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 WZÓR UMOWY    Nr …. /2016 

                         Zawarta w dniu  ................ …….2016r. w Białymstoku 

pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku reprezentowanym przez: Dorotę Kolenda – Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce w imieniu, którego 

działa Dorota Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na mocy Pełnomocnictwa z 

dnia ……………………….………., zwanymi dalej Zamawiającymi, a .................................................................. 

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: …....................................................................................... 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: OA.341-2/4/MJM/16, 

przeprowadzonego na podstawie Regulaminu planowania, ewidencjonowania i realizacji zamówień 

publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku z dnia 18 lutego 2016 r. o następującej treści.  

 

§ 1  

Informacja o przedmiocie umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych oraz usługa wykonania 

projektów graficznych na potrzeby projektu konkursowego „Rozwój – Praca – Odpowiedzialność” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla 

Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku (Lider projektu) zwany dalej PUP w Białymstoku i 

Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce (Partner projektu) zwany dalej PUP w Sokółce. 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostawy na swój 

koszt i ryzyko materiałów promocyjnych zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz 

złożoną w dniu ……………. Ofertą, które stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

3. Realizacja zamówienia nastąpi w dwóch etapach: 

1) opracowania i przekazania dla PUP w Białymstoku wstępnego projektu graficznego na każdy 

przedmiot umowy w ciągu 3 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej Umowy. 

2) wykonania i dostawy do wskazanego przez PUP w Białymstoku pomieszczenia w siedzibie 

Zamawiającego, wszystkich materiałów promocyjnych, nie później jak do dnia …………..……………… 

                            

§ 2 

Warunki realizacji przedmiotu umowy 

1. PUP w Białymstoku niezwłocznie po podpisaniu umowy zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy 

informacji umożliwiających wykonanie materiałów promocyjnych oraz usługi wykonania projektów 

graficznych. 

2. Wykonawca jest obowiązany do dostarczenia PUP w Białymstoku projektu każdego z materiałów 

promocyjnych, w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, a Zamawiający w terminie 2 dni od dnia 

przekazania projektu wyrazi pisemną akceptację projektu. 

3. W przypadku zgłoszenia uwag do projektów graficznych przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie 

2 dni od dnia otrzymania uwag Zamawiającego poprawi projekty graficzne. 

4. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminów, o którym mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający 

ma prawo odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w stanie nie naruszonym, nowych materiałów 

promocyjnych, dobrej jakości, opisanych na boku opakowania (nazwa artykułu, ilością sztuk w danym 

opakowaniu z podziałem materiałów dla Lidera i Partnera projektu ) do siedziby PUP w Białymstoku. 

6. Wykonawca dostarczy projekty graficzne w dwóch egzemplarzach utrwalone na płytach CD. 

7. Materiały promocyjne zostaną podzielone i opakowane według poniższego wykazu: 

1) Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku: 

a) 120 zaświadczeń; 

b) 120 plakatów; 

c) 2 banery. 

2) Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce: 

a) 120 zaświadczeń; 

b) 120 plakatów; 

c) 1 baner. 

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU 
ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, 

fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl 
 



 
Projekt: „Rozwój – Praca – Odpowiedzialność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
WND-RPPD.02.01.00-20-0017/15 

 

8. Wykonawca zgodnie z ust. 7 wystawi dwie faktury dla Lidera i Partnera projektu według poniższych 

danych: 

1) Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1, NIP 966-05-90-610; 

2) Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. Kryńska 40, NIP 545-10-32-536; 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia. 

10. Wykonawca gwarantuje stałość cen na czas trwania umowy określonych w ofercie Wykonawcy. 

 

§ 3 

Forma odbioru 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 Umowy, będzie podlegać odbiorowi 

końcowemu, który nastąpi po przekazaniu materiałów promocyjnych przez Wykonawcę i sprawdzeniu 

przez PUP w Białymstoku ilości i jakości dostarczonych materiałów zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia. 

