Umowa
na dostawę kalendarzy firmowych na 2017 r., zwana dalej „Umową”
zawarta w Warszawie w dniu …………….. 2016 roku pomiędzy:
PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres Al. Jerozolimskie 132,
02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000092539, kapitał zakładowy w wysokości: 4 666 100 w całości wpłacony, Regon
010953590, NIP: 526-10-27-348, reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą
Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:

§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania oraz dostarczenia, w terminie do 14 października
2016 roku kalendarzy firmowych na 2017 r., zwanych dalej „Kalendarzami”, których rodzaj, ilość
oraz ceny określa oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
stanowiąca Załącznik Nr 1. Dniem wykonania umowy jest dzień dostawy przedmiotu umowy
do miejsca dostawy wskazanego przez Zamawiającego.
2. Przed przekazaniem Kalendarzy do druku, tj. w terminie ……..dni, od daty podpisania Umowy,
Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji projektu
graficznego Kalendarzy B5, A6 i trójdzielnych.
3. Zamawiający, w terminie … dni od dnia otrzymania materiałów, o których mowa w ust. 2, jest
uprawniony do trzykrotnego zgłoszenia poprawek lub zastrzeżeń, a Wykonawca zobowiązany jest

je uwzględnić. Uwzględnienie zgłoszonych poprawek lub zastrzeżeń nie wymaga ponownej
akceptacji Zamawiającego.
§ 2.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Kalendarze do Zamawiającego do sześciu Biur

1.

Zamawiającego wymienionych poniżej:
2.

Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa,


Kraków, ul. Mehoffera 10, 31-322 Kraków,



Katowice, ul. Jordana 25, 40-056 Katowice,



Bydgoszcz, ul. Marszałka Focha 16, 85-950 Bydgoszcz,



Poznań, ul. Marcelińska 71, 60-354 Poznań,



Radom, ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom.

Liczba oraz rodzaj kalendarzy, jakie należy dostarczyć do poszczególnych Biur zostały wskazane
w pkt. 3.3.2 SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o dacie oraz godzinie dostawy
Kalendarzy

na

2

dni

robocze

przed

ich

dostawą,

drogą

elektroniczną

na

adres

leszek.piatkowski@pse.pl.
4. Własność przedmiotu umowy, ryzyko zniszczenia, uszkodzenia i przypadkowej utraty Kalendarzy
przechodzi na

Zamawiającego po dostarczeniu do miejsca dostawy i dokonaniu przez

Zamawiającego odbioru.
§ 3.
1. Odbiór przedmiotu umowy będzie dokonywany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu
Odbioru.
2. Wykonawca sporządza Protokół Odbioru z przekazania przedmiotu umowy, wg wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 2 do Umowy i dostarcza Zamawiającemu w 2 jednobrzmiących
egzemplarzach. W chwili odbioru zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu każdy z egzemplarzy
Protokołu Odbioru zostanie podpisany przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego.
W terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności odbiorowych Zamawiający zobowiązany jest
odesłać listem poleconym jeden egzemplarz Protokołu Odbioru na adres siedziby Wykonawcy.
3. Podpisanie Protokołu Odbioru przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia
dostawy, przy czym na potrzeby niniejszej Umowy dzień roboczy oznacza dzień inny niż sobota
lub jakikolwiek ustawowo dzień wolny od pracy w Polsce.
4. W przypadku, gdy przedmiot umowy ma wady, Zamawiający może w terminie 3 dni roboczych
zwrócić się do Wykonawcy o uwzględnienie zgłoszonych wad. Wykonawca w terminie
uzgodnionym prze Strony uwzględni zgłoszone wady.
§ 4.
1. Strony umowy ustalają, że sprawy związane z realizacją Umowy, a w szczególności związane
z wykonaniem bieżącego nadzoru nad realizacją prac, konsultacji i uzgodnień merytorycznych

oraz odbioru przedmiotu umowy, lecz bez prawa wprowadzania w niej zmian oraz zaciągania
zobowiązań, prowadzić będą:
a) w imieniu Zamawiającego – Leszek Piątkowski.
b) w imieniu Wykonawcy – ………………………………...
2. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.
§ 5.
1. Strony

zobowiązane

są

do

współdziałania

w

procesie

realizacji

przedmiotu

Umowy,

a w szczególności do udzielania sobie wzajemnie informacji istotnych dla realizacji pracy oraz
podejmowania decyzji w trakcie realizacji pracy lub w przypadku wystąpienia okoliczności
zmieniających przyjęte wcześniej założenia. W toku realizacji prac objętych przedmiotem Umowy,
Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, trudnościach
czy przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy, które mogą mieć wpływ na jakość, termin
bądź zakres prac. Informacje te powinny być przekazywane przedstawicielowi Zamawiającego
wskazanemu w § 4 ust. 1 lit a) Umowy.
§ 6.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie
…………………zł (słownie: ………………………………………………złotych).
2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany, przez Zamawiającego, Protokół
Odbioru Kalendarzy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie
21 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu.
4. Płatności zostaną dokonane przelewem bankowym na podstawie oryginału prawidłowo
wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunek bankowego Zamawiającego.

