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PROJEKT UMOWY 

UMOWA ……………………/214/2019 
na zamówienie publiczne udzielone 

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

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) 

 

zawarta w dniu ………………………..w Warszawie pomiędzy: 

Instytutem Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 00-272 Warszawa, Rynek Starego 

Miasta 29/31, reprezentowanym przez: 

1) ……………………………………..        - …………………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

wpisaną/ym do rejestru przedsiębiorców pod nr ________________________ prowadzonym przez 

Sąd ________________ Wydział _______________________________ KRS, 

NIP: ___________________ 

REGON: ________________ 

reprezentowaną/ym przez: 

________________________ 

zwanym dalej: „Wykonawcą” 

 

lub 

 

a 

_______________________________, prowadzącym/ą działalność gospodarczą jako  

___________________________________, wpisanym/ą do Ewidencji Działalności Gospodarczej  

prowadzonej przez Prezydenta miasta _________________ pod numerem, _____, z siedzibą: 

_________________________________________ 

NIP: ___________________________ 

REGON: ________________________ 

 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą” 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywne świadczenie usług w zakresie druku cyfrowego, oprawy 

introligatorskiej oraz dostawy do siedziby Zamawiającego publikacji naukowych (opatrzonych 

numerem ISSN i ISBN), określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w 

ofercie Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na rzecz Zamawiającego usługę w zakresie druku 

cyfrowego, oprawy introligatorskiej oraz dostawy do siedziby Zamawiającego publikacji 

naukowych na podstawie każdorazowo składanych przez Zamawiającego zleceń, zwanych dalej 

„Zleceniami”. 
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3. Zamawiający zleci druk i oprawę 59 pozycji wydawniczych zgodnie z zestawieniem o objętości 

ogółem 1476 arkusze drukarskie (około 127 994 800 stron) z możliwością zmniejszenia tej 

liczby maksymalnie o 35%. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wydrukowany nakład do 

siedziby Zamawiającego własnym transportem oraz złożyć we wskazane miejsce w godzinach 

pracy Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy dostawy w 

więcej niż jedno miejsce. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany został w Załączniku nr 1 do Umowy, 

stanowiącym jej integralną część. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać postanowień Załącznika nr 1 do Umowy podczas 

realizacji niniejszej Umowy. 

 

§2 

1. Zamawiający będzie zlecał wykonanie czynności objętych Umową na podstawie przesyłanych 

Zleceń dotyczących poszczególnych tytułów, które będą pojedynczymi Zleceniami o 

maksymalnych terminach wykonania określonych w sposobie realizacji zamieszczonym w 

załączniku nr 1 do Umowy. Zlecenie będzie zawierało każdorazowo materiały będące podstawą 

wykonywanych usług tj. plik pdf oraz wzór do przycięcia, objętych przedmiotem Zlecenia. Za 

datę złożenia Zlecenia Strony uznają dzień przesłania przez Zamawiającego do Wykonawcy 

Zlecenia pisemnie lub drogą elektroniczną, zgodnie z danymi teleadresowymi określonymi w 

niniejszej Umowie. Materiały niezbędne do wykonania zadania w formie zapisu elektronicznego 

zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres mailowy Wykonawcy bądź umieszczone na 

serwerze FTP-ie Zamawiającego. Wzór do przycięcia zostanie przesłany pocztą na adres 

Wykonawcy bądź odebrany przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego w ciągu dwóch dni od 

przesłania Zlecenia. Wraz z każdym Zleceniem przekazywana będzie informacja o nakładzie 

publikacji. 

2. Termin realizacji druku i oprawy do 10 dni roboczych po akceptacji egzemplarzy nieoprawnych i 

okładki. 

3. Odbiór nakładu przez Zamawiającego potwierdzany będzie protokołem odbioru - Załącznik nr 3 

do Umowy. Protokół odbioru będzie stanowił podstawę do uznania, że Zlecenie zostało 

wykonane należycie. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia wszelkich poprawek na żądanie 
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Zamawiającego. 

5.  Osobą upoważnioną do udzielania Zleceń ze strony Zamawiającego jest:  

…………………………………………………. 

tel. ……………………………….;  email: ……………………………. 

6. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy w sprawie realizacji Umowy jest: 

…………………………………………………. 

tel. ……………………………….;  email: ……………………………… 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo rezygnacji z wykonania nie więcej niż 35% łącznej wielkości 

zamówienia, określonej poprzez liczbę arkuszy drukarskich, wskazanych w załączniku nr 1 do 

Umowy, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego z tego 

tytułu. 

8. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o przekazywaniu informacji, strony dopuszczają 

możliwość kontaktowania się za pomocą poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że każda ze 

Stron niezwłocznie skutecznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem 

usługi. 

9. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz 

zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich zobowiązań prawnych związanych z zatrudnieniem 

personelu. 

10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostarczenie nakładu publikacji w stanie 

nienaruszonym. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową, jeśli publikacje 

ulegną zniszczeniu w trakcie dostawy do siedziby Zamawiającego. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na utrwalanie i zwielokrotnianie materiałów dostarczonych 

Wykonawcy do druku, obrót tymi materiałami i publikacjami, wykorzystywanie całości lub 

fragmentów publikacji na stronach internetowych Wykonawcy do celów promocyjnych i 

reklamowych, a także do rozpowszechnienia tych materiałów. 

§3 

1. Za realizację danego Zlecenia Strony ustalają wynagrodzenie wyliczane według zasady, że 

wynagrodzenie za zrealizowane jednostkowe Zlecenie równe jest kwocie za arkusz drukarski 

podanej w ofercie dla danego typu Zlecenia wg załącznika nr 2 pomnożonej przez liczbę arkuszy 
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drukarskich. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie usług, o których mowa w § 1 ust. 1, opisanych szczegółowo w 

załączniku nr 1 do Umowy, regulowane będzie w terminie 30 dni od dnia przyjęcia przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Za dzień zapłaty 

przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wszystkie należności 

Wykonawcy zostaną uregulowane przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze VAT. 

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie realizacja danego Zlecenia, 

rozumiana jako przekazanie przez Wykonawcę wydrukowanej i oprawionej publikacji, co 

zostanie potwierdzone protokołem odbioru sporządzanym przez Strony przy odbiorze każdej 

publikacji. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

 

§4 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy na 

podstawie poszczególnych Zleceń, nie przekroczy kwoty: 

brutto ..........................................  

(słownie: ............................................................................................................................ ). 

2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie zleconych przez 

Zamawiającego i zrealizowanych przez Wykonawcę poszczególnych Zleceń z zastrzeżeniem, że 

łączna wartość Zleceń Zamawiającego może być niższa od wartości określonej w ust. 1. zgodnie z 

postanowieniami § 2 ust. 6, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z 

tego tytułu względem Zamawiającego. 

§5 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% 

niewykorzystanej wartości Umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności, Wykonawca ma prawo 

obciążyć Zamawiającego odsetkami w ustawowej wysokości. 

3. Jeżeli zastrzeżone w umowie kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub 
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nienależytego wykonania Umowy, Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu zleconych 

każdorazowo prac (Zleceń), w wysokości 1% ich wartości za każdy dzień zwłoki, liczony od 

dnia, w którym prace miały być wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącymi 

terminów realizacji Zlecenia. 

5. Łączna wysokość kar umownych naliczonych z tytułu realizacji danego Zlecenia nie może 

przekroczyć 50% wynagrodzenia wykonawcy za dane Zlecenie określonego w §3 ust. 1 umowy. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% wartości danego Zlecenia, 

w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi wady nieistotne i zdecyduje się odebrać przedmiot 

Zlecenia. 

7. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych. 

8. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

9. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości lub w części gdy: 

a) opóźnienie Wykonawcy w realizacji danego Zlecenia przekroczy 14 dni – w terminie 30 dni 

od zaistnienia ww. zdarzenia; 

b) Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową, nienależycie lub w 

realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów Umowy i nie zmienia sposobu wykonania 

Umowy lub nie usunie stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień mimo wezwania go 

do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu – w terminie do 30 

dni od dnia upływu terminu określonego w wezwaniu. Obowiązku wezwania do usunięcia 

uchybień nie stosuje się w
:
 sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego uchybienia 

nie można go już usunąć lub wymagane było jego natychmiastowe usunięcie. W wypadku 

wskazanym w zdaniu poprzednim termin 30-dniowy przewidziany na odstąpienie liczony 

jest od dnia, w którym Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie; 

c) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji umowy albo 

oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o 

okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 
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d) jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności albo wszczęto wobec niego 

postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe bądź naprawcze – w terminie do 30 dni od 

dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

e) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 4-11 Pzp – w terminie do 

30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

f) jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym 

należyte wykonanie Umowy lub jej części w umówionym terminie – w terminie do 30 dni 

od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie z tej przyczyny. 