2. Z odbioru zostanie sporządzony Protokół odbioru (Załącznik Nr 1 i 2 do Umowy) podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli obu Stron Umowy. 

1) Beata Baranowska – przedstawiciel Zamawiającego; 

2) …………………. – przedstawiciel Wykonawcy. 

3. W razie gdy Zamawiający w trakcie odbioru, stwierdzi, że przedmiot umowy podlegający odbiorowi 

został wykonany niezgodnie z niniejszą Umową, ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy  

i podpisania Protokołu odbioru. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim Zamawiający niezwłocznie 

powiadomi Wykonawcę o zauważonych nieprawidłowościach. 

4. W razie zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego do przedmiotu umowy Wykonawca, w 

terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego, zobowiązany jest do 

poprawienia lub powtórzenia wykonania przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 

§ 6 Umowy. 

5. Zgłoszenie nieprawidłowości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z dotrzymania terminu 

określonego w § 1 ust. 3 pkt 2. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie określonym przez Zamawiającego, odebrać  

od Zamawiającego przedmiot umowy wymagający poprawienia lub powtórzenia. 

7. W razie gdy Wykonawca nie przekaże przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie zastrzeżonym  

w § 1 ust. 3 pkt 2 albo nie przekaże poprawionego lub powtórzonego przedmiotu umowy w terminie 

określonym w § 3 ust. 4 to Zamawiający ma prawo nie przyjąć przedmiotu umowy i od Umowy odstąpić. 

8. Przedmiot umowy poprawiony lub powtórzony w wyniku zgłoszenia nieprawidłowości będzie podlegał 

ponownemu odbiorowi. 

9. Podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokół odbioru jest dowodem wykonania 

zgodnie z Umową przedmiotu umowy.         

                                                      

      § 4 

Sposób informowania 

Wykonawca ma obowiązek udzielania na bieżąco PUP w Białymstoku wyjaśnień i informacji związanych z 

wykonaniem przedmiotu umowy w formie ustnej lub pisemnej, stosownie do żądania. 

 

      § 5 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wykonane elementy przedmiotu umowy (dalej zwane Utworami) 

wykonane w ramach Umowy będą oryginalne, nie będą podobne do innych tego rodzaju utworów w 

stopniu, który ograniczałby w jakimkolwiek zakresie prawa autorskie do tych Utworów nabyte przez 

Zamawiających na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności nie będą zawierały niedozwolonych 

zapożyczeń z utworów osób trzecich, nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w 

szczególności praw autorskich innych osób. 

2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że na podstawie wymaganych prawem i ważnych umów skutecznie 

nabył od uprawnionych podmiotów prawa wyłączne, w tym majątkowe prawa autorskie i prawa zależne 

do wszystkich Umów, a także został ważnie i skutecznie upoważniony przez podmioty uprawnione do 

zezwalania na dokonywanie zmian w tych Utworach, w takim zakresie w jakim to uprawnienie przenosi 

poniżej na Zamawiających w niniejszej Umowie. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie prawa wyłączne 
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do Utworów są wolne od jakichkolwiek wad prawnych, a w szczególności nie są ograniczone ani 

obciążone w żaden sposób prawami osób trzecich. 

3. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 Umowy 

przenosi na Zamawiających w pełnym zakresie wszystkie wyłączne prawa do Utworów, w tym 

majątkowe prawa autorskie, uprawniające do korzystania z każdego Utworu na następujących polach 

eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania każdego i wszystkich Utworów – wytwarzanie określoną 

techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową i każdą inną, utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do 

pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych; 

2) w zakresie obrotu oryginałem każdym i wszystkimi Utworami albo egzemplarzami, na których je 

utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy każdego i 

wszystkich Utworów, 

3) w razie rozpowszechniania każdego i wszystkich Utworów w sposób inny niż określony w pkt. 2 

wystawienie, wyświetlenie, wprowadzanie do pamięci komputera, opracowywanie komputerowe, 

przesyłanie przez Internet, udostępnianie w Internecie przez umieszczanie na stronach WWW, 

wystawianie lub publiczną prezentację, w tym podczas konferencji i seminariów, 

wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informacyjnych i 

szkoleniowych, oraz we wszelkiego rodzaju mediach, w tym audiowizualnych i komputerowych; 

prawo do korzystania z każdego i wszystkich Utworów w całości lub w części, publikację i 

rozpowszechnianie w całości lub części za pomocą druku, wizji lub fonii przewodowej albo 

bezprzewodowej.    

