
 

 

 

Załącznik nr 3 do SWZ 

- wzór umowy dla Części nr 1 – druk kalendarzy książkowych  

na rok 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UMOWA 

Dla części nr 1 

 

zawarta w dniu  …………….2022 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Instytutem Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-

372 Warszawa, instytutem badawczym wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy, pod numerem KRS 0000713483, posiadającym NIP 5252735962, REGON 369236544, 

reprezentowanym przez: 

 

Prof. Magdalenę Gawin – Dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego 

 

zwanym dalej Zamawiającym lub Instytutem 

a 

… 

 

zwanym/ną dalej „Wykonawcą”  

 

zwanymi dalej każda z osobna Stroną lub łącznie Stronami  

*w zależności od formy działalności Wykonawcy należy wybrać odpowiednią opcję. Jeżeli Wykonawcę 

reprezentuje pełnomocnik należy powołać dokument pełnomocnictwa. W przypadku prowadzenia 

działalności w formie spółki cywilnej, należy podać dane wszystkich wspólników oraz dane spółki.   

została zawarta umowa (dalej zwaną: „Umową”), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 

pisemnej oferty Wykonawcy z dnia …, złożonej w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego 

sprawa nr …, zrealizowanym w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z Ustawą z dnia 11 

września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwaną dalej 

„Pzp”, o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

Przedmiotem Umowy jest: część nr 1 – druk kalendarzy książkowych dla potrzeb Instytutu Solidarności 

i Męstwa im. Witolda Pileckiego wraz z ich dostawą do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji, 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) i złożoną ofertą (Załącznik nr 2 

do Umowy), stanowiącymi integralną część Umowy oraz zgodnie z przygotowywanymi przez 

Zamawiającego projektami graficznymi, dostarczanymi Wykonawcy drogą elektroniczną. 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

Strony ustalają, że Wykonawca wykona Przedmiot Zamówienia w terminie nie dłuższym niż … dni 

kalendarzowych (liczba dni zostanie uzupełniona zgodnie z ofertą Wykonawcy, która stanowi podstawę 

do zwarcia niniejszej Umowy. Nie więcej niż 25 dni) liczonych od dnia przekazania przez 

Zamawiającego do Wykonawcy materiałów wyjściowych, o których mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

 

§ 3 



Wynagrodzenie 

1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu Umowy ustala się, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy, na łączną kwotę … zł netto (słownie: … złotych netto),  … zł 

brutto (słownie … złotych brutto). Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia obejmuje 

wykonanie druku po cenach jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym oferty 

stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie z żadnych powodów leżących po stronie Wykonawcy. 

Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu zamówienia i uwzględnia wszystkie koszty 

związane z czynnościami niezbędnymi do wykonania zamówienia. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę 

prawidłowo wystawionej faktury obejmującej wynagrodzenie za realizację zamówienia do 

siedziby Zamawiającego wraz z protokołem odbioru podpisanym bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę na fakturze i znajdujący się na tzw. „Białej liście podatników VAT” rachunek 

bankowy Wykonawcy o numerze ____________________________________ 

4. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) sporządzenie materiałów do druku w gotowej formie elektronicznej, z zachowaniem 

parametrów zapisu elektronicznego umożliwiających wprowadzenie tego zapisu do 

systemu elektronicznego Wykonawcy; 

b) przekazanie Wykonawcy materiałów, o których mowa pod lit. a) powyżej. Wszelkie 

zmiany lub uzupełnienia w trakcie realizacji zamówienia, jeśli nie można było ich 

przewidzieć przed podpisaniem umowy, mogą być wprowadzane pod warunkiem 

wykluczającym istotną zmianę pierwotnego zamówienia oraz za zgodą obu stron umowy; 

c) zapewnienie Wykonawcy konsultacji przy realizacji zamówienia – na jego żądanie – ze 

strony autora projektu lub uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy od strony Zamawiającego zostały 

wskazane w § 12 ust 1 lit. a)  umowy.  

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) Wykonanie zamówienia zgodnie z otrzymaną dokumentacją i wskazaniami 

Zamawiającego. 

b) Zachowanie wysokiego poziomu artystycznego oraz profesjonalizmu w kwestiach 

estetycznych i technicznych produkcji. 

c) Terminowa realizacja zamówienia i dostawy. 

