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 UZ- 420 - 2/17/mm 

UMOWA NR 12/2017 
Zawarta w dniu …… marca 2017 roku w Bodzentynie pomiędzy: Świętokrzyskim Parkiem 

Narodowym z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn (NIP 657-290-58-57) 
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Dyrektora Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego – dr inż. Jana Reklewskiego,  
a  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym  dalej Wykonawcą, 

 
§ 1 

1.  Przedmiotem zamówienia jest: druk mapy turystycznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego i 
Obszaru Natura 2000 „Łysogóry”  w skali 1:40 000, na arkuszu B2 (w tym opracowanie 
graficzne, skład i korekta) – łącznie 1 500 sztuk wraz z transportem do Zamawiającego: 
 1 000 sztuk map bez laminowania, 
 500 sztuk map z 2-stronym laminowaniem, 

Druk mapy turystycznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 
„Łysogóry” należy wykonać uwzględniając następujące parametry: 

 Format mapy B2,  
 Format po obcięciu: 68 x 48 cm, 
 Druk offsetowy, pełny kolor, liniatura rastra drukarskiego, minimum 200 lpi 
 Papier kredowany, biały, gładki g-print 130g/m

2
,  

 Falcowany na sześć części pionowo i dwie poziomo, (składanie w harmonijkę,  
6 x 2 szpalty), 

 Mapa turystyczna dostarczona przez Zamawiającego w formie eps. (jedna strona), 
 Projekt (układ tekstu dostarczonego przez Zamawiającego, wybór i kadrowanie zdjęć, 

kolorystyka, rodzaj czcionki, itd.) zostanie opracowany przez Wykonawcę i wymaga 
akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem druku, 

 Zdjęcia i mapa powinny być wydrukowane w rozdzielczości, co najmniej 150 dpi,  
 Pakowane po 50 szt. 

§ 2 
 

1. Zamawiający dostarczy numery ISBN Wykonawcy na powyższe wydawnictwo. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia kompletu materiałów do składu (tekstów, zdjęć, 
podkład mapowy w dniu podpisania umowy).  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu graficznego, składu komputerowego oraz 
pełnej korekty redakcyjnej (w tym stylistyczna, interpunkcyjna i ortograficzna) wszystkich 
tekstów zamieszczanych w publikacji, w ścisłej współpracy (z uwzględnieniem wytycznych) 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca przeprowadzi konsultacje z Zamawiającym, dotyczące projektów graficznych  
i wydruków próbnych. Oprócz bezpośrednich konsultacji obie strony porozumiewać się będą 
telefonicznie i poprzez e-mail. 

 a)  ze strony Zamawiającego –  Marcin Matysek, Arkadiusz Adamczyk,  

 b)  ze strony Wykonawcy –   ……………………………………………… 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy korekt koncepcji graficznej oraz 
składu i treści do momentu uzyskania końcowej akceptacji od Zamawiającego (najpóźniej do 10 
dni roboczych od terminu zakończenia Zamówienia).  

6. Końcowa akceptacja projektów graficznych będzie poprzedzona wykonaniem przez 
Wykonawcę wydruków próbnych cyfrowych.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu ostatecznych wersji publikacji 
zaakceptowanej przez Zamawiającego w formacie PDF oraz w pliku cyfrowym (edytowalnym) 
przygotowanym do druku (np. InDesign, Aprobat, Page Maker lub inny stosowany przez 
Wykonawcę), w dwóch kopiach zapisanych na nośniku CD lub DVD. 

8. Z chwilą przekazania mapy turystycznej (utworu), Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe do utworu powstałego wskutek wykonania niniejszego 
Zamówienia, a także autorskie prawa majątkowe do utworów stanowiących samodzielne części 
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innych utworów stworzonych przez Wykonawcę w wyniku wykonywania obowiązków 
określonych w Zamówieniu, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, na polach 
eksploatacji w szczególności obejmujących: 
 utrwalanie, przetwarzanie, zwielokrotnianie w dowolnej liczbie egzemplarzy utworu we 

wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy technikach, w tym w technice zapisu 
cyfrowego, elektronicznego, technice wideo, poligraficznej, audiowizualnej; 

