Załącznik nr 8 do SIWZ
WZÓR UMOWY
NR CKE-WAG/……./202…
zawarta dnia ………………… roku w Warszawie, pomiędzy:
Skarbem Państwa – Centralną Komisją Egzaminacyjną z siedzibą w Warszawie (00-190)
przy ul. Józefa Lewartowskiego 6
reprezentowaną przez: ……………………………………………….. ,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………….
reprezentowaną przez: ……………………………….
zwane dalej „Wykonawcą”
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z nich oddzielnie „Stroną”.
Preambuła
Niniejsza umowa jest zawarta zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.); zwaną dalej „ustawą pzp”, po przeprowadzeniu postępowania
pn. „Druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów
ogólnych w 2021 i 2022 roku, tj. egzaminu ósmoklasisty, , egzaminu maturalnego,
centralnego egzaminu wstępnego, egzaminu eksternistycznego” w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w związku z art. 24aa ustawy pzp.
I.

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem zamówienia jest druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia
egzaminów ogólnych w 2021 i 2022 roku, tj. egzaminu ósmoklasisty egzaminu maturalnego, centralnego
egzaminu wstępnego, egzaminu eksternistycznego, których zakres określony został w zadaniach:
1) w 2021 roku:
Zadanie 1A. Przygotowanie do druku, druk, konfekcjonowanie (zszywanie, segregowanie,
pakowanie) i dystrybucja do szkół, OKE i CKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia
egzaminu ósmoklasisty w kwietniu i w czerwcu 2021 roku;
Zadanie 2A Przygotowanie do druku, druk, konfekcjonowanie (zszywanie, segregowanie,
pakowanie) i dystrybucja do szkół, OKE i CKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia
egzaminu maturalnego w maju, w czerwcu i w sierpniu 2021 roku;
Zadanie 3A Przygotowanie do druku, druk, konfekcjonowanie (zszywanie, segregowanie,
pakowanie) i dystrybucja do OKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia centralnego
egzaminu wstępnego w czerwcu 2021 roku;
Zadanie 4A. Przygotowanie do druku, druk, konfekcjonowanie (zszywanie, segregowanie,
pakowanie) i dystrybucja do OKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu
eksternistycznego w październiku 2021 roku;
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2) W 2022 roku:
Zadanie 1B. Przygotowanie do druku, druk, konfekcjonowanie (zszywanie, segregowanie,
pakowanie) i dystrybucja do szkół, OKE i CKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia
egzaminu ósmoklasisty w styczniu, w kwietniu i w czerwcu 2022 roku;
Zadanie 2B. Przygotowanie do druku, druk, konfekcjonowanie (zszywanie, segregowanie,
pakowanie) i dystrybucja do szkół, OKE i CKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia
egzaminu maturalnego w maju, w czerwcu i w sierpniu 2022 roku;
Zadanie 3B. Przygotowanie do druku, druk, konfekcjonowanie (zszywanie, segregowanie,
pakowanie) i dystrybucja do OKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia centralnego
egzaminu wstępnego w czerwcu 2022 roku;
Zadanie 4B. Przygotowanie do druku, druk, konfekcjonowanie (zszywanie, segregowanie,
pakowanie) i dystrybucja do OKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu
eksternistycznego w lutym i październiku 2022 roku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, w tym prawa i obowiązki stron, określają załączniki stanowiące
integralną część umowy:
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;
2) Załącznik nr 2 – Oferta.
II. Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy
§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki
materialne oraz urządzenia i zasoby ludzkie niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje
się do jej wykonania z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju.
2. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, że wszelkie informacje zawarte w materiałach
egzaminacyjnych podlegają ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem na zasadach określonych
w treści art. 9e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481,
z późn. zm.), a Zamawiający, dla zachowania prawidłowości i ważności przeprowadzanego
egzaminu, wymaga dla materiałów egzaminacyjnych przekazanych przez Zamawiającego, jak
również wytwarzanych i wytworzonych w toku realizacji umowy, zastosowania szczególnych
środków bezpieczeństwa i należytej staranności, aby materiały egzaminacyjne lub ich fragmenty
(informacje dotyczące pytań, zadań, testów, zestawów lub arkuszy egzaminacyjnych) nie zostały
ujawnione osobom nieuprawnionym.
3. Minimalne procedury bezpieczeństwa określa procedura bezpieczeństwa i monitoringu oraz
instrukcja procedury awaryjnej określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca jest
zobowiązany przedstawić Zamawiającemu propozycję procedury bezpieczeństwa i monitoringu oraz
instrukcję procedury awaryjnej, o których mowa powyżej, w dniu podpisania niniejszej umowy.
W dniu podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany również do przedstawienia
Zamawiającemu próbek, o których mowa w treści załącznika nr 1 do niniejszej umowy. W przypadku
gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dokumentów albo próbek, o których mowa powyżej,
Zamawiający jest uprawniony odstąpić w całości od umowy w terminie 14 dni od zaniechania przez
Wykonawcę wykonania ww. zobowiązania. Zamawiający jest uprawniony wprowadzić poprawki do
przedstawionej procedury, instrukcji lub próbek, a Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić
wszystkie uwagi Zamawiającego i dostarczyć Zamawiającemu odpowiednio zaktualizowaną
procedurę, instrukcję lub poprawione próbki w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia uwag przez
Zamawiającego. Brak uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich uwag, o których mowa w zdaniu
poprzednim, lub brak dostarczenia zaktualizowanych procedur, instrukcji, próbek uprawnia
Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia ww. okoliczności.
4. Akceptacja i zmiany w zaakceptowanej treści procedur, instrukcji i próbek, o których mowa w ust. 3,
następują w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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5. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, na piśmie (faks lub mail), pod rygorem nieważności,
informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację
postanowień umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji uzyskanych przez
niego w związku z zawarciem umowy, zarówno w trakcie jej obowiązywania, jak i po jej zakończeniu,
w szczególności nieujawniania procedur i zabezpieczeń związanych z zachowaniem poufności
materiałów egzaminacyjnych, o której mowa w ust. 2 i 3.