 

§ 6 

Wykonanie i odbiór 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot Zamówienia w terminie określonym w § 2 

umowy, własnym transportem wraz z wniesieniem na adres Zamawiającego: ul. Foksal 17, 00 – 

372 Warszawa.  



2. Zgłoszenie gotowości do przekazania przedmiotu Zamówienia Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu, określając odpowiednio dzień i godzinę dostawy. Dostawa może odbyć się  

w godzinach pracy Zamawiającego pomiędzy 9, a 17. Strony potwierdzą przekazanie przedmiotu 

Zamówienia podpisaniem protokołu przekazania (protokół ilościowy). Do odbioru przedmiotu 

Zamówienia w imieniu Zamawiającego zgodnie z § 11 ust. 3 upoważnione są osoby wskazane 

w § 12 ust. 1 lit. a)  Umowy. Wskazanie przez Zamawiającego innego upoważnionego odbiorcy 

przedmiotu zamówienia nie będzie stanowiło zmiany postanowień Umowy wymagającej 

zawarcia aneksu i wpływającej na jej realizację.  

3. Gotowe wydrukowane kalendarze książkowe należy dostarczyć odpowiednio opakowane 

i zabezpieczone, oznaczone nalepką określającą wzór druku i osobę odpowiedzialną za realizację 

zamówienia ze strony Instytutu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do 

Umowy). 

4. Zamówienie uważa się za wykonane w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

bez uwag lub zastrzeżeń (protokół jakościowy). Protokół odbioru zostanie podpisany w ciągu 3 

dni roboczych od dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu Zamówienia. 

5. W przypadku, w którym w protokole zostaną zgłoszone uwagi lub zastrzeżenia do wykonania 

przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić niezbędne poprawki 

w terminie nie dłuższym niż 3 dni, chyba że strony uzgodnią termin dłuższy. Po wprowadzeniu 

poprawek przedmiot Zamówienia zostanie ponownie dostarczony przez Wykonawcę. W takim 

przypadku ust. 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

6. Podpisanie protokołu odbioru nie wyklucza jednak zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń 

do przedmiotu Zamówienia w terminie późniejszym, jeśli wady przedmiotu Zamówienia zostaną 

wykryte po podpisaniu protokołu odbioru. 

7. Jeżeli Wykonawca będzie opóźniał się z wykonaniem zamówienia Zamawiający może od całości 

lub części umowy odstąpić składając Wykonawcy oświadczenie w tym przedmiocie w terminie 

21 dni od dnia powstania opóźnienia. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie odpowiednio za niewykonaną część umowy. 

8. Zamawiający nie zastrzega sobie żadnej części zamówienia, która nie może zostać powierzona 

podwykonawcom. 

9. Wykonawca ma obowiązek zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie 

wykonywania Umowy przy udziale Podwykonawców w trakcie realizacji Umowy przed 

dokonaniem takiej zmiany, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu Umowy. Zmiana 

w zakresie Podwykonawców nie stanowi zmiany Umowy wymagającej pisemnego aneksu. 

10. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy w odniesieniu do podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

11. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy/om nie zwalania Wykonawcy 

z odpowiedzialności za niewykonanie lub/i nienależyte wykonanie Umowy. 

§ 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych: 

1) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu realizacji wskazanego w § 2 Umowy – 



w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 

1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki; 

3) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, 

4) za naruszenie postanowień Umowy, których nie dotyczą wyżej wymienione przypadki – 

w wysokości 5 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy 

przypadek naruszenia. 

2. Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 

w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przekroczy wartość kar umownych 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 100 % kwoty 

wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

§ 8 

Odstąpienie od Umowy 

1. W przypadkach wymienionych w ust. 2 poniżej Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od 

Umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy 

o okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części jeżeli wystąpi 

jedna z poniższych okoliczności: 

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie 

i pomimo pisemnego wezwania skierowanego do Wykonawcy do podjęcia wykonywania 

lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 

Zamawiającego, 

2) Wykonawca z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego nie rozpoczął realizacji 

zamówienia albo pozostaje w zwłoce z realizacją tych zamówienia tak dalece, że wątpliwe 

jest dochowanie terminów określonych w Umowie, 

3) Wykonawca podzleca całe zamówienie lub dokonuje cesji praw wynikających z Umowy, 

jej części bez zgody Zamawiającego. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o okolicznościach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 Pzp. W tym przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

5. Powyższe uprawnienia Zamawiającego nie uchybiają możliwości odstąpienia od Umowy przez 

którąkolwiek ze Stron, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje prawo 

do wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot Umowy zrealizowany do dnia odstąpienia od Umowy. 

Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia. 



7. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej lub/i 

odszkodowania. 

§ 9 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu Zamówienia, w tym wady prawne, na zasadach określonych w przepisach prawa 

w okresie 24 miesięcy począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia, 

o którym mowa w § 6 ust. 4 niniejszej Umowy bez uwag i zastrzeżeń. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Zamówienia w zakresie 

niewystępowania wad, w tym wad prawnych,  w okresie 24 miesięcy począwszy od dnia 

podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 4 niniejszej 

umowy bez uwag i zastrzeżeń. 

3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad 

w przedmiocie zamówienia, a także poprawić i/lub naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane 

przez te wady. 

4. Termin gwarancji i/lub rękojmi biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. Jeżeli wady 

uniemożliwiają Zamawiającemu korzystanie z przedmiotu Zamówienia, w szczególności 

z wydrukowanych kalendarzy książkowych w sposób określony w niniejszej Umowie i zgodnie 

z ich przeznaczeniem, termin gwarancji i/lub rękojmi biegnie na nowo nie wcześniej niż od dnia 

uzyskania takiej możliwości po usunięciu wady.  

5. Do zachowania roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji wystarczające jest zawiadomienie 

Wykonawcy o wystąpieniu wad w okresie obowiązywania rękojmi/gwarancji. 

6. O istnieniu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie 

wyznaczając jednocześnie termin jej usunięcia nie krótszy niż 3 dni robocze. Strony mogą ustalić 

na piśmie inny termin usunięcia wad uwzględniający ich specyfikę. 

7. Wykonawca bezzwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, o którym  mowa w ust. 6 powyżej 

zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wszelkich wad.  

8. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem. 

9. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może dokonać usunięcia wad w zastępstwie Wykonawcy 

i na jego ryzyko oraz obciążyć go kosztami. 

10. Jeżeli Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad, usunie wady w sposób nienależyty lub nie 

usunie wad w terminie Zamawiający ma prawo, poza uprawnieniami przysługującymi mu na 

podstawie Kodeksu cywilnego, usunąć Wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 

uzyskiwania jego zgody.  

11. W przypadku, gdy zaistniała wada zagraża życiu, zdrowiu bądź mieniu znacznej wartości 

Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, ma prawo usunąć wadę na koszt 

i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania jego zgody. 

12. Usunięcie wad przez inny podmiot w trybie określonym w ust. 9-11 niniejszego paragrafu nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązków z tytułu rękojmi i gwarancji. 

13. Wykonawca usuwa wady na własny koszt.  

14. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających 

z rękojmi za wady przedmiotu Zamówienia, w tym wydrukowanych kalendarzy książkowych. 

15. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w przepisach prawa. 



16. Niezależnie od odpowiedzialności za usuniecie wady Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

wszelkie szkody, które wystąpiły na skutek pojawienia się wady.  

§ 10 

Prawa autorskie 

1. Zamawiający oświadcza, że w rozumieniu przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych Zamawiający jest uprawnionym do korzystania z przedmiotów prawa autorskiego 

i/lub praw pokrewnych, o których mowa w § 1  Umowy. W związku z powyższym Zamawiający 

oświadcza, że określone niniejszą umową powierzenie Wykonawcy przez Zamawiającego 

wydruku kalendarzy książkowych, o których mowa w § 1  Umowy oznacza jedynie powierzenie 

mu czynności o charakterze technicznym (wydruku). Dla uniknięcia wątpliwości strony 

oświadczają, że powierzenie Wykonawcy wydruku kalendarzy książkowych, o których mowa 

w § 1  Umowy w żaden sposób nie oznacza, że Wykonawcy udzielono licencji do rozporządzania 

i/ lub korzystania z w/w przedmiotów praw autorskich i/lub praw pokrewnych na jakichkolwiek 

polach eksploatacji, w szczególności określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, jak i nie oznacza, że na Wykonawcę przeniesiono jakiekolwiek prawo do w/w 

przedmiotów praw autorskich i/lub praw pokrewnych. Korzystającym z w/w przedmiotów prawa 

autorskiego i/lub praw pokrewnych w rozumieniu przepisów w/w ustawy, pozostawać będzie 

w dalszym ciągu Zamawiający. 

