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GM.272.2.2020 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

Istotne postanowienia umowy 

(UMOWA nr ………………) 

 

 

zawarta w dniu ....................................... 2020 r. w Poznaniu pomiędzy: 

 

Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  

w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań, NIP 778-13-46-888, REGON: 631257816, reprezentowanym 

przez: 

Pana Tomasza Grudziaka – Sekretarza Województwa Wielkopolskiego, Dyrektora Gabinetu Marszałka, zwanym 

dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

 

……………………………..  

reprezentowanym/ą przez  

……………………………….,  

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, 

 

wyłonionym/ą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: GM.272.2.2020, 

przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie i dostawa kalendarzy książkowych 

Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok.”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy (zwanej dalej jako „Umowa”) Wykonawca zobowiązuje się wydrukować  

i dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61 – 714, kalendarze 

książkowe na rok 2021 zgodne ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w ilości 250 sztuk - 

zwane dalej „Przedmiotem Umowy”.  

2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu Umowy określony został w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (dalej SIWZ). Ilość i zakres oraz cenę przedmiotu umowy określa oferta złożona przez 

Wykonawcę. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część niniejszej umowy, odpowiednio 

załącznik nr 1 i 2 do Umowy. 

3. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę w ilościach i o parametrach technicznych 

i jakościowych zgodnych z załącznikiem nr 1 i 2 do Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością oraz wedle najlepszej 

wiedzy i doświadczenia. 
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5. Umowa zostanie zrealizowana w terminie 31 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego 

ostatecznej wersji kalendarza książkowego, nie później jednak niż do dnia 28 grudnia 2020 roku. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie 

lub przez podwykonawcę osób wykonujących czynności (wskazane w rozdz. III pkt 6 SIWZ), tj.: skład 

graficzny i druk w zakresie realizacji zamówienia. 

7. Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą te osoby 

wykonywać stanowi załącznik nr…. do umowy. 

8. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wykazie osobowym Wykonawca powiadomi o tym 

Zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych osób, wykonujących czynności, o których mowa w ust. 6 nie 

może ulec zmianie. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełniania przez Wykonawcę wymogu określonego w ust. 

6 i na każdym etapie realizacji zamówienia może żądać od Wykonawcy umów o pracę osób wskazanych  

w wykazie, o którym mowa w ust. 7 (umowa powinna być zanonimizowana w zakresie danych osobowych 

za wyjątkiem: imienia i nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, jej rodzaju oraz wymiaru etatu), 

a także zaświadczeń właściwego oddziału ZUS lub dowodów potwierdzających zgłoszenie pracowników 

przez pracodawcę do ubezpieczenia lub potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek). 

 

§ 2 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy ostateczną treść jaką Wykonawca zobowiązany jest umieścić 

w kalendarzach wraz z herbem Województwa Wielkopolskiego, grafiką I.J. Paderewskiego  

i flagą powstańczą z chwilą podpisania umowy. 

2. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu w terminie 3 dni (od dnia przekazania przez 

Zamawiającego danych, o których mowa w ust. 1) projekt umieszczenia w Przedmiocie Umowy treści  

i grafiki, o których mowa w ust. 1. 

3. Zamawiający dokona akceptacji projektu, o którym mowa w ust. 2, w terminie 1 dnia od dnia przekazania 

przez Wykonawcę projektu do akceptacji lub zgłosi w tym terminie swoje uwagi do projektu. 

4. Zgłoszone przez Zamawiającego uwagi, o których mowa w ust. 3 Wykonawca uwzględni  

w ciągu 1 dnia od momentu zgłoszenia tych uwag. 

5. Zamawiający dokonuje akceptacji projektów w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. 

 

§ 3 

1. Zamawiający udziela Wykonawcy licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, na czas 

obowiązywania niniejszej umowy, do wykorzystania herbu Województwa Wielkopolskiego, grafiki  

I.J. Paderewskiego i flagi powstańczej o którym mowa w § 2 ust. 1 na polach eksploatacji wymienionych w 

art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie 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 – wprowadzenie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
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3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej  - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  

i czasie przez siebie wybranym; 

z prawem udzielenia sublicencji w przypadku gdy Wykonawca powierzy wykonanie poszczególnych zadań 

określonych w niniejszej Umowie innym podmiotom (Podwykonawcom), które spełniają kryteria wymagane 

do ich prawidłowego i zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy zrealizowania. 

2. W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Wykonawcy proces o naruszenie praw autorskich do 

utworu udostępnionego mu przez Zamawiającego, Zamawiający będzie zobowiązany pokryć zasądzone 

koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia 

sprawy, pod warunkiem wypełnienia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w ust. 4 poniżej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu osoby 

trzeciej z roszczeniami z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych do utworu lub utworów 

udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca będzie mógł wykorzystywać udostępniony mu przez Zamawiającego utwór lub utwory 

wyłącznie w celu wykonania swoich zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej Umowy oraz  

w ramach działań polegających na autopromocji Wykonawcy. 