7. W razie stwierdzenia okoliczności, które mogą mieć negatywny wpływ na ochronę materiałów
egzaminacyjnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, Wykonawca jest zobowiązany
do natychmiastowego usunięcia stanu zagrażającego ochronie materiałów egzaminacyjnych
i niezwłocznego poinformowania Zamawiającego na piśmie (faks lub mail) o zaistniałym stanie
faktycznym, wraz z określeniem środków, jakie przedsięwzięto, w celu usunięcia zagrożenia.
8. W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy Wykonawca jest
zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na piśmie (faks lub mail), pod
rygorem nieważności, na adres wskazany w umowie, nie później niż w ciągu 1 dnia od zaistnienia
ww. sytuacji.
9. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, wszelkich informacji,
w tym wyjaśnień, o przebiegu realizacji umowy.
10. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego, w każdym czasie, umożliwić
kontrolę sposobu wykonania umowy, a w szczególności kontrolę zabezpieczeń i wykonania
postanowień ust. 2 przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo wstępu do pomieszczeń, w których
odbywa się realizacja zamówienia. W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego nieprawidłowości
w realizacji umowy, Zamawiający informuje o tym fakcie Wykonawcę na piśmie (faks lub mail),
wskazując nieprawidłowości, z wezwaniem do ich natychmiastowego usunięcia (jeżeli usunięcie jest
możliwe). Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego usuwa nieprawidłowości,
jednocześnie na piśmie (faks lub mail) informując o tym fakcie Zamawiającego, wraz ze wskazaniem
sposobu, w jaki usunięto nieprawidłowość. Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia
działań zapobiegających wystąpieniu ww. nieprawidłowości w przyszłości. W przypadku powtórzenia
się nieprawidłowości wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z powyższą procedurą uznaje się,
że Wykonawca nienależycie wykonuje niniejszą umowę zgodnie z § 7 ust. 1. W takim przypadku
Zamawiający jest uprawniony rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, oraz naliczyć karę
umowną, o której mowa w § 7 ust. 5.
11. Wykonawca zobowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień
ust. 2 oraz 6 przez swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie lub w jego interesie,
bez względu na podstawę prawną związku tych osób z Wykonawcą.
12. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia lub jego części podwykonawcom
bez uprzedniego uzyskania w tym przedmiocie pisemnej zgody Zamawiającego, z wyłączeniem
powołania się w ofercie Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy) na zasoby podwykonawcy jako
zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 i 2 ustawy pzp w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy pzp.
13. Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie części zamówienia przez podwykonawców:
1) w przypadku zmiany podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powołał się w ofercie
(załącznik nr 2 do umowy) jako zasób innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ust.
1 i 2 ustawy pzp w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp – wyłącznie gdy proponowany zastępujący podwykonawca lub
Wykonawca spełni te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
powoływał się Wykonawca w ww. ofercie;
2) w zakresie wytworzenia materiałów egzaminacyjnych – gdy Wykonawca wykaże,
że podwykonawca spełnia wymagania określone w ust. 3 – wizja lokalna przeprowadzona przez
Zamawiającego;
3) w zakresie dystrybucji – gdy Wykonawca wykaże, że podwykonawca posiada status operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r.
poz. 2188, z późn. zm.).
Obowiązek planowania z wyprzedzeniem zmiany podwykonawcy lub wykazania ww. okoliczności
niezbędnych do akceptacji przez Zamawiającego ww. zmiany leży po stronie Wykonawcy, zaś
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negatywne skutki wykonania umowy z powodu zmiany podwykonawstwa lub niewykazania
ww. okoliczności warunkujących zmianę stanowią zwłokę Wykonawcy.
14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania umowy w całości lub w części osobom
trzecim, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania tych osób jak za własne działania lub
zaniechania. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności, wykazując, że dołożył
najwyższej staranności przy wyborze podmiotu zaangażowanego w realizację zadania bądź wybrał
podmiot zawodowo trudniący się wykonywaniem tego rodzaju zadań.
15. Wykonawca zobowiązany jest dystrybuować materiały egzaminacyjne wg następujących zasad:
1) dystrybucja materiałów egzaminacyjnych będzie realizowana za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r.
poz. 2188, z późn. zm.) wpisanego do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez
Urząd Komunikacji Elektronicznej;
2) Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji posiadania wpisu do rejestru operatorów pocztowych
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie rejestru operatorów pocztowych dostępnego
na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
3) w przypadku ustalenia przez Zamawiającego, że dystrybucja materiałów egzaminacyjnych jest
realizowana przez podmiot nieposiadający statusu operatora pocztowego w rozumieniu ustawy,
o której mowa w pkt. 1), Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym z winy Wykonawcy zgodnie z § 7 ust. 1 oraz naliczenia kary umownej, o której
mowa w § 7 ust. 5;
4) w przypadku gdy Wykonawca samodzielnie nie posiada statusu operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt. 1), zobowiązany jest w terminie 10 dni od podpisania
niniejszej umowy przedstawić Zamawiającemu kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą posiadającym status operatora pocztowego na
realizację dystrybucji materiałów egzaminacyjnych w zakresie wynikającym z przedmiotu
niniejszej umowy. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, musi zostać zawarta
w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy.
Z zapisów dotyczących zakresu umowy dystrybucji – niezależnie od tego, czy została ona zawarta
przez Wykonawcę przed dniem zawarcia niniejszej umowy, czy też w ww. terminie 7-dniowym –
musi jednoznacznie wynikać, że dotyczy ona realizacji dystrybucji materiałów egzaminacyjnych
w zakresie wynikającym z przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca może zanonimizować
jedynie elementy umowy stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa stron umowy w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz.
1010, z późn. zm.).