2. Wykonawca zapewnia, że wykonany przez niego przedmiot zamówienia nie będzie naruszał praw 

autorskich innych osób i podmiotów. 

§ 11 

Uprawnienia kontrolne Instytutu 

1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do kontroli sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia. W celu realizacji powyższego uprawnienia Wykonawca, na wezwanie 

Zamawiającego, udzieli informacji co do stanu zaawansowania wykonania przedmiotu 

zamówienia i dopuści przedstawiciela Zamawiającego do kontroli sposobu wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

2. Z uwagi na istotną rolę wysokiego standardu wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający 

zastrzega sobie prawo weryfikacji na wszystkich etapach realizacji Umowy oraz jakości 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Do odbioru i składania oświadczeń związanych z wykonywaniem Umowy, w szczególności do 

podpisania protokołu odbioru ilościowego i jakościowego, jak również do kontroli realizacji 

przedmiotu zamówienia, ze strony Zamawiającego upoważnione są (działające samodzielnie) 

osoby wskazane w § 12 ust. 1 lit. a)  Umowy.  

4. Osoby wskazane w § 12 ust. 1 lit. a) i b) Umowy nie są upoważnione do dokonywania zmian 

Umowy lub do składania oświadczeń o odstąpieniu od Umowy, chyba że uzyskają w tym zakresie 

odrębne pełnomocnictwo na piśmie. 

§ 12 

Korespondencja 

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, korespondencja w sprawach związanych 

z Umową prowadzona będzie pisemnie i powinna być kierowana na niżej podane adresy, adresy 

e- mail i numery faksów: 

a) dla Zamawiającego –  

adres: ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa  

osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją niniejszej Umowy:  



Imię i nazwisko: … 

Adres e-mail …@instytutpileckiego.pl 

Tel.: +48 … 

 

b) dla Wykonawcy 

adres:  

osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją niniejszej Umowy:  

Imię i nazwisko: ______________________ 

adres e-mail: _____________________ 

Tel.: +_____________________ 

2. Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych, osób odpowiedzialnych, adresów e-mail lub 

numerów telefonów/faksów nie stanowi zmiany Umowy, może być dokonywana przez Stronę, 

której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu. 

W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu wysłanie przez którąkolwiek ze Stron pisma 

listem poleconym na adres drugiej Strony uznaje się za doręczone z upływem 21 dnia od dnia 

wysłania. 

§ 13 

Poufność 

1. Wykonawca zobowiązuje się traktować jako poufne wszystkie informacje, dane, dokumenty, 

specyfikacje, prezentacje, założenia dot. transakcji, itp.  uzyskane w związku z wykonywaniem 

Umowy (zwane dalej Informacjami Poufnymi), niezależnie od tego czy Informacja Poufna jest 

ustna czy pisemna czy utrwalona w jakiejkolwiek innej postaci.  

2. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom trzecim 

oraz uniemożliwić dostęp osobom trzecim do Informacji Poufnych. 

3. Informacje Poufne mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie w związku 

z wykonywaniem Umowy. 

4. Postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania w wypadku, gdy obowiązek 

ujawnienia treści Umowy lub w/w informacji wynika z przepisów prawa  lub z orzeczenia 

uprawnionego do tego organu.  

5. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują także po ustaniu mocy niniejszej Umowy. 

§ 14 

Siła wyższa 

1. Przez „Siłę wyższą” Strony rozumieć będą wydarzenie lub okoliczność o charakterze 

nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu której 

Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec ani przy zachowaniu 

należytej staranności przewidzieć i przeciwstawić oraz której Wykonawca ani Zamawiający 

działając racjonalnie nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć, która nie może być zasadniczo 

przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu oraz jest od nich niezależna. W szczególności za 

siłę wyższą z zachowaniem powyższego uznaje się trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, huragany, 

klęski żywiołowe, epidemie, w tym dotyczące wirusa SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się 

choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem i  inne zdarzenia spowodowane siłami 

przyrody, strajki, działania wojskowe, zamachy terrorystyczne, ograniczenia eksportowe 

i importowe, awarie na usunięcie których nie ma wpływu którakolwiek ze Stron. 