§ 7.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej Wykonawcy w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z tytułu:
a) zwłoki w dostarczeniu przedmiotu Umowy w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia, o którym
mowa w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego
w § 1 ust. 1,
b) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 25% kwoty
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.

2. Kary umowne będą płatne na podstawie stosownej noty obciążeniowej wystawionej przez
Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
4. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają
jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć, i którym nie można było
zapobiec nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a w szczególności okoliczności
wskazane w ust. 5.
5. „Siła wyższa” oznacza akty terroru, wojny, blokady, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne
nieprzewidywalne zdarzenia, będące poza kontrolą którejkolwiek ze Stron, i którym żadna ze
Stron nie mogła zapobiec.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 8.
1. Wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku
z realizacją niniejszej Umowy, mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zabezpieczy uzyskane materiały i informacje oraz będzie zachowywać zasady
najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich ww. informacji i materiałów i nie będzie ich
publikował w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania Umowy, jak również po jej wygaśnięciu
lub rozwiązaniu.

§ 9.
Wykonawca, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, może powierzyć wykonanie prac objętych
Umową osobom trzecim. W takim przypadku za działania i zaniechania osób, którymi się posługuje
odpowiada jak za działania i zaniechania własne.

§ 10.
Wykonawcy

nie

przysługuje

prawo

przeniesienia

praw

i

obowiązków

wynikających

z niniejszej Umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego prawa
i obowiązki dotyczą. Zgoda w każdym przypadku winna być udzielona pod rygorem nieważności.
§ 11.
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w przedsiębiorstwie Zamawiającego wdrożony jest
system zarządzania środowiskowego spełniający wymagania normy ISO 14001. Wykonawcy
znana jest polityka środowiskowa Zamawiającego udostępniona na stronie internetowej
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania polityki w swoich działaniach

podejmowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy. W przypadku korzystania przez
Wykonawcę z pomieszczeń biurowych Zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest stosować
się do przyjętych w danym biurze zasad selektywnej zbiórki odpadów z wykorzystaniem ogólnie
dostępnych w biurze pojemników na odpady.
2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w przedsiębiorstwie Zamawiającego wdrożony jest
system zarządzania antykorupcyjnego, którego celem jest w szczególności minimalizacja
możliwości wystąpienia praktyk korupcyjnych w związku z działalnością Zamawiającego.
Za praktykę korupcyjną uznaje się pozostające w związku z działalnością Zamawiającego
działanie polegające na oferowaniu, obiecywaniu, dawaniu, akceptowaniu, przyjmowaniu oraz
żądaniu lub namawianiu do oferowania, obiecywania, dawania, akceptowania, przyjmowania
nienależnej korzyści finansowej lub niefinansowej, bezpośrednio lub pośrednio, w dowolnym
miejscu, jako zachęty lub wynagrodzenia za działanie lub też powstrzymanie się od działania.
Wykonawca

zobowiązuje

się

informować

Zamawiającego

o

zdarzeniach

dotyczących

Zamawiającego, związanych z realizacją przedmiotu umowy, które w ocenie Wykonawcy mogą
nosić lub noszą znamiona praktyki korupcyjnej lub zagrożenia korupcyjnego, rozumianego jako
potencjalna

przyczyna

praktyki

korupcyjnej.

Wykonawca

podejmował

będzie

działania

zmierzające do zapobiegania występowaniu praktyk korupcyjnych w działaniach podejmowanych
przez Wykonawcę oraz w imieniu lub na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu
umowy.
Zapewniające anonimowość zasady informowania Zamawiającego o podejrzeniu zaistnienia lub
zaistnieniu praktyki korupcyjnej lub występowaniu zagrożenia korupcyjnego udostępnione zostały
na stronie internetowej Zamawiającego.