16. W przypadku gdy Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, nie przekaże
Zamawiającemu kopii umowy dystrybucji w zakresie, o którym mowa w ust. 15, Zamawiający, po
jednokrotnym, bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy, jest uprawniony odstąpić w całości od
umowy w terminie 14 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy na wykonanie
ww. zobowiązań oraz do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 5.
17. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poniżej wymienionych czynności (związanych
z dostępem do treści materiałów egzaminacyjnych, tj. przed zabezpieczeniem ich treści za pomocą
naklejek) wyłącznie przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.):
• odbiór wzorów materiałów egzaminacyjnych od Zamawiającego,
• przygotowanie do druku i druk materiałów egzaminacyjnych,
• pozostałe czynności związane z dostępem do treści materiałów egzaminacyjnych, przed
zabezpieczeniem ich przed nieuprawnionym ujawnieniem za pomocą naklejki.
18. W terminie do 7 dni od wezwania przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić
Zamawiającemu tabelę zawierającą zanonimizowaną (za wyjątkiem imienia) listę osób
zatrudnionych na podstawie umów o pracę (zawartych z Wykonawcą lub podwykonawcą),
zawierającą zakresy czynności poszczególnych pracowników, o których mowa w ust. 17.
Zmiana ww. terminu wymaga zgody pisemnej Zamawiającego pod rygorem nieważności.
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19. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy zawrzeć na swój koszt
i utrzymać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spełniającą łącznie co najmniej
poniższe warunki:
1) suma gwarancyjna w posiadanej przez Wykonawcę umowie (polisie) ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej dedykowanej wyłącznie przedmiotowej Umowie (polisa, z której
mogą być zaspokajane wyłącznie roszczenia Zamawiającego) będzie nie mniejsza niż
3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia;
2) ubezpieczeniem, do wysokości sumy gwarancyjnej, objęta zostanie odpowiedzialność cywilna
deliktowa, kontraktowa oraz pozostająca w zbiegu, w szczególności ochroną ubezpieczeniową
objęte zostanie ryzyko związane z ponownym przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminów
z winy Wykonawcy,
3) rodzaj ubezpieczonej działalności musi obejmować co najmniej przedmiot niniejszej Umowy,
4) zakresem ubezpieczenia objęte zostaną także:
a) szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej, jak
również spowodowane winą umyślną pracowników z limitem odpowiedzialności dla tego
typu szkód nie mniejszym niż 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy
złotych);
b) szkody wyrządzone przez podwykonawców do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej;
c) czyste straty finansowe, tj. szkody nie będące następstwem szkód osobowych ani szkód
rzeczowych z limitem odpowiedzialności dla tego typu szkód nie mniejszym niż 1.500.000,00
PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych);
d) w odniesieniu do pkt. c) powyżej, zakres ubezpieczenia winien obejmować szkody
wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy w tym szkody
wynikające z niewystarczającego dozoru przed dostępem osób trzecich do uzyskanych
materiałów, jak również będące skutkiem ich przypadkowego zagubienia; nie dopuszcza się
wyłączenia z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku niedotrzymania terminów,
o ile niedotrzymanie terminu stanowi następstwo szkody objętej zakresem ubezpieczenia,
a także szkód wynikających z ujawnienia informacji poufnych.
20. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmować będzie co najmniej okres od dnia
podpisania umowy do końca realizacji umowy.
21. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć kopię umowy
(polisy) potwierdzoną za zgodność z oryginałem Zamawiającemu, z potwierdzeniem dokonania
opłaty składki lub jej wymagalnych rat.
22. W przypadku gdy umowa (polisa), o której mowa w ust. 1, przewiduje wniesienie opłat ratalnych,
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód opłaty składki w terminie 7 dni od
upływu wymagalności każdej raty.
23. W przypadku krótszego terminu obowiązywania umowy (polisy), o której mowa w ust. 19, niż okres
realizacji niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w terminie 7 dni przed
upływem ważności danej umowy ubezpieczenia, zapewnić i udokumentować Zamawiającemu
ciągłość ubezpieczenia spełniającego minimalne warunki określone niniejszą umową oraz dostarczyć
Zamawiającemu dowód potwierdzający kontynuację ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia
składki lub jej wymagalnych rat.
24. Zamawiający nie dopuszcza w ramach polisy, o której mowa w ust. 19., franszyzy integralnej,
zaś franszyza redukcyjna jest dopuszczalna w kwocie:
1) nie wyższej niż: 20 000,00 zł w zakresie szkód rzeczowych;
2) nie wyższej niż: 10% wartości odszkodowania min. 30 000 zł w zakresie czystych strat
finansowych.
W zakresie szkód osobowych nie dopuszcza się franszyz redukcyjnej.
25. Wyłączenia odpowiedzialności zawarte w wymaganej umowie ubezpieczenia są dopuszczalne
w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, z zastrzeżeniem obligatoryjnego zakresu
ubezpieczenia wymaganego umową.
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26. Zamawiający dopuszcza realizację obowiązku ubezpieczenia w oparciu o ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej ogólnej lub w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
zawodowej wynikającej z charakteru przedmiotowej umowy.
27. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie, o którym mowa odpowiednio w ust. 21-23 nie przekaże
Zamawiającemu odpowiednio kopii umowy ubezpieczenia (polisy), dowodu opłaty składek, lub
przedstawione dokumenty nie będą odpowiadać wymaganiom określonym przez Zmawiającego w
niniejszej umowie, Zamawiający jest uprawniony zawrzeć na swój koszt umowę ubezpieczenia oraz
obciążyć Wykonawcę kosztem zakupu wymaganej polisy, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową
zgodę. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych
informacji pozwalających na zawarcie umowy ubezpieczenia, pod rygorem rozwiązania umowy ze
skutkiem natychmiastowym i obciążeniem Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 7 ust. 5
niniejszej Umowy.
28. Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganego ubezpieczenia nie może
być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z niniejszej
umowy.
29. Niezależnie od wyżej określonych wymogów umowa ubezpieczenia zawierana przez Wykonawcę
musi spełniać poniższe wymogi:
1)
2)
3)

