
Umowa o dzieło 

 

Zawarta w dniu …………………… 2016 r. w Kielcach pomiędzy 

Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1, wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem  
KRS 0000352242, NIP 657-030-98-03 Zarząd której stanowią Andrzej Mochoń – Prezes Zarządu i 
Bożena Staniak – Wiceprezes Zarządu, z kapitałem zakładowym 54.022.700 zł, którą reprezentują:  
 

1) Prezes Zarządu- Andrzej  Mochoń 

2) Wiceprezes Zarządu – Bożena Staniak 

 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

…………………………………….., artystą rzeźbiarzem, prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną  

w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta w ……………………. pod nr ………………………, 

zwanym dalej Wykonawcą 

I.Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania za pomocą formy, którą wypożyczy Zamawiający, 

medali i wyróżnienień Targów Kielce wg przekazanej specyfikacji zawierajacej ilość medali  i 

wyróżnień z nazwami poszczególnych imprez targowych. 

                               
§ 2 

Opis dzieła: 

1.Medal z brązu w formie koła, awers i rewers (średnica 10 cm) prezentowane są oddzielnie. 

Awers przedstawia kulę polerowana z rozwianą flagą, stylizowane na logo Targów Kielce.  

W dolnej części awersu umieszczony jest napis TARGI KIELCE.  

Rewers przedstawia stylizowany fragment fasady pawilonu targowego z powiewającymi nad 

nią symbolicznymi flagami. Po lewej stronie płaszczyzny rewersu widnieje napis w języku 

angielskim KIELCE TRADE FAIRS. Medal (awers i rewers) prezentowane są na tle koloru 

brązowego w formie prostokąta. Całość oprawiona jest w prostą ramkę koloru złotego o 

wymiarach 35 cm x 26 cm .  

Poniżej awersu i rewersu medalu, na brązowym tle umieszczona jest „blaszka” z informacją 

na temat imprezy targowej Targów Kielce, na której medal ma być wręczony. 

 

2.Wyróżnienie odlane z aluminium z powłoką galwaniczną w kolorze srebrnym 

 w formie jednego  koła, (średnica 10 cm), przedstawia kulę polerowaną z rozwianą flagą, 

stylizowane na logo Targów Kielce. W dolnej części kuli  umieszczony jest napis TARGI KIELCE. 

Wyróżnienie prezentowane jest na tle koloru grafitowego, w formie prostokąta. Całość 

oprawiona jest w ramkę prostokątną  koloru srebrnego o wymiarach 18 cm x 26 cm. Poniżej, 



na srebrnym tle umieszczona jest „blaszka” z informacją na temat imprezy targowej Targów 

Kielce, na której wyróżnienie  ma być wręczone. 

Targi Kielce dysponują formą, przy pomocy której wyróżnienie  może być powielane. 

 

§ 3 

 

Jakość medalu (plakiety) i wyróznienia  nie może odbiegać od wzorów medalu  i wyróżnienia 

znajdującego się u Zamawiającego, a uwidocznionego na zdjęciach załączonych do niniejszej umowy. 

Medal i wyróżnienie  oraz ich wizerunki nie mogą być zmienione  w wymiarze oraz w formie podania       

i prezentacji przez  okres obowiązującej umowy.  

Przez okres 3 lat od daty podpisania umowy z możliwością przedłużenia umowy w formie Aneksu 
jedynym Wykonawcą dzieła opisanego w §2 umowy będzie ………………………….-  artysta rzeźbiarz; po 
otrzymaniu rocznych zleceń od Zamawiającego.  
W przypadku nie wywiązania się  przez zamawiającego ze zobowiązań , o których mowa w § 1 
umowy Wykonawcy przysługuje roszczenie o naprawie szkody, z tym, że w wysokości nie wyższej  niż 
iloczyn wynikający ze zlecenia oraz kwoty określonej § 7 po uprzednim wyznaczeniu Zamawiającemu 
dodatkowego terminu do złożenia zamówienia.  

§4 

1.Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie dzieła określonego w§ 2 innym osobom, ale jest  on 
wtedy odpowiedzialny za ich działania jak za własne.  
2.Wykonawca użyje do wykonania dzieła własnych materiałów i narzędzi.  

 

II.Zasady składania zamówień przez Zamawiającego. 

§5 

1. Rozpoczęcie realizacji dzieła nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego - Wykonawcy rocznego 

zamówienia na podstawie całorocznego programu imprez w TK, przekazanego wykonawcy 

najpóźniej do 20 listopada roku poprzedzającego. 

2. Ilość medali (plakiet) i wyróżnień określi Zamawiający. 

3. Wykonawca zamówione medale (plakiety) i wyróżnienia będzie wykonywał w ilości 

okreslonej, w zamówieniu jednorazowo. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ilości medali (plakiet) i wyróżnień na daną 

imprezę targową nie później, niż na 14 dni przed  rozpoczęciem pierwszej imprezy w danym 

roku. 

5. W przypadku imprezy targowej nieprzewidzianej w harmonogramie, wykonawca może 

otrzymać zlecenie na dodatkowe medale (plakiety) i wyróznienia w okresie:  

- w przypadku zlecenia na wykonanie od 1 do 5 medali (plakiet), wyróżnień na 14 dni przed 

rozpoczęciem danej imprezy targowej  

- zlecenie na wykonanie powyżej 5 sztuk medali (plakiet) i wyróżnień na 30 dni przed 

rozpoczęciem danej imprezy targowej. 

§6 

1.  Odbiór ilościowy i jakościowy będzie dokonywany przez przedstawicieli obu stron umowy. 



2.  W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego wad w zamawianym dziele Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany medali (plakiet), wyróżnień na wolne 

od wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

III.Zasady wynagradzania 

§7 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie 1 sztuki medalu (plakiety), wyróżnienia 

w kwocie ………….. zł (słownie: ………………….) netto i obejmuje koszty wykonania oraz 

materiału. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od otrzymania faktury wystawionej i 

dostarczonej zamawiającemu osobiści lub listownie przez wykonawcę. 

3. Warunkiem wystawienia faktury będzie dokonanie odbioru, o którym mowa w §6 ust.1 

§8 

1.W razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać obniżenia 

wynagrodzenia umownego lub odstąpić od umowy. 

2.Niezależnie od postanowień ust.1, Zamawiającemu służy roszczenie o zapłatę kary umownej  

w wysokości …………. złotych netto za każdy niewykonany w terminie medal. 

§9 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§10 

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawie 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

§11 

Spory mogące wyniknąć z umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

zamawiającego. 

§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Wykonawca          Zamawiający 

 

 

  


