
 

Przedmiot umowy finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa  
w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego 
Parku Naukowo – Technologicznego  – III etap PPNT” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007 – 2013,  Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji. 

 

             

S
tr

o
n

a
1

 

Umowa o dzieło 

i przeniesienie praw autorskich 

nr RARR/CZP/……./2015 

 

zawarta w dniu ………………………… w Rzeszowie, pomiędzy: 

Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego Spółką Akcyjną w Rzeszowie,  
ul. Szopena 51, 35 – 959 Rzeszów, wpisaną przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII 
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008207, NIP 813-00-10-538, Regon 
690260330, kapitał zakładowy w wysokości 25 866 000,00 PLN, opłacony w całości 

reprezentowaną przez: 
1. Janusza Fudałę – Prezesa Zarządu, 
2. Barbarę Kostyrę – Wiceprezesa Zarządu, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

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

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

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

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

 

zwanymi dalej „Wykonawcą”. 

§ 1 
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 
zamówienia: „Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn.: „Rozbudowa 
Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – 
Technologicznego -III etap PPNT” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Priorytet I: Nowoczesna gospodarka, Działanie 
I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego”, którego szczegóły zostały określone w zaproszeniu do składania ofert, 
zgodnie z zapytaniem  ofertowym znak RARR/CZP/2429/2015 wraz z wyjaśnieniami  
i zmianami  oraz ofercie Wykonawcy – stanowiących integralną cześć niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. W ramach przedmiotu umowy (przedmiotu zamówienia):  

 
1) Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość praw autorskich majątkowych do dzieł 

powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 i § 2 , bez 
obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, na następujących polach 
eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania dzieł i /lub ich części, wytwarzanie każdą 
możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 
techniką cyfrową, wykonywania odbitek, itp.;  
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b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których dzieła utrwalono – wprowadzanie do 
obrotu, użyczenia;  

c) w zakresie rozpowszechniania dzieł poprzez: publiczne udostępnianie,  
w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, targach, konferencjach, przy 
prezentacji i reklamie w mediach, utrwalanie dzieła, utrwalanie na nośnikach 
elektronicznych, utrwalanie na roll-up, utrwalanie na ściankach konferencyjnych,  na 
pylonach, utrwalanie na gadżetach wykonywanych na zlecenie Zamawiającego, 
wprowadzanie dzieła do pamięci komputera,  publikacji w takich formach 
wydawniczych jak książki, albumy, broszury, foldery, publikacje prasowe, a także 
wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w każdej możliwej 
formie urzeczywistniania (w tym także w postaci makiet), reprodukcję dzieła w formie 
elektronicznej lub papierowej, rozpowszechnianie dzieła w sieci internet lub na 
nośnikach elektronicznych, takich jak płyty  CD, DVD, Blue-ray, Flash, przerabianie, 
komponowanie dzieła lub jego fragmentów wraz z innymi elementami; 

 
2) Wykonawca nie może odmówić zgody na rozpowszechnianie wykonanego dzieła na 

polach eksploatacji, które były nieznane w dacie zawierania niniejszej umowy; Na 
wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego w ramach 
przewidzianego niniejszą umową wynagrodzenia prawa autorskie na polach 
eksploatacji nie wymienionych w niniejszej umowie; 

 
3) za rozpowszechnianie wykonanego przez Wykonawcę dzieła, nie przysługuje mu żadne 

inne wynagrodzenie, poza wynagrodzeniem określonym w § 4; 
 
4) prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich przysługuje 

wyłącznie Zamawiającemu; 

5) Zamawiający może wykonywać tłumaczenia opracowanego dzieła na różne wersje 
językowe bez konieczności uzyskania osobnej zgody ze strony Wykonawcy; 

6) Zamawiający może wykonywać zmiany projektu graficznego opracowanego dzieła bez 
konieczności uzyskania osobnej zgody ze strony Wykonawcy; 

7) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze wskazówkami 
Zamawiającego,  uwzględniać wszelkie zgłoszone przez Zamawiającego uwagi; 

8) Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować wykonanie przedmiotu umowy 
osobiście w siedzibie Zamawiającego i/lub drogą elektroniczną – w zależności od 
bieżących potrzeb Zamawiającego; 

9) Wykonawca zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego, przekazywać 
Zamawiającemu robocze wersje projektów graficznych przedmiotu umowy 
(zamówienia) w wersji elektronicznej – plik pdf. oraz w wersji wydrukowanej; 

10) przed wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca musi uzyskać od 
Zamawiającego pisemną akceptację ostatecznych wersji projektów graficznych dzieł 
wymienionych w  § 1 niniejszej umowy; w tym celu Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu po dwie wersje projektów graficznych każdego z dzieł wymienionych 
w  § 1 niniejszej umowy w wersji elektronicznej (plik pdf.) oraz w wersji 
wydrukowanej; Rozmiar i jakość przedstawionych Zamawiającemu do akceptacji 
projektów graficznych ma być wystarczająca do stwierdzenia, czy wykonany na ich 
podstawie przedmiot umowy będzie spełniał wymagania Zamawiającego;         

11) Wykonawca w realizacji przedmiotu umowy zobowiązuję się wykorzystać również  
materiały graficzne przekazane przez Zamawiającego; 
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12) materiały promocyjne zostaną wykonane na potrzeby promocji projektu „Rozbudowa 
Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku 
Naukowo – Technologicznego -III etap PPNT” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Priorytet I: Nowoczesna 
gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego; 

13) Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela 5 lat gwarancji bez ograniczeń 
od daty odbioru przedmiotu umowy i 3 lata rękojmi na zasadach określonych 
w Kodeksie cywilnym; 