zmiana jej treści wymagać będzie uprzedniej zgody Zamawiającego;
umowa ubezpieczenia winna być zawarta w języku polskim, a prawem właściwym dla umowy
ubezpieczenia winno być prawo polskie;
zostanie zwarta z ubezpieczycielem / ubezpieczycielami posiadającymi jednostki organizacyjne
w Polsce, z odpowiednim potencjałem osobowym i organizacyjnym, zdolne do obsługi
zawartej umowy i likwidacji szkód.
III.

Obowiązki Zamawiającego
§3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do realizacji umowy, w tym wzory
materiałów egzaminacyjnych i dokumentację obejmującą zapotrzebowanie ilościowe na materiały
egzaminacyjne z rozbiciem na okręgowe komisje egzaminacyjne oraz listę osób upoważnionych
do odbioru przesyłek (lista dystrybucyjna) w terminach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
2. Wykonawca pisemnie potwierdza fakt otrzymania wzorów materiałów egzaminacyjnych,
zapotrzebowania ilościowego i listy dystrybucyjnej dotyczących egzaminów, o których mowa
w ust. 1, w dniu ich otrzymania.
IV. Realizacja umowy
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć materiały egzaminacyjne dla danego egzaminu
w nieprzekraczalnych terminach określonych w załączniku nr 1 do umowy, przy czym
za wytworzenie Strony uznają przygotowanie do druku, wydrukowanie i skonfekcjonowanie
materiałów egzaminacyjnych zgodnie z listą dystrybucyjną przekazaną przez Zamawiającego.
2. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca, w terminach określonych w załączniku nr 1 do umowy,
przedstawi Zamawiającemu próbki określone w załączniku nr 1 do umowy, wydruki próbne oraz
kopie próbne każdego rodzaju/typu materiału egzaminacyjnego, celem oceny ich jakości, zgodności
z umową i przekazanym wzorem, kontroli zabezpieczeń przed nieuprawnionym ujawnieniem oraz
akceptacji przez Zamawiającego. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za prawidłową
realizację niniejszej umowy, w tym w szczególności za przestrzeganie przez Wykonawcę ustaleń
odnośnie sposobu zabezpieczenia materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem oraz przekazanie
wzorów materiałów egzaminacyjnych, odbiór próbek, wydruków i kopii próbnych materiałów
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3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