10. Poza wypadkami opisanymi w ust. 9, Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym lub powzięcia informacji o nieotrzymaniu środków budżetowych 

koniecznych dla realizacji Umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie do 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej już części Umowy. 

 

§6 

Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu otrzymanych materiałów 

wymaganych przy realizacji Zlecenia w ciągu 5 dni od odbioru przez Zamawiającego 

przedmiotu danego Zlecenia. 

§7 

1. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela gwarancji jakości na okres 6 

miesięcy, liczony od daty odbioru przez Zamawiającego przedmiotu Zamówienia, 

potwierdzonego protokołem odbioru (Załącznik nr 3). 

2. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt wszelkie wady stwierdzone w 

przedmiocie zamówienia i zgłoszone ww. terminie, w ciągu 10 dni od dnia otrzymania 

zgłoszenia. 



   
 

214/IH/PN/2/2019 
 

str. 25 

3. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad przedmiotu zamówienia spoczywają na 

Wykonawcy. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt odebrać wadliwe 

publikacje z siedziby Zamawiającego, wydrukować poprawiony nakład bez wad oraz 

dostarczyć je do siedziby Zamawiającego. 

§8 

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania kwoty, o 

której mowa w § 4 ust. 1 Umowy (w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze). 

§9 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przed osobami trzecimi wszelkich 

informacji o Zamawiającym oraz informacji, do których uzyskał dostęp w związku z 

wykonywaniem umowy. Obowiązek, o którym mowa, nie dotyczy informacji dostępnych 

publicznie. 

§10 

1. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy, w przypadku 

gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej. 

2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych 

od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej 

Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec 

lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. Przejawami siły 

wyższej są: klęski żywiołowe, dziania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne, niezależne 

od woli Stron działania władz publicznych. 

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, 

zobowiązana jest poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze 

wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy 

obowiązków z powodu działania siły wyższej. 

4. Zawieszenie wykonania Zlecenia nie będzie wykraczać poza zakres oddziaływania siły wyższej 

ani nie będzie trwało dłużej niż oddziaływanie siły wyższej. 
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§11 

1. Istotne zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy w zakresie: 

a) zmiany osób wykonujących czynności objęte zamówieniem wyznaczone przez Wykonawcę, 

pod warunkiem posiadania przez nowe osoby kompetencji wraz z wyjaśnieniem przyczyn 

proponowanej zmiany lub na skutek żądania Zamawiającego, jeżeli uzna, że osoby 

odpowiedzialne za współpracę z Zamawiającym nie wykonują obowiązków wynikających z 

umowy; 

b) wynikającym ze zmiany przepisów prawa, które będą miały wpływ na realizację Umowy: 

c) zmiany terminu realizacji cząstkowego Zlecenia w przypadku, gdy jego realizacja w 

przewidzianym terminie okaże się niemożliwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – 

nie dłużej jednak niż o 14 dni; 

d) zmiany wynagrodzenia w przypadkach określonych w ust. 4. 

3. Z inicjatywą zmian wskazanych w ust. 2 mogą wystąpić obie Strony Umowy pod warunkiem 

przedstawienia pisemnej informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn 

proponowanej zmiany. 

11. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia akceptacji wniosku o 

dokonanie zmiany. 

§12 

1. Wykonawca w ramach realizacji Umowy może posługiwać się podwykonawcami, w zakresie 

określonym w ofercie Wykonawcy, przy czym za ich działanie ponosi odpowiedzialność, na 

zasadach określonych Umową, jak za działanie własne. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 Nr 90. poz. 631 ze zm.). 

3. Zmiana osób wskazanych w § 2 ust. 5 i 6 lub ich danych kontaktowych nie stanowi zmiany 

umowy. Strony zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego informowania o ww. zmianach. 

4. Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygać polubownie. W przypadku, gdy 

nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla 
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siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

Załącznik nr 1 – Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 6 do SIWZ) 

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 3 - Protokół odbioru 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


