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    Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

zawarta w Olsztynie w dniu ………………. r. pomiędzy: 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 

z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, 

utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762), 

NIP: 739 30 33 097, REGON: 510884205,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

Kanclerz – dr inż. Aleksander Socha 

a 

firmą  

.................................................................... z siedzibą ……….. 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………., Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………….. 

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

.........................-  ............................... 

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego nr  1/2020/PN/DZP realizowanego 

na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  

(tekst jednolity  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz następstwem dokonanego przez 

Zamawiającego w dniu …………. wyboru oferty w przetargu nieograniczonym. 

 

§1 

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu, składzie, wydruku 

informatora dla kandydatów na studia wraz z załącznikiem (mapa Kortowa) do informatora 

dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

2. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta 

Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz 

wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 

staranności. 

5. Wszystkie informatory stanowiące przedmiot zamówienia muszą być oznakowane zgodnie z 

opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

6. W toku realizacji zamówienia wszystkie projekty graficzne wymagają akceptacji 

Zamawiającego. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/9_lipca
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7. Wszystkie informatory będące przedmiotem umowy muszą być fabrycznie nowe, nie 

noszące znamion używania, wolne od wad, pełnowartościowe, najwyższej jakości, 

wykonane zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§2 

Termin i warunki realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę obejmującą przedmiot niniejszej umowy   

w terminie …………………..  

2. Materiały niezbędne do wykonania zamówienia zostaną przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego w formie elektronicznej w ciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia do akceptacji 

Zamawiającemu co najmniej 2 projektów  graficznych okładki informatora z 

uwzględnieniem wymagań Zamawiającego szczegółowo określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załączniku nr 1. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekty informatora  zgodnie z wszelkimi 

zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o akceptacji projektów 

broszury informacyjno-promocyjnej. W przypadku gdy Zamawiający uzna, iż przygotowany 

przez Wykonawcę projekt szaty graficznej wymaga poprawek, poinformuje o tym 

Wykonawcę w terminie 2 dni od dnia otrzymania projektu, formułując uwagi w formie 

elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy ……………………... bądź telefonicznie na nr 

…………………….…… Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia poprawionego 

projektu graficznego z uwzględnieniem uwag Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia 

otrzymania niniejszych uwag. 

6. Wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonania informatora dla kandydatów na studia po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego szaty graficznej.  

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia zmian do projektów informatora po 

ich zatwierdzeniu. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu prac, a Wykonawca zobowiązuje się 

informować Zamawiającego o ich postępie. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu z Wykonawcą przez okres całego tygodnia w 

godzinach 8:00 – 15:00. 

10. Przedmiot niniejszej umowy dostarczony będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

11. Wykonawca zapewnia na własny koszt transport, wniesienie oraz rozładunek przedmiotu 

umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

12. Dostarczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane po uprzednim uzgodnieniu daty dostawy 

z przedstawicielem Zamawiającego. 

13. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego przez obie 

strony. 

 

§3 

Cena i warunki płatności 

1. Cena, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi: 

…………………………………………… PLN  
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(słownie:………………………………………………………………………………….) w 

tym  obowiązujący podatek VAT. 

2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zapłaci cenę dostawy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Faktura wystawiona przez Wykonawcę, wskazywać musi numer umowy, z której wynika 

płatność. Do faktury należy dołączyć kopię podpisanego przez obie strony protokołu 

odbioru przedmiotu umowy. 

5. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru 

przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 4. 

6. Jeżeli w toku odbioru stwierdzone zostaną niezgodności ilościowe lub jakościowe, 

Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia. 

7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6 strony sporządzą protokół wskazujący rodzaj 

niezgodności i wyznaczają termin ich usunięcia, jednak nie dłuższy niż 2 dni. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres 

wskazany przez przedstawiciela Zamawiającego. 

9. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia faktury w 

sposób niezgodny z ust.4, 5 i 6. 

10. Zamawiający umożliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia                  

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (…), 

przesłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego 

Fakturowania: https://efaktura.gov.pl/ 

11. Zapłata za usługę nastąpi przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze 

znajdujące się na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 

96b ust. 1 ustawy o VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

poprawnie wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

 

                                                                 §4 

                                                            Rękojmia  

1. W przypadku wystąpienia braku w przedmiocie, stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu, jego 

niewłaściwej jakości lub wadliwości Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 

brakującego przedmiotu umowy lub wymiany na inny wolny od wad i uszkodzeń w terminie 

3 dni  liczonych od daty przyjęcia zgłoszenia. 