egzaminacyjnych, są ……………………. Zmiana osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
nie stanowi zmiany umowy i wymaga wyłącznie poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści przekazanych wzorów (materiałów
źródłowych), nanoszenia zmian na próbnym wydruku lub kopii. Po ostatecznej akceptacji przez
Zamawiającego wydruku próbnego lub kopii (brak uwag do wydruku lub kopii) Wykonawca dokona
druku lub nagrania materiałów egzaminacyjnych w zakresie wynikającym z zapotrzebowania
Zamawiającego.
Procedurę akceptacji wszystkich próbek, wydruków próbnych i kopii próbnych materiałów
egzaminacyjnych, w tym egzemplarzy sygnalnych, określa załącznik nr 1 do umowy. W przypadku
niezgodności próbki, wydruku próbnego lub kopii próbnej z treścią załącznika nr 1 do umowy
lub przekazanym wzorem albo w sytuacji naniesionych zmian na próbnym wydruku lub kopii przez
Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia poprawionych ww. materiałów
w terminie …………dni roboczych w celu ponownego przedstawienia ich do akceptacji
Zamawiającego.
Z każdej oceny Strony sporządzą odpowiedni protokół:
a) z oceny próbek protokół zawierający m.in. ocenę zastosowanych przez Wykonawcę
zabezpieczeń przed nieuprawnionym ujawnieniem treści materiałów;
b) z oceny wydruków próbnych lub kopii próbnych:
 protokół
zgodności,
do
którego
załącznikami
będą
zaakceptowane
przez Zamawiającego wydruki lub kopie albo
 protokół niezgodności, do którego załącznikami będą wydruki próbne lub kopie próbne
ze zmianami naniesionymi przez Zamawiającego.
Dostawa materiałów egzaminacyjnych do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w załączniku
nr 1 do umowy i liście dystrybucyjnej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi
w terminach określonych w załączniku nr 1 do umowy.
Ze strony Zamawiającego osobami, które dokonają odbioru materiałów egzaminacyjnych, będą
osoby wskazane jako adresaci przesyłek lub osoby pisemnie przez nie upoważnione.
W przypadku nieobecności osoby upoważnionej do odbioru przesyłki z materiałami
egzaminacyjnymi, Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego
i kontynuować dostarczanie przesyłek.
W razie wystąpienia nagłych zdarzeń losowych, np. wypadków, strajków, klęsk żywiołowych,
napadów dopuszcza się przedłużenie terminu dostarczenia materiałów egzaminacyjnych w zakresie
określonym dla poszczególnego egzaminu w załączniku nr 1 do umowy. O wystąpieniu takich
zdarzeń Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego telefonicznie
i pisemnie (fax, mail). W tej sytuacji Zamawiający podejmie decyzję co do dalszego postępowania
Wykonawcy, w szczególności co do potrzeby uruchomienia procedury awaryjnej.
W przypadku zgłoszonych przez odbiorców, w czasie trwania dystrybucji, braków ilościowych
materiałów egzaminacyjnych, Wykonawca dostarczy brakujące materiały egzaminacyjne w ramach
przewidzianej przez siebie procedury awaryjnej, nie później jednak niż w terminach określonych
w załączniku nr 1 do umowy dla poszczególnych egzaminów, z zastrzeżeniem terminów dostaw
awaryjnych określonych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań z wykonywania procedury awaryjnej
w zakresie dystrybucji materiałów egzaminacyjnych. Wykonawca w każdym dniu dystrybucji
materiałów egzaminacyjnych sporządza i dostarcza Zamawiającemu sprawozdanie, zgodnie
z wzorem i wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do umowy.
V.

Kontakty

§5
1. Strony zgodnie ustalają, że wzajemna korespondencja oraz kontakty pomiędzy nimi odbywać
się będą poprzez wyznaczone osoby, przy czym jako podstawowy sposób kontaktów roboczych
Strony ustalają e-mail i telefaks.
2. Za kontakty robocze w rozumieniu umowy nie uważa się kontaktów mających na celu:
1) przekazanie informacji o okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację umowy;
2) przekazanie informacji o opóźnieniach i ich przyczynach.
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3. Korespondencja o charakterze innym niż robocza powinna być przekazywana w formie wiadomości
e-mail oraz pisemnej, dostarczona osobiście albo za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.),
przesyłką priorytetową lub równoważną, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adresy Stron
wskazane w treści umowy.
4. Strony postanawiają, że z ramienia:
1) Wykonawcy osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są:
a) p. ……………………tel. …………………..; kom. ……………………….; e-mail: ……………..- osoba
odpowiedzialną za kontakty robocze
b) p. ……………………tel. …………………..; kom. ……………………….; e-mail: …………… - osoba
odpowiedzialna na konfekcjonowanie i dystrybucję arkuszy egzaminacyjnych (w przypadku
zaoferowania wyznaczenia osoby w ofercie Wykonawcy)
2) Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest p.……………………
tel.…………………; e-mail: ……………………
5. Zmiana osób uprawnionych do kontaktu nie stanowi zmiany umowy i wymaga wyłącznie
poinformowania drugiej Strony w trybie roboczym za pomocą e-maila lub telefaksu.
6. Każda zmiana adresu Stron wymaga powiadomienia o tym Strony drugiej pod rygorem uznania
pisma skierowanego pod adres dotychczasowy za doręczony.