4. Przeniesienie ww. praw wyłącznych do Umów następuje z chwilą zatwierdzenia przez PUP w 

Białymstoku wstępnego projektu graficznego poszczególnych części przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że z chwilą przeniesienia praw wyłącznych w ramach wynagrodzenia, o których 

mowa w § 6 Umowy, przenosi na Zamawiających autorskie prawa zależne od Utworów oraz uprawnienie 

do dokonywania zmian i modyfikacji w Utworach oraz wykonywania innych uprawnień z tytułu 

osobistych praw autorskich do Utworów w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne z Utworów 

zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym prawo do łączenia Utworów z innymi materiałami, opracowania 

poprzez dodanie różnych elementów, modyfikację, zmianę barw, wielkości. Wszelkie wyłączne prawa do 

zmienionego lub zmodyfikowanego Utworu oraz do opracowań Utworu przysługują w pełnym zakresie 

Zamawiającym w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 Umowy. Wykonawca zapewnia, że 

żaden podmiot (podmioty) osobistych praw autorskich do Utworu (Utworów) nie będzie (będą) dochodzić 

od Zamawiających żadnych roszczeń majątkowych, wynikających z faktu korzystania przez 

Zamawiających z Utworu (Utworów) zgodnie z Umową i wykonywania praw autorskich, określonych w 

niniejszym § 5 Umowy. 

6. Z chwilą przeniesienia praw na dany Utwór, Zamawiający w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 

§ 6 Umowy nabywają własność przedmiotu, na którym Wykonawca utrwalił ten Utwór. 

7. Zamawiający są wolni w wyznaczaniu terminu rozpowszechniania Utworów, w tym Utworów 

zmienionych, zmodyfikowanych oraz opracowań Utworów. Nie rozpowszechnienie Utworów w 

wyznaczonym przez Zamawiających terminie nie powoduje powrotu do Wykonawcy praw autorskich, o 

których mowa powyżej, ani własności przedmiotu, na którym Utwór został utrwalony. 

                       

§ 6 

Wynagrodzenie Wykonawcy                                                                                                             
1. Za wykonany przedmiot umowy Wykonawca uzyska wynagrodzenie …………zł. netto, …………zł. 

VAT, …………zł. brutto, słownie …………………………………………………………... zgodnie z 

ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik Nr 2 do Umowy. 

2. Wykonawca zgodnie ze wskazanym w § 2 ust. 7 i 8 podziałem zamówienia wystawi dwie odrębne 

faktury VAT, według poniższych wartości podzielonego zamówienia: 

1) Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1, NIP 966-05-90-610 

- ……..……………..……zł. netto, ………….…..……zł. VAT, …………………zł. brutto, 

słownie …………………………………………………………………………………………...;  

2) Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. Kryńska 40, NIP 545-10-32-536  

- ……..……………..……zł. netto, ………….…..……zł. VAT, …………………zł. brutto, 

słownie …………………………………………………………………………………………...; 
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3. Zamawiający zapłacą Wykonawcy wynagrodzenie, na podstawie prawidłowo wystawionych  

i dostarczonych faktur z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania poprawnie 

wystawionych faktur przez Zamawiających.   

4. Warunkiem opłacenia faktur jest podpisanie przez PUP w Białymstoku Protokołu odbioru, o którym 

mowa w § 3 Umowy, bez zastrzeżeń.                         