2. Obowiązkiem każdej ze Stron jest pisemne, bezzwłoczne, najpóźniej w ciągu 48 godzin, 

zawiadomienie drugiej Strony o przypadku Siły wyższej. Brak takiego zawiadomienia oznaczać 



będzie, że Siła wyższa nie istniała ze wszystkimi konsekwencjami dla Strony, która nie dokona 

zawiadomienia. Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku Siły Wyższej Wykonawca i Zamawiający 

podejmą wspólnie wszystkie kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub zmniejszenia 

skutków oddziaływania Siły wyższej na przedmiot Umowy. 

§ 15 

Zmiany Umowy 

1. Zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian 

postanowień Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania, w przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z poniższych okoliczności: 

1) opóźnień niewynikających z winy Wykonawcy, a wynikających z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, mających wpływ na wykonanie Umowy, 

2) działań osób trzecich uniemożliwiających lub wpływających na opóźnienie wykonanie 

przedmiotu Umowy, które to działania nie są zależne od którejkolwiek ze Stron; 

3) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy proponowanych 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 

4) zmiany obowiązujących przepisów prawnych; 

5) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

6) niewykonania części prac przez Wykonawcę;  

7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami; 

8) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania poszczególnych zamówień, o których 

mowa w § 1 ust. 2 Umowy, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy; 

9) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku kiedy ograniczenie 

takie jest wynikiem rezygnacji z któregokolwiek z zamówień, o których mowa w § 1 ust. 

2 Umowy lub ich części, jeżeli brak rezygnacji spowodowałby szkodę po stronie 

Zamawiającego lub rezygnacja wynikałaby z okoliczności faktycznych dotyczących tych 

zamówień uniemożliwiających ich realizację. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy o następującym zakresie 

i charakterze: 

1) wydłużenie terminów wykonania Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-

3 i 6-7; 

2) wynagrodzenia za wykonanie Umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 

(zmiana polegająca na obniżeniu wynagrodzenia o wartość prac niewykonanych), 2 

(zmiana polegająca na obniżeniu wynagrodzenia o wartość prac niewykonanych z uwagi 

na działanie osób trzecich lub podwyższeniu wynagrodzenia o wartość prac niezbędnych 

dla wykonania przedmiotu Umowy a związanych z działaniami osób trzecich), 3 (zmiana 

zależna od zmiany kosztów związanych ze zmianą sposobu wykonania przedmiotu 

Umowy, 5 (zmiana ograniczona do zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającej ze 

zmiany stawki podatku; cena netto pozostanie bez zmian, zwiększona zostanie cena brutto 

Umowy), 7 i 9 (zmiana polegająca na obniżeniu wynagrodzenia o wartość prac 

niewykonanych). 

3) zakresu prac w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (zmniejszenie zakresu prac 

w zakresie niewykonanym), 2 (zmniejszenie zakresu prac w zakresie niewykonanym lub 

zwiększenie zakresu prac o zakres niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy 



a związany z działaniami osób trzecich), 3 (zmiana zakresu prac uzależniona od nowego 

sposobu wykonania przedmiotu Umowy), 4 (zmniejszenie zakresu prac w zakresie 

niewykonanym lub zwiększenie zakresu prac o zakres niezbędny dla wykonania 

przedmiotu Umowy a wynikający z zasad wiedzy technicznej), 5 (zmiana zakresu prac 

związana z wprowadzeniem odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych 

bądź zmiany stanu prawnego), 6 i 9 (zmniejszenie zakresu prac o prace niewykonane), 

7 (zmniejszenie zakresu całości zamówienia, o zamówienia których mowa w § 1 ust. 2 

Umowy lub ich cześć, które nie zostały  niewykonane lub zwiększenie zakresu zamówienia 

o zakres niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy a wynikający z wystąpienia Siły 

wyższej), 

4) wynikającym z dokonanej zmiany przepisów w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 

niniejszego paragrafu. 

3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2 powyżej, zmiana Umowy może zostać dokonana 

w sytuacjach przewidzianych w Pzp. 