VI.

Wynagrodzenie
§6

1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej
kwocie …………………….. PLN brutto (słownie: …………………………………………… złotych),
stanowiące prognozowane wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, w tym:
1) w kwocie ……………PLN brutto (słownie: …………………………………………… złotych) - w 2021 r;
2) w kwocie ………….. PLN brutto (słownie: …………………………………………… złotych) - w 2022 r.
2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia, jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prawidłowe
i kompletne wykonanie umowy, zostanie ustalona na podstawie kosztorysów powykonawczych.
Kosztorysy powykonawcze zostaną ustalone na podstawie faktycznego zapotrzebowania
Zamawiającego na materiały egzaminacyjne oraz cen jednostkowych tych materiałów wskazanych
w ofercie (w tym cen dystrybucji) Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy,
z zastrzeżeniem że w przypadku konieczności zwiększenia/zmniejszenia liczby stron danego
materiału egzaminacyjnego w stosunku do liczby stron tego materiału określonego w opisie
przedmiotu zamówienia i treści oferty cena jednostkowa takiego materiału zostanie ustalona
proporcjonalnie, biorąc pod uwagę liczbę stron danego materiału egzaminacyjnego i cenę
jednostkową dla zamawianego nakładu wynikającą z oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie może być
płatne w częściach po wykonaniu Zadania lub jego części.
3. Strony zgodnie ustalają, że maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy
nie przekroczy:
1) kwoty prognozowanego wynagrodzenia wymienionego w ust. 1 pkt 1) powiększonego o 5%,
tj. kwoty ……………………….. PLN brutto (słownie: ………………………..…….. PLN brutto) - w 2021 r.
2) kwoty prognozowanego wynagrodzenia wymienionego w ust. 1 pkt 1) powiększonego o 5%,
tj. kwoty ……………………….. PLN brutto (słownie: ………………………..…….. PLN brutto) - w 2022 r.
4. Wartość niedostarczonych lub wadliwie wykonanych materiałów egzaminacyjnych podlega
odliczeniu od kwoty wynagrodzenia.
5. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT.
Wykonawca ma prawo wystawić fakturę VAT dopiero po przedłożeniu przez Wykonawcę
dokumentacji potwierdzającej terminowe doręczenie materiałów egzaminacyjnych wszystkim
adresatom w zakresie danego Zadania lub jego części oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego
kosztorysu powykonawczego, o którym mowa w ust. 2.

8

Załącznik nr 8 do SIWZ
6. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: …….……
nr……………………………………………… .
7. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Wykonawca nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli z przyczyn leżących po jego
stronie, choćby niezawinionych, niezbędne będzie zwiększenie zakresu druku lub dostaw.
VII.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Odpowiedzialność

§7
Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy w przypadku niewykonywania lub
nienależytego wykonywania umowy, w szczególności niedochowania wymaganych
w opisie przedmiotu zamówienia terminów (data, godzina), w tym terminów dostaw
poszczególnych materiałów egzaminacyjnych, dostarczenia niekompletnych materiałów
egzaminacyjnych lub braku ich zgodności z zaakceptowanymi wzorami i opisem przedmiotu
zamówienia. Zamawiający w ww. przypadkach może rozwiązać umowę ze skutkiem
natychmiastowym. Wypowiedzenie może zostać poprzedzone wezwaniem do należytego
wykonania umowy, o ile możliwe jest usunięcie uchybienia w terminie usunięcia awarii, o której
mowa w procedurze awaryjnej określonej w załączniku nr 1 do umowy. Wykonawcy nie służy
w takiej sytuacji prawo do odszkodowania.
W przypadku wystąpienia dwukrotnej niezgodności wykonanych przez Wykonawcę
a przedstawionych Zamawiającemu wydruków próbnych arkuszy i kopii próbnych płyt CD, DVD
oraz egzemplarzy sygnalnych, o których mowa w § 4 ust. 2 i 4, z postanowieniami umowy
lub przekazanym wzorem, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym bez obowiązku zwrotu jakichkolwiek kosztów Wykonawcy.
W przypadku gdy Wykonawca naruszy zasady poufności, tj. zasady określone treścią
§ 2 ust. 2, i nastąpi nieuprawnione ujawnienie treści materiałów egzaminacyjnych, skutkujące
koniecznością przeprowadzenia egzaminu ponownie, Wykonawca będzie zobowiązany pokryć
koszty ponownego przygotowania i przeprowadzenia egzaminu lub jego części.
W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu w terminach określonych w treści
załącznika nr 1 do umowy procedury bezpieczeństwa i monitoringu albo listy osób i dokumentów,
albo próbek, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy, kopii umowy, o której mowa w § 2 ust.
15 pkt 4, Zamawiający jest uprawniony odstąpić w całości lub od niewykonanej części umowy w
terminie 21 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy na wykonanie ww. zobowiązań.
W przypadku gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie, o którym mowa w ust. 1–2 oraz § 2 ust
27, lub odstąpi od umowy z przyczyn określonych w ust. 4, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę
umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za niewykonaną
część umowy.
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę kompletnych sprawozdań z dostarczania przesyłek
przez dystrybutora wraz z kopiami książek nadawczych dotyczących danego terminu dystrybucji,
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości:
1) 10 zł za każdy przypadek braku potwierdzenia przez Wykonawcę dostarczenia przesyłki do
odbiorcy – niezgodność liczby wskazanych przesyłek w sprawozdaniu z liczbą przesyłek
wskazaną w książce nadawczej i liście dystrybucyjnej;
2) 10 000 zł za brak dostarczenia kompletu kopii książek nadawczych potwierdzających
przeprowadzenie dystrybucji zgodnej z listą dystrybucyjną.
Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:
1) w wysokości 20 zł, liczonych od każdego materiału egzaminacyjnego, którego odczytanie przez
zdającego będzie niemożliwe z uwagi na wadliwe wykonanie arkusza egzaminacyjnego lub karty
odpowiedzi, lub płyty CD/DVD oraz liczonych od każdego materiału egzaminacyjnego, który
okaże się niekompletny lub niezgodny z ostatecznym zaakceptowanym przez Zamawiającego
wzorem, w przypadku gdy powyższe nieprawidłowości wymagały interwencji CKE lub OKE
w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia egzaminu;
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8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