§ 12.
1. Jeżeli w wyniku realizacji Umowy powstaną utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zwane dalej „Utworami”, zastosowanie mają postanowienia niniejszego
paragrafu.
2. W ramach wynagrodzenia za realizację Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe do Utworów wytworzonych w wyniku realizacji Umowy, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania i zwielokrotniania tych Utworów, w tym wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
optycznego, techniką cyfrową oraz umieszczane w sieci Internet i sieci Intranet,
b) obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których te Utwory utrwalono, w tym
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne
odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przekazywanie, przechowywanie,

wprowadzanie i udostępnianie Utworów w formie cyfrowej w sieci Internet, Intranet
i innych sieciach komputerowych i teleinformatycznych oraz w pamięci komputera wraz
z prawem do wykonywania modyfikacji.
3. Zamawiający na mocy Umowy nabywa:
a) wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do
wszelkich opracowań Utworów, o których mowa w ust. 3, tj. prawo zezwalania na
rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań, w zakresie czasowym i terytorialnym oraz
na polach eksploatacji, wskazanych w ust. 3, z chwilą przeniesienia na Zamawiającego
autorskich praw majątkowych;
b) prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów, jak i wyłącznego prawa
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w pkt 1, na rzecz
osób trzecich;
c) własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których zostały utrwalone Utwory,
o których mowa w ust. 2 (lub ich poszczególne elementy) - z chwilą wydania tych nośników
Zamawiającemu.
4. Przejście majątkowych praw autorskich do danego utworu nastąpi z chwilą dokonania przez
Zamawiającego odbioru danego utworu, na zasadach określonych w § 3 Umowy. Z tą chwilą na
Zamawiającego przechodzi także własność egzemplarza utworu.
5. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi
nabytymi mocą Umowy, w kraju i za granicą.
6.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworów, Zamawiającemu przysługiwać
będzie prawo do korzystania i rozporządzania opracowaniami utworów bez konieczności
uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne
podmioty, prawem do zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz prawem
własności egzemplarzy utworów oraz nośników, na których zostały one utrwalone.

7.

Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 Umowy, obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy
z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych
do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy.

8.

Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskały ani nie uzyskają autorskich praw
majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

9.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają autorskich praw osobistych oraz praw
majątkowych osób trzecich.

10. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania praw osobistych do Utworów.
11. W przypadku, gdy osoba trzecia zwróci się do Zamawiającego z roszczeniami dotyczącymi
Utworów zrealizowanych przez Wykonawca, Wykonawca zwolni Zamawiającego od obowiązku
zaspokojenia takich roszczeń oraz pokryje wszelkie uzasadnione, niezbędne i udokumentowane
koszty obrony Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich. W takim przypadku Wykonawca
ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za to, że osoby trzecie nie będą dochodziły
zaspokojenia swoich roszczeń bezpośrednio od Zamawiającego.

§ 13.
1. Strony postanawiają, że w razie sporów wynikłych z niniejszej Umowy lub z nią związanych, będą
współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia, a w przypadku nie dojścia do porozumienia
właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego.
§ 14.
Niniejsza Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Integralną część niniejszej Umowy stanowią:
Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy,
Załącznik Nr 2 –Wzór protokołu odbioru.

Zamawiający:

Wykonawca:

……………………

……………………

Załącznik nr 2

Protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu Umowy
nr ………………………. z dnia ………………………. 2016 r.
sporządzony w Warszawie dnia ………………………..

Wykonawca

Zamawiający

…………………………………………

PSE Inwestycje S.A.

…………………………………………

Al. Jerozolimskie 132

…………………………………………

02-305 Warszawa

1.

2.

Przedstawiciele stron:
Przedstawiciel Zamawiającego:

………………………..

Przedstawiciel Wykonawcy:

………………………..

Przedmiot odbioru:
Wykonanie oraz dostarczenie kalendarzy firmowych dla PSE Inwestycje na rok 2017.

3.

Ustalony termin realizacji przedmiotu Umowy: do 14 października 2016 roku.

4.

Ustalenia stron:
1) Praca została wykonana w sposób należyty/nienależyty
2) Praca została dostarczona Zamawiającemu w dniu …………….
3) Praca została wykonana w terminie / po terminie ……………….
4) Zamawiający zgłaszał / nie zgłaszał wady wykonanej pracy: ………………
5) Ustosunkowanie się Wykonawcy do zgłoszonych wad pracy (jeśli dotyczy): …………

5.

Inne ustalenia Stron (w tym uzasadnienie ewentualnych odchyleń od terminu
umownego):
……………………………….
……………………………….

6.

Fakturowanie wykonanej pracy (w tym informacja o ewentualnej konieczności /braku
konieczności naliczania kar umownych)
……………………………..

……………………………….

Zamawiający:

…………………….

Wykonawca:

……………………