4. Dokonanie zmian, o których mowa powyżej wymaga zawarcia aneksu do Umowy w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez Strony. 

2. Tytuły paragrafów mają znaczenie pomocnicze i nie mają charakteru wiążącego dla interpretacji 

ich treści. 

3. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 

4. W przypadku sprzeczności między treścią załączników do Umowy, a treścią Umowy wiążąca jest 

treść Umowy.  

5. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów 

wynikających z Umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Jeżeli Wykonawcą jest kilka podmiotów podejmujących się wspólnie wykonania przedmiotu 

Umowy w oparciu o umowę konsorcjum (zwanych dalej Konsorcjum), wówczas dodatkowo 

znajdują zastosowanie poniższe zapisy: 

1) podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed 

Zamawiającym za wykonanie Umowy oraz wszystkich zobowiązań Wykonawcy z niej 

wynikających, w szczególności za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy oraz zapłatę kar umownych, 

2) podmioty wchodzące w skład Konsorcjum zobowiązane są do pozostawania 

w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości 

i rękojmi za wady, 

3) Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 

współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 

wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie 

jakich prac odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum, 

4) lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład 

Konsorcjum w zakresie związanym z realizacją praw i obowiązków stron wynikających 

z Umowy lub związanych z jej realizacją.  

7. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Załącznikami do Umowy są: 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy, 

Załącznik nr 3 – Klauzule dotyczące danych osobowych 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Druk kalendarzy książkowych na rok 2023 

 

Format 140/195 mm 

Kolorystyka 2+2 Pantone 

Papier 90 g, niepowlekany, o jedwabiście gładkiej powierzchni, naturalnym charakterze i kremowym 

odcieniu, zgodny z normami FSC (np. Munken Pure 90 g lub Olin Rough cream 90 g). 

Ilość stron 220 

Grzbiet oklejony płótnem 

Oprawa szyto-klejona hybrydowa (zintegrowana) z tłoczeniem – oprawa miękka, ale z wyklejką 

i okleiną. Cienki karton w środku, oklejony papierem 120 g, niepowlekanym, o  jedwabiście gładkiej 

powierzchni, naturalnym kolorze i kremowym odcieniu, zgodnym z normami FSC (np. Munken Pure 

120 g lub  Olin Rough cream 120 g). 

Kolorystyka 2+2 Pantone 

Wyklejka na papierze niepowlekanym, o jedwabiście gładkiej powierzchni, naturalnym charakterze 

i kremowym odcieniu, zgodnym z normami FSC (np. Munken Pure 120 g lub Olin Rough cream 120 

g). 

Tasiemka 

Nakład 400 szt. 

 

Czas dostawy: do 30 dni od zawarcia umowy, zgodnie z deklaracją wykonawcy ujętą w ofercie. 

Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego (ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa). 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane 

przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone powyżej przez zamawiającego. W takim 

przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załacznik nr 3 do Umowy 

Klauzule dotyczące danych osobowych 

 

1. Poniższe zapisy dotyczą danych osobowych uzyskanych w związku z zawieraniem  

i wykonywaniem niniejszej umowy przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego 

(zwany w niniejszym załączniku „Instytutem”) lub przez drugą stronę umowy (zwaną w niniejszym 

załączniku „Kontrahentem”). 

2. Kontrahent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (zwanych dalej „Danymi 

Osobowymi”) pozyskanych przez Instytut w celu: 

a) promocji działalności Instytutu,  

b) informowania o działalności Instytutu,  

c) rozpowszechniania materiałów promocyjnych na potrzeby związane z realizacją niniejszej 

umowy, w tym publikacji tych materiałów w Internecie i drukach promocyjnych, 

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanego dalej „RODO”, 

Instytut informuje Kontrahenta, że: 

1) administratorem Danych Osobowych jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa; 

2) Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za 

pomocą: poczty tradycyjnej na adres ul. ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa  lub poczty 

elektronicznej na adres e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl; 

3) Instytut przetwarza Dane Osobowe na poniższych podstawach prawnych i w poniższych celach: 

Podstawa prawna Cel przetwarzania Danych Osobowych 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Zawarcie, wykonanie, kontrola niniejszej umowy, 

dochodzenie roszczeń wynikających z niniejszej 

umowy. 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO Obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym, zdrowotnym, 

rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony, 

przepisów podatkowych.  