2) w wysokości 20 zł, liczonych od każdej karty odpowiedzi oraz karty rozwiązań zadań–
w przypadku gdy z powodu nieprawidłowo wykonanej karty odpowiedzi albo karty rozwiązań
zadań niemożliwe będzie jej odczytanie przez czytniki;
3) w wysokości 20 zł za każdy przypadek dostarczenia niekompletnej paczki, o ile niezgodność
ta nie zostanie skorygowana zgodnie z procedurą awaryjną, opisaną w załączniku nr 1 do
umowy;
4) w wysokości 20 zł za każdy przypadek niezgodności sposobu oznaczenia i zapakowania
materiałów egzaminacyjnych oraz przygotowania paczek niezgodnie z zaakceptowanymi przez
Zamawiającego próbkami egzaminacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy oraz
w załączniku nr 1 do umowy;
5) w wysokości 10 000 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu sprawozdania, o którym mowa
w § 4 ust. 11 umowy;
6) w wysokości 1 000 zł za każde naruszenie zasady poufności, nieskutkujące koniecznością
przeprowadzenia egzaminu ponownie. Za naruszenie zasad poufności uznaje się
w szczególności niezabezpieczenie przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi w sposób zgodny
z przewidzianym w treści załącznika nr 1 do umowy oraz w procedurze awaryjnej;
7) w wysokości 2,5% kwoty za realizację danego Zadania za każde dostarczanie materiałów
niezgodnie z terminami (data, godzina) ustalonymi dla procedury awaryjnej;
8) w wysokości 1 000 zł za każdy inny (nieuregulowany w § 7 umowy) przypadek naruszenia
postanowień umowy.
W przypadku gdy Wykonawca opóźni się z wykonaniem umowy lub jej poszczególnych etapów
wynikających z harmonogramu wskazanego w załączniku nr 1 do umowy, będzie zobowiązany do
zapłaty kary umownej w wysokości 2,5% wynagrodzenia w zakresie zadania, którego dotyczy, za
każdy przypadek opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w harmonogramie, który może
wpłynąć na przebieg egzaminu, a w przypadku gdy opóźnienie w wykonaniu obowiązków
określonych w harmonogramie uniemożliwi przeprowadzenie egzaminu lub jego części - także
pokryć koszty ponownego przygotowania i przeprowadzenia egzaminu lub jego części.
W przypadku zobowiązania się przez Wykonawcę w złożonej ofercie do zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę i oddelegowania do realizacji przedmiotu umowy osoby/ób bezrobotnej/ych,
Wykonawca w terminie 10 dni od zawarcia umowy przedstawia oświadczenie własne oraz
zatrudnionego pracownika o zawarciu pomiędzy stronami w/w umowy. Z treści oświadczenia musi
wynikać okres zatrudnienia na umowę o pracę oraz, że nowozatrudniona osoba była bezrobotna
bezpośrednio przed zatrudnieniem. W przypadku gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku
złożenia ww. oświadczenia, Zamawiający, po jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy w celu usunięcia
uchybienia, naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1000 zł. za każdy dzień opóźnienia od
upływu terminu wykonania ww. zobowiązania.
W przypadku gdy Wykonawca w terminie określonym w § 2 ust. 18 nie przekaże Zamawiającemu
tabeli z listą osób, o której mowa w § 2 ust. 17, lub zakres jej nie będzie pełen, Zamawiający –
po ponownym wezwaniu Wykonawcy w celu usunięcia uchybienia wymogów formalnych –
uprawniony jest naliczyć karę umowną w wysokości 1000 zł. za każdy dzień opóźnienia od upływu
terminu wykonania ww. zobowiązania.
Kary umowne podlegają sumowaniu, z zastrzeżeniem że w przypadku wystąpienia łącznie
okoliczności określonych w ust. 3 i ust. 8 kara umowna nie przekroczy wysokości
udokumentowanego kosztu przygotowania i przeprowadzenia egzaminu.
Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wielkość szkody przekracza
wysokość zastrzeżonej kary umownej.
Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia,
na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. W przypadku gdy Zamawiający skorzysta
z ww. prawa, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowany
zakres zamówienia. O skorzystaniu z ww. prawa Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie
pisemnej.
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VIII. Zmiany w umowie
§8
1. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków
opisanych w niniejszej umowie.
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ust. 1 ustawy pzp przewiduje możliwość zmiany umowy
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w przypadku:
1) wystąpienia w trakcie realizacji umowy wydarzeń noszących znamiona „siły wyższej” rozumianej
jako wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego
skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość
wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, strony umowy niezwłocznie po ustaniu
przyczyn uniemożliwiających prawidłową realizacje umowy, protokolarnie ocenią skutki jakie dla
wykonania umowy miała siła wyższa i poprzez sporządzenie aneksu do umowy zmienią treść
umowy w zakresie w jakim wystąpienie siły wyższej wpłynęło na obowiązki Wykonawcy
i Zmawiającego wynikające z treści umowy;
2) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na koszt
wykonania zamówienia, tj. zmiany w zakresie: wysokości stawki podatku od towarów i usług,
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad gromadzenia
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę lub sposób rozliczenia wynagrodzenia. W przypadku zmian w powyższym
zakresie Strony protokolarnie ocenią skutki jakie dla wykonania umowy miały ww. zmiany
prawne i poprzez sporządzenie aneksu do umowy zmienią treść umowy w zakresie w jakim
wystąpienie zmian prawnych wpłynęło na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
3) konieczności zmiany terminów realizacji umowy spowodowanej przyczynami leżącymi po stronie
Zamawiającego lub spowodowanej przyczynami niezależnymi od stron umowy, w szczególności
terminów dostaw, strony umowy dokonają zmiany umowy sporządzając do niej aneks
z zastrzeżeniem, że zmiana umowy z ww. powodów możliwa jest pod warunkiem
poinformowania drugiej strony o konieczności wprowadzenia zmiany wraz z podaniem przyczyn
żądanej zmiany.
4) konieczności zmiany układu wydruków materiałów egzaminacyjnych, ich parametrów
technicznych
oraz
sposobu
zabezpieczenia
materiałów
egzaminacyjnych
przed
ich nieuprawnionym ujawnieniem
spowodowana czynnikami wynikającymi z potrzeb
Zamawiającego w tym związanych z prawidłowym przebiegiem egzaminów, niezależnymi
od Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zwiększeniu.
5) konieczności zwiększenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego
w § 6 ust. 3 umowy, w związku ze zwiększeniem zapotrzebowania Zamawiającego na materiały
egzaminacyjne lub przesyłki, o liczbę materiałów lub przesyłek niezbędnych do prawidłowego
przeprowadzenia egzaminów z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone
w oparciu o ceny jednostkowe za materiały egzaminacyjne i dystrybucję wynikające z oferty
Wykonawcy stanowiącej załącznik do umowy o udzielenie zamówienia. Zmiana wymaga
podpisania aneksu przez strony po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu
powykonawczego, o którym mowa w § 6 ust. 2;
6) konieczności zwiększenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego
w § 6 ust. 3 umowy, w związku ze zwiększeniem zapotrzebowania Zamawiającego na materiały
egzaminacyjne, o liczbę stron materiałów egzaminacyjnych niezbędnych do prawidłowego
przeprowadzenia egzaminów z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone
proporcjonalnie do liczby stron danego materiału egzaminacyjnego i ceny jednostkowej dla
zamawianego nakładu wynikającej z oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik do niniejszej