5. Należność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy o numerze 

………………………………………………………………………..………………………………………  
6. Za datę zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunków bankowych Zamawiających. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach projektu konkursowego „Rozwój – Praca – Odpowiedzialność” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  

 

§ 7 

Kary umowne       
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającym kary umowne: 

1) w wysokości 2 % wartości brutto umowy za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu 

zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) w wysokości 30 % wartości brutto umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od 

umowy z przyczyn leżących po jego stronie, 

3) w wysokości 30 % wartości brutto umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiających z przyczyn leżących po  stronie Wykonawcy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego wynagrodzenia. 

3. Zamawiający  zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, 

gdy szkoda przekroczy kwotę zastrzeżonych powyżej kar umownych. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe       

 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają, dla swojej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu. 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) i ustawie o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (DZ. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).  

3. Spory związane z realizacją umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu w 

Białymstoku. 

4. Umowę zawarto w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

§ 9 

Załączniki do mowy      
1) Protokół odbioru końcowego materiałów dla PUP w Białymstoku; 

2) Protokół odbioru końcowego materiałów dla PUP w Sokółce. 

         

 

 

 

              

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

            WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY 
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     Załącznik Nr 1 do Umowy 

Protokół Odbioru Ilościowo- Jakościowego 

materiałów promocyjnych na potrzeby Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku   

 

 

Nazwa i adres miejsca dostawy: 

   

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku,  

ul. Pogodna 63/1, 

Dział Instrumentów Rynku Pracy 

 

W dniu ……………......    dokonano odbioru ilościowo-jakościowego, 

materiałów promocyjnych, które dostarczono  

w terminie wskazanym w zamówieniu.  

Poniżej wymieniono dostarczone materiały 

promocyjne. 

 

Lp. Nazwa 
Ilość/ 

szt. 
Wynik odbioru 

Wartość brutto 

danego zamówienia 

1.  

Plakaty projekt w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego 2014-2020 

120   

2.  

X-baner - projekt w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego 2014-2020 

2   

3.  

Zaświadczenie o udziale w projekcie - 

projekt w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

2014-2020 

120   

 RAZEM  

 

Powyższe materiały promocyjne są zgodne z umową – protokół odbioru zostaje podpisany bez zastrzeżeń.  

 

UWAGI: Proszę wystawić fakturę VAT do danego protokołu zgodnie z ofertą na kwotę – ……………… 

zł. brutto 

Za Wykonawcę: 

 

……………………………….     

(imię, nazwisko i podpis) 

 Za Zamawiającego: 

 

…………………………….. 

(imię, nazwisko i podpis) 

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU 

ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, 
fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl 
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     Załącznik Nr 2 do Umowy 

Protokół Odbioru Ilościowo- Jakościowego 

materiałów promocyjnych na potrzeby Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce   

 

 

Nazwa i adres miejsca dostawy: 

   

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku,  

ul. Pogodna 63/1, 

Dział Instrumentów Rynku Pracy 

 

W dniu ……………......    dokonano odbioru ilościowo-jakościowego, 

materiałów promocyjnych, które dostarczono  

w terminie wskazanym w zamówieniu.  

Poniżej wymieniono dostarczone materiały 

promocyjne. 

 

Lp. Nazwa 
Ilość/ 

szt. 

Wynik 

odbioru 

Wartość brutto 

danego zamówienia 

1.  

Plakaty projekt w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego 2014-2020 

120   

2.  

X-baner - projekt w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego 2014-2020 

1   

3.  

Zaświadczenie o udziale w projekcie - 

projekt w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

2014-2020 

120   

 RAZEM  

 

Powyższe materiały promocyjne są zgodne z umową – protokół odbioru zostaje podpisany bez 

zastrzeżeń.  

 

UWAGI: Proszę wystawić fakturę VAT do danego protokołu zgodnie z ofertą na kwotę – 

……………… zł. brutto. 

Za Wykonawcę: 

 

 

……………………………….     

(imię, nazwisko i podpis) 

 Za Zamawiającego: 

 

 

…………………………….. 

(imię, nazwisko i podpis) 

   

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU 
ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, 

fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl 
 


