości dokonania płatności zgodnie z przepisami. To samo 

dotyczy sytuacji gdy wbrew obowiązkom faktura nie zawiera odpowiednich adnotacji. 

8. **Faktura/rachunek musi być bezwzględnie wystawiona na:  

Województwo Śląskie 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

ul. Modelarska 10 

40-142 Katowice 

NIP: 9542770064 

§ 5 

Podstawa prawna 

Umowę zawiera się w oparciu o zapisy: 

1. Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1843). 

2. § 8 Procedur zamówień publicznych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego z dnia 16 września 2016 roku. 
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§ 6 

Kara umowna 

1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może wezwać 

Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy w określonym terminie. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca, w określonym terminie nie zmieni sposobu realizacji umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy. Prawo to Zamawiający może wykonać w terminie 14 dni 

od uzyskania informacji o braku zmiany sposobu realizacji umowy przez Wykonawcę, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim. 

3. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć 

Wykonawcę karą umowną w wysokości do 50% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy. 

4. W przypadku opóźnienia wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego  

w § 1 ust. 7 Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia 

Wykonawcy, o czym zostanie on poinformowany pisemnie. 

6. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy, odstąpienia lub rozwiązania umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną 

naliczoną na zasadach określonych w ust. 3. 

7. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary 

umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

§ 7 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy 

określonego w § 1 niniejszej umowy, w zakresie prawa do jego wykorzystania, w szczególności 

na następujących polach eksploatacji: 

a) zwielokrotnianie w każdej możliwej technice i bez żadnych ograniczeń ilościowych, 

b) utrwalanie i przechowywanie, w tym na nośnikach elektronicznych, 

c) nieodpłatne przekazywanie (użyczenie), w tym w formie skróconej innym podmiotom, 

d) odtwarzanie, 

e) publikacja i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą druku, wizji lub fonii 

przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem 

satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź 

telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie 

z utrwalaniem w pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych oraz zezwalaniem 

na tworzenie i nadawanie kompilacji, 

f) publiczne prezentowanie, 

g) edytowanie, w tym z wykorzystaniem technologii cyfrowych, 

h) tłumaczenie, 

i) wprowadzanie do obrotu, 

j) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informacyjnych 

i szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego także wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich do przedmiotu umowy, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231  

z późn. zm.) na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1. 

3. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania nabytymi prawami w kraju 

i zagranicą. 
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4. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania 

z uzyskanych zezwoleń. 

5. Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskały i nie uzyskają autorskich praw majątkowych 

do przedmiotu umowy.  

6. Korzystanie i rozporządzanie prawami przeniesionymi na Zamawiającego na podstawie niniejszej 

umowy nie może przynosić uszczerbku autorskim prawom osobistym Wykonawcy. 

7. Wykonawca oświadcza, że jego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy nie są niczym 

ograniczone.  

§ 8 

Postanowienia końcowe  

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

zaakceptowanego przez Strony, pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach: 

a) Zaistnienia omyłki pisarskiej, 

b) Zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy  

w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy,  

c) Wystąpienia innych zdarzeń mających wpływ na realizację umowy, w szczególności takich, 

które powstały niezależnie od działań samych Stron, bądź których strony nie były w stanie 

przewidzieć, 

d) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia, 

e) Zmiany oświadczeń Wykonawcy i sposobu płatności na realizację usługi związaną  

z zastosowaniem systemu podzielonej płatności (split payment). 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 

w brzmieniu obowiązującym w dniu podpisania niniejszej umowy. 

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

właściwe ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

6. Integralną część umowy stanowią zapytanie ofertowe oraz oferta złożona przez Wykonawcę. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

 

WYKONAWCA: 

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

 

Kontrasygnata finansowa: 

 

Katowice, dnia 

 

Sporządził:  

 

 

 

Sprawdził:  

 

 

 

 

 

* niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 1 do umowy nr           /WOA/2019 

 

Protokół Zdawczo-Odbiorczy 
 

sporządzony w dniu                                                       roku w Katowicach 

w sprawie odbioru przedmiotu umowy  nr                         /WOA/2019 z dnia                            roku. 

 

Zamawiający: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego  

ul. Modelarska 10 

40-142 Katowice  

 

Wykonawca: 

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

 

Przedmiot umowy:  

Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu projektu, wykonaniu i dostarczeniu, na własny koszt 

i ryzyko, do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego  

w Katowicach materiałów promujących działalność filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego oraz 

materiałów promujących program Śląskie dla Seniora, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi  

w zapytaniu ofertowym z dnia ………………… 2019 roku (patrz: rozdział I. Przedmiot zamówienia). 

 

1. Wykonawca wykonał przedmiot umowy a Zamawiający przyjął go bez zastrzeżeń stwierdzając, że 

przedmiot umowy wykonany został zgodnie z zawartą umową * 

 

2. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanego przedmiotu umowy * 

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

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

 

3. Wykonawca w terminie do ................................................... 

   uzupełni i poprawi przedmiot umowy zgodnie z zastrzeżeniami i uwagami wymienionymi    

   w pkt. 2 niniejszego protokołu. *
 

 

 

Ze strony Zamawiającego Ze strony Wykonawcy 

 

 

 

 

………………………………….. ………………………………….. 

 

 

 

 

 
----------------------------------- 

* niepotrzebne skreślić 

 

 