 
14) Wykonawca gwarantuje posiadanie wszystkich praw, w szczególności praw własności 

intelektualnej (autorskich praw majątkowych, prawa do wykonywania praw zależnych) 
niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy i zapewnia posiadanie tych praw w 
chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego; Wykonawca 
oświadcza, że wykonanie jego obowiązków wynikających z Umowy nie będzie naruszać 
żadnych praw w szczególności praw własności intelektualnej osób trzecich oraz nie 
będzie obciążone żadnymi prawami osób trzecich; 
 

15) Wykonawca zobowiązuje się naprawić każdą szkodę, w szczególności pokryć wszelkie 
koszty i wydatki, które Zamawiający poniesie lub za które może być odpowiedzialny 
wobec osób trzecich w przypadku każdego pozwu, roszczenia czy postępowania 
prowadzonego przeciwko Zamawiającemu lub w związku z innym postępowaniem, 
zarówno w trakcie trwania Umowy jak i po jej ustaniu, związanych z umownymi 
zobowiązaniami i oświadczeniami Wykonawcy; 
 

16) W przypadkach zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie, Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę, który niezwłocznie podejmie działania zmierzające w szczególności do: 
usunięcia naruszeń, zaspokojenia roszczeń, zabezpieczenia Zamawiającego przed 
szkodami, odpowiedzialnością i kosztami; 

 
17) W przypadku gdy brak, ograniczenie lub utrata praw Wykonawcy, o których mowa 

w punkcie 14, spowoduje brak, utratę lub ograniczenie praw Zamawiającego w 
całości lub części, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt nabyć takie prawo na 
rzecz Zamawiającego lub według wyboru Zamawiającego zmodyfikuje lub wymieni 
elementy naruszające prawa osób trzecich, pod warunkiem, że modyfikacja lub 
wymiana nie zaszkodzi funkcjonowaniu przedmiotu Umowy ani nie zmniejszy jego 
funkcjonalności. 

 

  

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne doświadczenie i kwalifikacje 
umożliwiające wywiązanie się z niniejszej umowy oraz zobowiązuje się zachować 
należytą staranność w celu rzetelnego zrealizowania powierzonych mu zadań.  

 

§ 4 

 
1. Za przedmiot umowy wymieniony w §1 i §2 Zamawiający zobowiązuje się wypłacić 
Wykonawcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……….…….. zł netto, plus 23% 
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VAT, co daje kwotę ……….. zł brutto ( słownie: ………………………………………………………….), 
na które składają się poniższe pozycje ujęte na fakturze Wystawcy: 
 
1) Ścianka wystawiennicza: Przygotowanie projektu graficznego i utrwalenie go na płycie 
CD oraz wykonanie 1 ścianki wystawienniczej; 
2) Rollup: Przygotowanie projektu graficznego i utrwalenie go na płycie CD oraz 
wykonanie  2 sztuk rollup-ów; 
3) Wizytówki: Przygotowanie projektu graficznego i utrwalenie go na płycie CD oraz 
wykonanie 1000 sztuk wizytówek. 
 
1.1.  Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera w szczególności następujące składniki: wartość 
netto dostarczonego przedmiotu umowy, koszty opakowania, rozpakowania, koszty 
transportu, zainstalowanie/ złożenie, sprawdzenie, dokonanie prób i pomiarów. 
 
2. Faktura VAT zostanie wystawiona po zrealizowaniu całości przedmiotu umowy 
określonego w §1 i §2 oraz po podpisaniu protokołu odbioru końcowego (protokołu 
zdawczo – odbiorczego) bez uwag. 

 
3. Zapłata należności za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem w ciągu 30 dni 
od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. Zamawiający zwolniony będzie 
z obowiązku zapłaty odsetek umownych w razie braku terminowego dokonania zapłaty 
Wykonawcy spowodowanego opóźnieniem przekazania Zamawiającemu przez PARP 
środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu, w ramach którego 
finansowany jest przedmiot umowy. 
 
4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 
5. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę przelewu wierzytelności 
pieniężnych przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. 
 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych w następujących 
wypadkach i wysokościach: 

 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
 

a) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość przedmiotu 
umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do 
terminu określonego w § 5 ust. 4; 
 

b) w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień zwłoki 
w usunięciu wad lub w okresie rękojmi, liczonego od dnia następnego po upływie 
wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad; W przypadku 
wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu na usuniecie wad, 
wysokość kary umownej ulega podwyższeniu o 50%, licząc od dnia następnego 
po upływie terminu dodatkowego; 
 

c) w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego  brutto za każdy dzień 
zwłoki, w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad lub usterek przedmiotu 
umowy w okresie gwarancyjnym, licząc od dnia następnego  po upływie 
wyznaczonego terminu na usunięcie wad lub usterek. 
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§ 5 
1. Wykonawca       zobowiązuje   się   na   bieżąco    konsultować     realizację    umowy  

z Zamawiającym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich 
problemach występujących przy realizacji powierzonych zadań. 

 

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować i dostarczyć „przedmiot umowy” wymieniony 
w §1 i §2 w ciągu 12 (dwunastu) dni kalendarzowych od daty podpisania (zawarcia) 
umowy, do budynku Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 
przy ulicy Szopena 51 (pok. nr 312), 35-959 Rzeszów, do godz. 13:00. 

4. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy jest Pani 
Agnieszka Florek –  Koordynator projektu, komórka CZP i/lub Pan Jacek Smulski – 
Spec. ds. promocji, tel. (17) 86 76 206 

5. Wszelkie wady zamówienia Wykonawca zobowiązuje się usunąć na własny koszt  
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający Wykonawca 