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w formie 

elektronicznej na adres poczty e-mail: …………………………………. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na 

zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, z tym że o wadach Zamawiający obowiązany 

jest powiadomić Wykonawcę niezwłocznie od daty ich wykrycia. Wystarczającą formą 

powiadomienia jest przesłanie zawiadomienia drogą elektroniczną na adres mailowy 

Wykonawcy: …………………… 

4. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 

                                                             

§5 

Obowiązki Wykonawcy: 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

https://efaktura.gov.pl/
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a) przedstawienie do wyboru co najmniej 2 projektów graficznych okładki informatora. 

b) opracowanie projektu graficznego informatora (okładka, rozmieszczenie tekstu, zdjęć, 

tabeli itp.), uwzględniający elementy layoutu przyjętego w wydaniu informatora, 

opublikowanego w poprzednim roku, tj.  2019/2020 

c) skład, łamanie i opracowanie komputerowe publikacji; w tym skład i łamanie tekstu 

gładkiego i tekstu z utrudnieniami (tabele, mapki, zdjęcia). 

d) bieżące konsultacje z Zamawiającym, w ciągu 2 dni kalendarzowych od otrzymania 

uwag od Zamawiającego poprawienie usterek powstałych na etapie składu, łamania oraz 

przygotowania publikacji do druku. 

e) przedstawienie Zamawiającemu całości informatora w formie pdf w rozdzielczości 300 

dpi w CMYK i o obniżonej rozdzielczości do 72 dpi w RGB (na potrzeby strony www) 

celem uzyskania ostatecznej akceptacji i zwolnienia do druku, 

f) przygotowanie kompletu materiałów do druku i realizacja poligraficzna (druk i oprawa 

informatora oraz druk, falcowanie i konfekcjonowanie załącznika),  

g) dostawa nakładu do siedziby Zamawiającego. 

 

2. Obowiązki Zamawiającego:  
a) dostarczenie Wykonawcy wytycznych, tekstu informatora oraz logotypu Uczelni;  

b) zapoznanie się z projektami informatora oraz przedstawianie Wykonawcy ewentualnych 

uwag (drogą elektroniczną);  

c) stała współpraca z Wykonawcą, w tym informowanie o pojawiających się problemach i 

innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia (kontakt telefoniczny oraz 

drogą elektroniczną).  

 
§5 

Prawa majątkowe 

1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe przysługujące  Wykonawcy z tytułu realizacji 

niniejszej umowy przechodzą w całości na Zamawiającego po podpisaniu protokołu 

odbioru. 

2. Wykonawca oświadcza, że informator objęty niniejszą umową nie narusza praw autorskich 

osób trzecich, jak również żadnych innych praw osób oraz nie mają miejsca żadne inne 

okoliczności, które mogłyby narazić zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób 

trzecich z tytułu korzystania z tych materiałów lub ich rozpowszechniania, 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do 

przedmiotu zamówienia, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: 

a) Digitalizacja,  

b) Wprowadzenie od obrotu, 

c) Utrwalenie dowolną techniką, 

d) Zwielokrotnienie określoną techniką, 

e) Wprowadzenie do pamięci komputera, 

f) Kopiowanie techniką cyfrową i analogową. 

 

§6 

Reprezentacja  

1. Strony zobowiązują się do udostępniania wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do 

wykonania postanowień niniejszej umowy oraz współpracy przy realizacji prac objętych 

niniejszą umową. 
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2. Do bezpośrednich kontaktów, w trakcie realizacji umowy strony wyznaczają: 

Po stronie Wykonawcy -…………………………….. tel…………………. email………… 

Po stronie Zamawiającego - ………………………..  tel………………….  e-mail…………. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2, następuje poprzez  pisemne powiadomienie drugiej 

Strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 

 

§7 

Kary umowne 

1.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10% ceny określonej w §3 ust. 1, 

b) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania usługi określonego w §2 ust.1 w 

wysokości 0,4%  ceny określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od ostatniego 

dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy. 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,2% ceny 

określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego   na usunięcie 

wady. 

2 . Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §3 ust. 1.   

3. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody 

przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§8 

Warunki odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

a) gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

b) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy w 

szczególności  w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania 

przedmiotu umowy, określonego w §2 ust 1 oraz w przypadku  niedotrzymania przez 

Wykonawcę  terminu usunięcia wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego  w ramach 

gwarancji lub rękojmi. 

2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia, poprzez złożenia 

oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§9 

Zmiany w umowie 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące terminu realizacji 

umowy, ze względu na: 

a)  wystąpienie okoliczności nie dających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. 

działanie siły wyższej, jeżeli okoliczność ta nie była zależna od Wykonawcy. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanych w ust. 2a) strony ustalają nowy termin 

realizacji przedmiotu umowy. 
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4. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneks do 

umowy). 

 

§10 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych 

osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa 

dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Barbara Drozd 


