




















































































































 

 

Załącznik nr 6.1.do SIWZ 

 

 

UMOWA NR........... 

(wzór) 

 

zawarta dnia............................................w Lublinie 

pomiędzy 

Instytutem Europy Środkowej z siedzibą ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, 

reprezentowanym przez: Beatę Surmacz - Dyrektora Instytutu Europy Środkowej, 

NIP: 712 337 88 11, REGON: 382102374, zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym", 

i 

.....................prowadzącym działalność gospodarczą /wpisaną do Rejestru ...........z siedzibą 

przy................ 

NIP:......., REGON:...... 

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą", a łącznie zwanych „Stronami". 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm), dalej zwanej ustawą, została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna usługa druku wraz z dostawą, gotowych 

wydawnictw dla Instytutu Europy Środkowej. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do umowy - opis przedmiotu 

zamówienia. 

3. Zamawiający jest twórcą i wydawcą Publikacji oraz wydawcą książek i nośników, w rozumieniu 

przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość dostarczonych przez niego materiałów do 

produkcji. Błędy i opóźnienia produkcji wynikłe z ich niewłaściwej, jakości nie obciążają 

Wykonawcy.  

5. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość bezpośredniego, stałego kontaktu na każdym 

etapie, w celu merytorycznego nadzoru i akceptacji kolejnych etapów produkcji.  



 

 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy oraz ze złożoną ofertą, której kopia stanowi Załącznik nr 2 

do Umowy 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług z zachowaniem najwyższej staranności i  

jakości druku cyfrowego (która stanowiła 30 % wagi w kryterium oceny ofert), w szczególności w 

kategoriach: równomierny zadruk strony (natężenie farby), jakość cięcia papieru i klejenia, 

precyzja w nałożeniu folii i lakieru punktowego, jakość bigowania, ogólne wrażenie estetyczne 

oraz jakości druku offsetowego (która stanowiła 30 % wagi w kryterium oceny ofert). Jakość nie 

może być  gorsza niż wskazana w ofercie tj. pracy nr 1 i nr 2 załączonych przez Wykonawcę do 

oferty.     

§ 2 

Termin realizacji 

 

1. Świadczenie usług druku wraz z dostawą będzie odbywało się sukcesywnie od dnia zawarcia 

umowy do końca 2021 r. lub do czasu wykorzystania kwoty określonej w § 3 ust. 1. 

2. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu niniejszej umowy w sytuacji upływu terminu, na 

który umowa została zawarta, i niewykorzystania kwoty określonej w § 3 ust. 1., jak również w 

sytuacji wyczerpania kwoty umowy, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

 

1. Maksymalna wartość umowy wynosi netto: ………………… netto zł, (……………………, 

brutto: ……… zł 

2. Ceny jednostkowe za druk jednego nakładu kształtują się następująco:  

1) Rocznik IEŚW………………….. zł brutto  

2) Prace IEŚ ………………..…….. zł brutto 

3) Policy Papers ………………….. zł brutto 

4) Monografie ………………….. zł brutto 

5) Akcydensy  ………………….. zł brutto 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2  niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszt opakowania, dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego i rozładunku, ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie należne podatki, w 

tym podatek od towarów i usług VAT.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy jest stałe przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem 

możliwości jego zmiany, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w zakresie 

wynikającym z tej zmiany. 



 

 

5. Płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT po 

każdorazowym dostarczeniu przedmiotu umowy, określonym w zamówieniu jednostkowym, 

przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. 

6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin 

uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi 

najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej 

umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów 

dotyczących przenoszonej wierzytelności/ umowy o przelew pożyczki, zawiadomienia, 

oświadczenia, przekazu itp. nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy.  

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości zamówienia, a Wykonawca nie 

rości sobie prawa do zapłaty za niewykorzystanej części zamówienia.  

9. Wynagrodzenie nie może obejmować kosztów reklamacji zgłoszonych Wykonawcy przez 

Zamawiającego, wynikłych ze zdarzeń nie leżących po stronie Zamawiającego. Koszty takich 

reklamacji ponosi Wykonawca. 

10. Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy określony na fakturze, 

figuruje w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. 2018 r. poz. 2174 z późniejszymi zmianami). 

11. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury 

elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia  

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2191 z późn. zm.), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za 

pośrednictwem platformy faktur elektronicznych, o których mowa wart. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). 

12. Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrócie: 

PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL, której 

funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech 

Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostępna jest pod adresem: 

https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/. 

13. W związku z obowiązkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa 

w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 z późn. zm.) przez Zamawiającego, w celu wypełnienia 

ww. obowiązku, niezbędne jest oświadczenie Wykonawczy czy zamierza wysyłać 

https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/


 

 

ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego za pomocą platformy elektronicznego 

fakturowania. 

14. Wykonawca oświadcza, że:  

a. zamierza 

b. nie zamierza 

wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne,  

o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych. W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca zobowiązuje 

się do powiadomienia. Zawiadamiającego najpóźniej w terminie do 7 dni przed taką zmianą do 

poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. 

 

 

§ 4 

Kary umowne 

 

1. Zamawiający zastrzega możliwość nałożenia na Wykonawcę następujących kar: 

1) w przypadku niewykonania usługi w terminie dotyczącym zamówienia jednostkowego, 

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot poniesionych kosztów, a 

Zamawiający ma prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości 5 % brutto 

zamówienia jednostkowego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usługi; 

2) w przypadku nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 5 % brutto zamówienia jednostkowego za każdy stwierdzony 

przypadek 

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% brutto wartości 

umowy,  jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający lub 

Wykonawca odstąpi od umowy. 

4) Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w § 5 ust. 1 czynności - w wysokości 1 000 zł. 

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody 

przekroczy wysokość kar umownych, oraz w przypadkach powstania szkody, dla których kar 

umownych nie zastrzeżono.  

3. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po 

uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar 

umownych z należnego mu wynagrodzenia. 



 

 

4. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego 

powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez 

jego kooperantów 

5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków 

wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie 

nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na 

których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu, takie jak np. wojna, atak terrorystyczny, 

pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp. Strona powołująca się na siłę wyższą 

powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia 

stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. 

6. Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej nie stanowi 

dla Strony dotkniętej siłą wyższą naruszenia postanowień umowy. 

 

 

§ 5 

Zatrudnienie na umowę o pracę 

 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz.U. 2019.0.1040) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

czynności druku cyfrowego oraz druku offsetowego  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 



 

 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 

lub Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,  

zgodnie z przepisami z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 

imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c)  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w 

postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 4 ust.1 pkt 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust.1 czynności. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

§ 6 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w określonych przypadkach: 



 

 

a. Wykonawca 3-krotnie przekracza termin wykonania zleconych zadań określonych w 

zamówieniach. 

b. Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres co 

najmniej 7 dni. 

c. Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do poprawienia jakości 

świadczenia umowy, nadal wykonuje umowę w sposób nienależyty, 

d. w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego minimum dwóch reklamacji, 

wydrukowanych i dostarczonych przez Wykonawcę książek nie spełniających wymagań 

Zamawiającego. 

e. wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie Zamawiającego , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2. W razie ujawnienia przez Zamawiającego wad wykonanej usługi, Zamawiający ma prawo żądać 

ich usunięcia w wyznaczonym terminie, a w razie jego bezskutecznego upływu odstąpić od 

umowy albo żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia w 

którym strona dowiedziała się o przyczynie odstąpienia. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy bez wypowiedzenia wymaga formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

5. W   przypadku   odstąpienia   od   umowy   przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 

zrealizować wszystkie wcześniej przyjęte zlecenia. 

6. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych i 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

 

§ 7 

Zmiany umowy 

 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy: 

1) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku ulegnie 

zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku 

VAT; 

2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia  

w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia 

zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.  