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dochodzenie roszczeń, zapewnienie bezpieczeństwa na 

terenie administrowanym przez Instytut, zapewnienie 

ochrony informacji oraz przestrzeganie tajemnic 

zawodowych, zapewnienie obsługi informatycznej, 

finansowej i administracyjnej, udostępnianie Danych 

Osobowych podmiotom upoważnionym do tego na 

podstawie przepisów prawa. 

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Określony w ust. 1 powyżej.  

 

 

4) Dane Osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom (odbiorcom) takim jak: 

a) audytor, doradca prawny lub finansowy,  

b) banki, 

mailto:iodo@instytutpileckiego.pl


c) inne podmioty zaangażowane w realizację działań związanych z przedmiotem niniejszej 

umowy, 

d) podmioty realizujące usługi pocztowe, 

e) podmioty, którym udzielane są dane osobowe na podstawie ustawy o dostępie do informacji 

publicznej z dnia 6 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2018 poz. 1330 ze zm.), 

f) Innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

5) Dane Osobowe będą przechowywane przez okres istnienia praw i roszczeń wynikających  

z niniejszej umowy oraz okres, w którym może mieć miejsce kontrola zawarcia i wykonania 

niniejszej umowy na podstawie przepisów prawa. Dane Osobowe będą przechowywane przez 

dłuższy okres niż wskazany w zdaniu poprzednim, jeżeli taki okres wynika z mających 

zastosowanie przepisów prawa. W zakresie przetwarzania Danych Osobowych w oparciu  

o wyrażoną zgodę Dane Osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody; 

6) Kontrahent ma prawo do: 

a) dostępu do  Danych Osobowych oraz otrzymania ich kopii,  

b) sprostowania Danych Osobowych,  

c) usunięcia Danych Osobowych, 

d) ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,  

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, 

f) przenoszenia Danych Osobowych; 

7) Kontrahent ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych przez Instytut 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) Kontrahent ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych); 

9) obowiązkowe jest podanie Danych Osobowych, których przetwarzane będzie następować na 

podstawie przepisów prawa, bez potrzeby uzyskiwania zgody na to przetwarzanie, a skutkiem 

ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji niniejszej umowy. Podanie 

pozostałych Danych Osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym ani umownym, jest ono 

dobrowolne, jednakże skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji 

poszczególnych celów, o których mowa w ust. 2 powyżej, 

10) Kontrahent nie będzie podlegał decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu. 

4. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność wobec Instytutu za niewywiązanie się ze 

spoczywających na Kontrahencie obowiązków ochrony danych osobowych osób, którymi Instytut 

posługuje się przy realizacji niniejszej umowy.  

5. Kontrahent jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

uzyskanych od Instytutu niezgodnie z treścią niniejszej umowy, a w szczególności za udostępnienie 

danych osobom nieupoważnionym. Wszelkie koszty i roszczenia z tego tytułu obciążają 

Kontrahenta. 

6. Kontrahent zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Instytutu o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych 

osobowych określonych w niniejszej umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, a także  

o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania u Kontrahenta tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych 

przez inspektorów upoważnionych przez urząd nadzorujący ochronę danych osobowych. 

7. Kontrahent oświadcza, że przeszkolił osoby, którymi się posługuje przy zawieraniu  

i realizacji niniejszej umowy w zakresie przepisów dotyczących danych osobowych, w tym 

w  zakresie praw osoby, której dane te dotyczą, w szczególności zaś informacji podawanych 

w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, informacji podawanych  



w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, 

prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą, prawa sprostowania  

i usunięcia danych, a także prawa do sprzeciwu. Kontrahent oświadcza, że przekazał osobom, 

o których mowa powyżej informacje zawarte w art. 14 ust. 1-4 RODO.  Kontrahent zobowiązuje 

się także do podobnego oraz uprzedniego przeszkolenia i przekazania informacji osobom, którymi 

będzie się posługiwał w przyszłości przy realizacji niniejszej umowy. 

8. Na każde żądanie Instytutu w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania Kontrahent 

zobowiązuje się do przekazania informacji niezbędnych do wywiązania się Instytutu  

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się 

z obowiązków określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. 