 wprowadzanie do pamięci komputera i eksploatowanie na dowolnej ilości stacji roboczych, 
wprowadzanie do sieci komputerowej oraz do sieci Internet i rozpowszechnianie w sieci 
Internet w sposób umożliwiający wykorzystywanie i zwielokrotnianie utworu przez 
każdego z użytkowników sieci; 

 rozpowszechnianie utworu w sieciach informatycznych; 
 wykorzystanie utworu w celu organizacji i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 
 wprowadzenie do obrotu, wypożyczanie, najem lub dzierżawa egzemplarzy utworu oraz 

opracowań lub ich części; 
 udzielanie licencji na wykorzystanie utworu; 
 modyfikowanie utworu, dokonywanie  zmian, przeróbek, zmiany treści i formy utworu, w 

tym również wykorzystanie go w części lub całości oraz łączenie z innymi dziełami, 
wykonywanie opracowań, tworzenie w oparciu o utwór innych utworów, zezwalanie na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowań; 

 wykorzystanie do celów reklamowych i promocyjnych; 
 wykorzystanie do realizacji celów statutowych Zamawiającego. 

 
§ 2 

1. Wykonawca wykona zamówienie i dostarczy mapy do siedziby Zamawiającego własnym transportem 
do dnia 14 kwietnia 2017 roku.  

2.  Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi  protokołem zdawczo – odbiorczym.  
O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni 
roboczych.  

3. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru wad ilościowych lub jakościowych  Wykonawca  
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dostarczy brakujące egzemplarze lub dokona 
wymiany wadliwych egzemplarzy na wolne od wad. Czynności odbioru strony podejmą  
po dostarczeniu  brakujących i niewadliwych egzemplarzy. 

 
§ 3 

1. Za wykonanie zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości netto ……………………….. 
zł (słownie złotych: …………………………………………..) plus podatek VAT w wysokości 5%  
tj. ……………… zł. (słownie złotych: ………………………. 00/100) Ogółem wartość zamówienia brutto 
wynosi …………………….. zł (słownie złotych: ………………………………………………….. 00/100). 

2. Zamawiający zapłaci należność z rachunku Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą  
w Bodzentynie po przedstawieniu przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 14 dni od jej 
wystawienia na konto wskazane przez Wykonawcę.  

3. Podstawą sporządzenia faktury przez Wykonawcę jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany 
przez  upoważnionych przedstawicieli stron.  

4. Wykonawca oświadcza, że podane wyżej wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty 
niezbędne do wykonania zamówienia.  

 
§ 4 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 1 roku 
licząc od daty odbioru stwierdzonej protokołem zdawczo – odbiorczym. Odpowiedzialność 
Wykonawcy  dotyczy także wad  ujawnionych po dokonaniu odbioru. W ramach rękojmi Wykonawca 
winien dokonać wymiany wadliwych egzemplarzy na wolne od wad.  

 
§ 5 

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną miedzy stronami będą kary umowne.  
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach: 

a) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (brutto) 
za każdy dzień zwłoki, 
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b) za nieterminowe przystąpienie do odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (brutto)  
za każdy dzień zwłoki. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 
a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego (brutto) za każdy dzień zwłoki, 
b) za nieterminowe usuniecie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru 0,2 % wynagrodzenia 

umownego (brutto) za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad  
i usterek, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia 
umownego (brutto). 

4. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości  
na zasadach ogólnych jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wartość zastrzeżonej kary 
umownej.  

5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu 
wykonania części umowy. 

 
§ 6 

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, 
wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 
Cywilny.  

3. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Umowa zawiera cztery strony ponumerowane i parafowane. 
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca a dwa Zamawiający. 
 
 

Zamawiający         Wykonawca                                                                              
 

Pieczęć firmy 

 

…………………………….. 

Kierownik jednostki 

 

 

GK …………………………………………………….. 

 

 

RP……………………………………………….……… 

 

 

PD ds. zam. publ. ………….…………………………… 
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Sprawdził merytorycznie  ……………………………… 

 

 

Sporządzający      ……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za uwzględnienie skutków niniejszej umowy w planie wydatków  ŚPN oraz realizację i terminowe rozliczenie 
odpowiada  
Bodzentyn …………………. marca 2017 roku        Podpis 