 

 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów technicznych publikacji opisanych w załączniku nr 1 

do umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana będzie miała charakter nieistotny, w szczególności nie będzie 

polegała na podwyższeniu tych parametrów w sposób wpływający na zwiększenie kosztów wykonania 

składu w danym wariancie. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w 

formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać 

postanowień zawartych w art. 144 ustawy. 

4. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie 

obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 

 

 

§ 8 

Przedstawiciele stron 

 

1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego jest: 

......................... tel...................... , e-mail: ............................. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy z ramienia Wykonawcy jest: .......................... 

tel........................ , e-mail: ............................. 

3. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o każdej zmianie osoby nadzorujące 

realizację umowy po jego stronie. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

 

1. W spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i 

innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie swojego 

adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, rachunku bankowego itp. Brak 

takiego powiadomienia będzie skutkować  tym,  iż  korespondencja,  przekazy  pieniężne  i  

przelewy  bankowe  kierowane  na  dotychczasowy  adres, rachunek bankowy będą przez strony 

traktowane jako doręczone.  

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy Strony rozstrzygać będą w miarę możliwości w 

sposób polubowny. 

4. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 



 

 

5. Postanowienia umowy mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, 

nie uchybia mocy wiążącej pozostałych. 

6. Wykonawca nie ma prawa bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego przelać 

na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z umowy na realizację przedmiotu 

zamówienia, a w szczególności nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zlecić innemu 

podmiotowi gospodarczemu wykonywania umowy w całości lub w części. 

7. Umowa   została   zawarta   w   trzech   jednobrzmiących   egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia; 

2. załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA  

 

 



 

 

Załącznik nr 6.2. do SIWZ 

 

 

UMOWA NR........... 

(wzór) 

 

zawarta dnia............................................w Lublinie 

pomiędzy 

Instytutem Europy Środkowej z siedzibą ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, 

reprezentowanym przez: Beatę Surmacz - Dyrektora Instytutu Europy Środkowej, 

NIP: 712 337 88 11, REGON: 382102374, zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym", 

i 

.....................prowadzącym działalność gospodarczą /wpisaną do Rejestru ...........z siedzibą 

przy................ 

NIP:......., REGON:...... 

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą", a łącznie zwanych „Stronami". 

  

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), dalej zwanej ustawą, została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna usługa projektowania i składu wydawnictw dla 

Instytutu Europy Środkowej. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do umowy - opis przedmiotu 

zamówienia. 

3. Zamawiający jest twórcą i wydawcą Publikacji oraz wydawcą książek i nośników, w rozumieniu 

przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy oraz ze złożoną ofertą, której kopia stanowi Załącznik nr 2 

do Umowy 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług z zachowaniem najwyższej staranności i jakości 

(która stanowiła 60 % wagi kryterium oceny oferty) , w szczególności w kategoriach poprawności 

umieszczenia danych na okładce oraz ogólne wrażenie estetyczne, poprawności zaprojektowania 



 

 

stron tytułowych, poprawności przygotowania ilustracji do druku wielobarwnego, poprawności 

wykonania tabel, poprawności składu przypisów i bibliografii, poprawności dzielenia wyrazów (j. 

polski, angielski i rosyjski), poprawności w zakresie numeracji stronnie. Jakość nie może być  

gorsza niż wskazana w ofercie tj. pracy załączonej przez Wykonawcę do oferty.     

6. Usługi będą realizowane każdorazowo na podstawie jednostkowych zamówień składanych e-

mailem, stosownie do potrzeb Zamawiającego. 

7. Zamawiający przekaże materiały niezbędne do wykonania zamówienia drogą: elektroniczną na 

adres ……………………………………………… 

8. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w formie elektronicznej na 

adres mailowy: .......................................  w terminie ustalonym dla każdego zamówienia 

jednostkowego. 

9. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość dostarczonych przez niego materiałów. 

10. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość bezpośredniego, stałego kontaktu na każdym 

etapie, w celu merytorycznego nadzoru i akceptacji kolejnych etapów zamówienia.  

