KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
Dział Koordynacji Programów Europejskich
20-950 Lublin; Al. Racławickie 14
REGON 000514064, NIP 712-016-10-05

Załącznik 5
Wzór Umowy
zawarta w dniu ………………….. r. w Lublinie pomiędzy:
…………………………………… zarejestrowaną ………………………….zgodnie z odpisem z KRS w
……………………… pod numerem ………………., lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, prowadzonej przez ………………… w …………………….., pod numerem
ewidencyjnym ……………………*, NIP …………………………., REGON ………………….. - zwanym dalej
Wykonawcą - reprezentowanym przez:
1. ………………………………………..
a
Katolickim

Uniwersytetem

Lubelskim

Jana

Pawła

II,

Al.

Racławickie

14,

20-950

Lublin,

NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064 - zwany dalej Zamawiającym - reprezentowanym przez:
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..

W wyniku zapytania ofertowego na usługę korekty, składu, adiustacji i opracowania graficznego podręcznika
akademickiego w języku angielskim w ramach projektu: „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji
KUL została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa korekty, składu, adiustacji i opracowania graficznego podręcznika
akademickiego w języku angielskim w ramach projektu: „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji
KUL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
dokonana na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia, zawartym w zapytaniu ofertowym i załącznikach do zapytania.
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3. Wykonawca zobowiązuje się zapisać ostateczną wersję publikacji zatwierdzonej do druku w formacie pdf
(wysokorozdzielczej i niskorozdzielczej).
§2
1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu
zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 zostanie wykonany na najwyższym
profesjonalnym poziomie, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki i zgodnie
z interesami Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z tytułu
nieprawdziwości powyższego oświadczenia, powstałe bezpośrednio lub pośrednio po stronie Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością oraz wedle najlepszej wiedzy i
doświadczenia.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z
realizacją Umowy.
§3
Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszystkie majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do powstałych
opracowań na niżej wymienionych polach eksploatacji:
1)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2)w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu,
użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
3)w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publicznego wykonania,
wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
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§4
1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się na podstawie pisemnego zgłoszenia złożonego przez
Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mailowo) na adres: .......................................................... .
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu
przekazania materiałów, w tym 5 dni na dokonanie korekty autorskiej przez wyznaczonych pracowników
Zamawiającego.
3. Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które

dają podstawę do oceny, że jakikolwiek etap przedmiotu umowy nie zostanie wykonany w umówionym
zakresie lub terminie, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie,
wskazując jego przyczynę i prawdopodobny czas opóźnienia. Wydłużenie terminów, o których mowa
w ust. 2. może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego.
4. W przypadku uwag zgłoszonych przez Zamawiającego (korekty po składzie), Wykonawca zobowiązuje się

uwzględnić i wprowadzić wszystkie uwagi w terminie 2 dni od dnia ich zgłoszenia.
§5
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia reklamacji, w sytuacji zaistnienia wad jakościowych
wykonanej usługi.
2. Zamawiający o wadach jakościowych wykonanej usługi, informuje Wykonawcę w terminie 2 dni od chwili
otrzymania wadliwych materiałów. Zamawiający informuje Wykonawcę o stwierdzonej wadliwości, wstrzymując
jednocześnie zapłatę za zakwestionowany towar i uruchomi postępowanie reklamacyjne.
3. Po stwierdzeniu zasadności reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dokonać w terminie 5 dni od dnia
przekazania informacji prawidłowego wykonania usługi.

4. Koszty reklamacji ponosi Wykonawca.
5. W przypadku 5 – krotnego zasadnego zgłoszenia przez Zamawiającego wad jakościowych wykonanej usługi,
umowa może zostać rozwiązana bez wcześniejszego wypowiedzenia.
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§6
1. Wartość niniejszej umowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy wynosi:
Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi ................................................................................... zł,
(słownie:............................................................................................................................................zł).
Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi .................................................................................... zł,
(słownie:............................................................................................................................................zł)
stawka podatku VAT ......................... %, tj. ................................................. zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 pkt. 1 płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany przez niego na fakturze VAT.
3. Za wykonany przedmiot niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie według cen jednostkowych
określonych w Wycenie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do oferty Wykonawcy załączonym
do niniejszej umowy.
4. Płatność za przedmiot umowy nastąpi w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
VAT za dostarczony towar. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło
w ostatnim dniu upływu terminu.
§7
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny przedmiotu
zamówienia, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu
zamówienia w wysokości 0,1 % ceny przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. Za niewykonanie umowy lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto
niezrealizowanej części umowy.
4. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
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5. Zamawiający i Wykonawca mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary
umowne.
§8
1.Zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Oferenta, są nieważne, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej za zgodą obu stron
pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający zastrzega, że niedopuszczalny jest przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w ciągu całego czasu realizacji przedmiotu
Umowy.

2. Przedstawicielami Zamawiającego odpowiedzialnymi za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej
umowie Zamawiający wyznacza: ............... tel. ............... e-mail: ..............

3. Przedstawicielami Wykonawcy odpowiedzialnymi za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie
Zamawiający wyznacza: ............... tel. ............... e-mail: ..............
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie będzie
stanowić zmiany treści Umowy.
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§ 10
W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r.
§ 11
Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi
w Lublinie.
§ 12
Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznikami do umowy są:
1) Oferta Wykonawcy;
2) Formularz wyceny przedmiotu zamówienia;

Zamawiający
…………………………

Wykonawca
………………………
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