5. Zamawiający dopuszcza zlecenie realizacji przedmiotu umowy podwykonawcom, jednak Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania własne. 

 

§ 4 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  

w wysokości ………………….. zł netto (słownie: ………………………………………), powiększonego  

o podatek VAT, tj. ………………. zł, co daje kwotę ………………………. zł brutto (słownie: 

………………………………………). 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………….  

w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru,  

o którym mowa w §5 ust. 1, bez zastrzeżeń. 

Faktura powinna zawierać następujące dane Zamawiającego: 

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  

w Poznaniu 

 al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań 

 NIP 778-13-46-888 

 i powinna być doręczona na adres: 

 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

 Gabinet Marszałka, 

 al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań 

3. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 

4. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
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5. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać 

od Zamawiającego odsetek ustawowych. 

 

§ 5 

1. Dostawa Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez Wykonawcę  

i Zamawiającego. 

2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności: 

1) dzień i miejsce odbioru Przedmiotu Umowy, 

2) wyszczególnienie ilości i rodzaju materiałów, 

3) informację o braku, albo o istnieniu wad Przedmiotu Umowy, 

4) w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w terminie określonym 

przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, określonego w §4 ust. 1. Stwierdzenie przez 

Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

 

§ 6 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość dostarczonego Przedmiotu Umowy 

oraz wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność.  

2. Zamawiający, który otrzymał wadliwy przedmiot Umowy, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem 

Wykonawcy, może żądać bezpłatnego usunięcia wad/y w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez 

Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 20 dni, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zlecić 

usunięcie wad/y przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca nie może odmówić 

usunięcia wady, choćby wymagało to nadmiernych kosztów. 

3. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć  

w czasie odpowiednim, Zamawiający może wedle swojego wyboru od umowy odstąpić lub żądać obniżenia 

Wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wady 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

4. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wadach przedmiotu Umowy niezwłocznie po ich wykryciu. 

Dokonanie odbioru przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, 

choćby w chwili ich wydania lub odbioru Zamawiający wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć o wadzie. 

Zamawiający nie ma obowiązku zbadania Przedmiotu Zamówienia i Strony wyłączają stosowanie art. 563 

K.c. 

 

§ 7 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji Umowy. 

2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na 

temat stanu realizacji Umowy. 

 

§ 8 
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1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. 

2. Naruszenie warunku określonego w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 9 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w §4 ust.1. 

2. Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w §4 ust.1, licząc od dnia upływu terminu, o którym 

mowa §1 ust. 5. 

3. Za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu w terminie Przedmiotu Umowy wolnego od wad Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w §4 ust.1, licząc od 

dnia upływu terminu, o którym mowa § 6 ust. 2. 

4. Z tytułu nie spełnienia wymagań, o których mowa w § 1 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci karę  umowną 

w wysokości 1.000 zł za każdorazowe niewykazanie dowodów, o których mowa w § 1 ust.9.  

5. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 80% całkowitego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

6. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku jej niewykonania lub nienależytego 

wykonywania przez Wykonawcę. Prawo do odstąpienia przysługuje Zamawiającemu w terminie 7 dni od 

powzięcia wiadomości o ziszczeniu się przesłanki odstąpienia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez 

Zamawiającego. 

8. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda 

przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

9. Z przyczyn określonych w ust. 1, 2 i 3, Zamawiającemu w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy 

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.  

10. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności 

uprawniających go do takiego działania. 

11. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 

na zasadach ogólnych jak też kar umownych. 

12. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. 

 

§ 10 

1. Strony będą zwolnione z odpowiedzialności za brak wypełniania swoich zobowiązań zawartych w umowie 

z powodu siły wyższej wyłącznie w okresie jej trwania. 

2. Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nie posiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, 

niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia jego szkodliwym 

następstwom. 

3. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje pisemnie drugą Stronę  

w ciągu 3 dni od jej zaistnienia. 
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4. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie powołuje. 

 

§11 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy  

w przypadku 

1) wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu umowy. 

2) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób 1ub zakres 

realizacji przedmiotu umowy, 

3) zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów, których 

ta zmiana będzie dotyczyć í wynikającej z niej zmiany wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu 

umowy, 

4) zmiany wynikającej z omyłki pisarskiej, 

5) zajścia jednej z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest 

nieważna. 

 

§ 12 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się: 

1) ze strony Zamawiającego: panią Darię Kowalską-Tonder, tel. 61 626 66 85, e-mail: 

daria.kowalska@umww.pl, która jest jednocześnie Koordynatorem Zamawiającego;  

2) ze strony Wykonawcy: …………………………………..., tel. ………….., e-mail: ……………., która 

jednocześnie jest Koordynatorem Wykonawcy. 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust.1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie 

stanowi zmiany treści Umowy. 

§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwóch dla Zamawiającego i jednym dla 

Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