11. Zamawiający zastrzega sobie nadzór na każdym etapie tworzenia przedmiotu zamówienia.  

12. Osobą do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest:  

Pan/Pani ……………………………….e-mail: ……………….….. 

Osobą do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest:  

Pan/Pani …………………………….. Tel. ……………… e-mail: …………..…….. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

 

1. Świadczenie usług projektowania i składu wydawnictw będzie odbywało się sukcesywnie od dnia 

zawarcia umowy do końca 2021 r. lub do czasu wykorzystania kwoty określonej w § 3 ust. 1. 

2. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu niniejszej umowy w sytuacji upływu terminu, na 

który umowa została zawarta, i niewykorzystania kwoty określonej w § 3 ust. 1., jak również w 

sytuacji wyczerpania kwoty umowy, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

 

1. Maksymalna wartość umowy wynosi netto: ………………… netto zł, (……………………, 

brutto: ……… zł 

2. Ceny jednostkowe kształtują się następująco:  

1) Layout  ………………….. zł brutto 

2) Skład 225 aw ………………….. zł brutto 

https://poczta.wp.pl/k/
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3) Zaprojektowanie i wykonanie okładki  ………………….. zł brutto 

4) Zaprojektowanie i wykonanie wizualizacji trójwymiarowej reklamy okładki 

………………….. zł brutto 

5) Zaprojektowanie i wykonanie baneru reklamowego w wersji elektronicznej 

………………….. zł brutto 

6) Zaprojektowanie i wykonanie akcydensów: reklamy, kartki świąteczne, wizytówki, 

zaproszenia, teczka konferencyjna ………………….. zł brutto 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2  niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszt opakowania, dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego i rozładunku, ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie należne podatki, w 

tym podatek od towarów i usług VAT.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy jest stałe przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem 

możliwości jego zmiany, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w zakresie 

wynikającym z tej zmiany. 

5. Płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT po 

każdorazowym dostarczeniu przedmiotu umowy, określonym w zamówieniu jednostkowym, 

przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. 

6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin 

uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi 

najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej 

umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów 

dotyczących przenoszonej wierzytelności/ umowy o przelew pożyczki, zawiadomienia, 

oświadczenia, przekazu itp. nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy.  

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości zamówienia, a Wykonawca nie 

rości sobie prawa do zapłaty za niewykorzystanej części zamówienia.  

9. Wynagrodzenie nie może obejmować kosztów reklamacji zgłoszonych Wykonawcy przez 

Zamawiającego, wynikłych ze zdarzeń nie leżących po stronie Zamawiającego. Koszty takich 

reklamacji ponosi Wykonawca. 

10. Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy określony na fakturze, 

figuruje w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. 2018 r. poz. 2174 z późniejszymi zmianami). 

11. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury 

elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia  

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2191 z późn. zm.), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za 



 

 

pośrednictwem platformy faktur elektronicznych, o których mowa wart. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). 

12. Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrócie: 

PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL, której 

funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech 

Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostępna jest pod adresem: 

https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/. 

13. W związku z obowiązkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa 

w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 z późn. zm.) przez Zamawiającego, w celu wypełnienia 

ww. obowiązku, niezbędne jest oświadczenie Wykonawczy czy zamierza wysyłać 

ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego za pomocą platformy elektronicznego 

fakturowania. 

14. Wykonawca oświadcza, że:  

a. zamierza 

b. nie zamierza 

wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne,  

o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych. W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca zobowiązuje 

się do powiadomienia. Zawiadamiającego najpóźniej w terminie do 7 dni przed taką zmianą do 

poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. 

 

 

§ 4 

Kary umowne 

 

1. Zamawiający zastrzega możliwość nałożenia na Wykonawcę następujących kar: 

1) w przypadku niewykonania usługi w terminie dotyczącym zamówienia jednostkowego, 

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot poniesionych kosztów, a 

Zamawiający ma prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości 5 % brutto 

zamówienia jednostkowego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usługi; 

2) w przypadku nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 5 % brutto zamówienia jednostkowego za każdy stwierdzony 

przypadek 

https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/


 

 

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% brutto wartości 

umowy,  jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający lub 

Wykonawca odstąpi od umowy. 

4) Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w § 5 ust. 1 czynności - w wysokości 1 000 zł. 

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody 

przekroczy wysokość kar umownych, oraz w przypadkach powstania szkody, dla których kar 

umownych nie zastrzeżono.  

3. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po 

uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar 

umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

4. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego 

powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez 

jego kooperantów 

5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków 

wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie 

nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na 

których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu, takie jak np. wojna, atak terrorystyczny, 

pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp. Strona powołująca się na siłę wyższą 

powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia 

stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. 

6. Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej nie stanowi 

dla Strony dotkniętej siłą wyższą naruszenia postanowień umowy. 

 

 

§ 5 

Zatrudnienie na umowę o pracę 

 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz.U. 2019.0.1040) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

czynności związane z  wykonaniem projektów i składu. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 



 

 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 

lub Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,  

zgodnie z przepisami z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 

imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c)  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w 

postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 4 ust.1 pkt 



 

 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust.1 czynności. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

§ 6 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w określonych przypadkach: 

a. Wykonawca 3-krotnie przekracza termin wykonania zleconych zadań określonych w 

zamówieniach. 

b. Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres co 

najmniej 7 dni. 

c. Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do poprawienia jakości 

świadczenia umowy, nadal wykonuje umowę w sposób nienależyty, 

d. w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego minimum dwóch reklamacji, 

e. wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie Zamawiającego , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2. W razie ujawnienia przez Zamawiającego wad wykonanej usługi, Zamawiający ma prawo żądać 

ich usunięcia w wyznaczonym terminie, a w razie jego bezskutecznego upływu odstąpić od 

umowy albo żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia w 

którym strona dowiedziała się o przyczynie odstąpienia. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy bez wypowiedzenia wymaga formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

5. W   przypadku   odstąpienia   od   umowy   przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 

zrealizować wszystkie wcześniej przyjęte zlecenia. 

6. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych i 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

 

§ 7 



 

 

Zmiany umowy 

 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy: 

1) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku ulegnie 

zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku 

VAT; 

2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia  

w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia 

zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.  

2. Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów technicznych publikacji opisanych w załączniku nr 1 

do umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana będzie miała charakter nieistotny, w szczególności nie będzie 

polegała na podwyższeniu tych parametrów w sposób wpływający na zwiększenie kosztów wykonania 

składu w danym wariancie. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w 

formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać 

postanowień zawartych w art. 144 ustawy. 

4. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie 

obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 

 

 

§ 8 

Przedstawiciele stron 

 

1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego jest: 

......................... tel...................... , e-mail: ............................. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy z ramienia Wykonawcy jest: .......................... 

tel........................ , e-mail: ............................. 

3. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o każdej zmianie osoby nadzorujące 

realizację umowy po jego stronie. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

 



 

 

1. W spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i 

innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie swojego 

adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, rachunku bankowego itp. Brak 

takiego powiadomienia będzie skutkować  tym,  iż  korespondencja,  przekazy  pieniężne  i  

przelewy  bankowe  kierowane  na  dotychczasowy  adres, rachunek bankowy będą przez strony 

traktowane jako doręczone.  

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy Strony rozstrzygać będą w miarę możliwości w 

sposób polubowny. 

4. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

5. Postanowienia umowy mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, 

nie uchybia mocy wiążącej pozostałych. 

6. Wykonawca nie ma prawa bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego przelać 

na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z umowy na realizację przedmiotu 

zamówienia, a w szczególności nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zlecić innemu 

podmiotowi gospodarczemu wykonywania umowy w całości lub w części. 

7. Umowa   została   zawarta   w   trzech   jednobrzmiących   egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia; 

2. załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy 
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