11

Załącznik nr 8 do SIWZ
umowy o udzielenie zamówienia. Zmiana wymaga podpisania aneksu przez strony po
przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego, o którym mowa w § 6 ust. 2;
7) konieczności zmiany jakichkolwiek procedur i postanowień umownych określonych w umowie
spowodowanej przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego lub spowodowanej
przyczynami niezależnymi od stron umowy w tym m in. wynikających z zagrożenia dla życia lub
zdrowia ludzi w związku z wystąpieniem zagrożeń związanych z COVID-19, strony umowy
dokonają zmiany umowy sporządzając do niej aneks z zastrzeżeniem, że zmiana umowy z ww.
powodów możliwa jest pod warunkiem poinformowania drugiej strony o konieczności
wprowadzenia zmiany wraz z podaniem przyczyn żądanej zmiany (wpływ na obowiązki
Wykonawcy i Zmawiającego wynikające z treści umowy) i skutków jakie spowoduje zaniechanie
dokonania wnioskowanej zmiany.
Ww. Zmiany wymagają podpisania aneksu przez strony w terminie 3 dni lub innym uzgodnionym
przez strony od zgłoszenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę potrzeby dokonania zmian.
IX.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
§9

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej
w ofercie, tj. łącznego maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy,
określonego w § 6 ust. 3 umowy, to jest …………… zł brutto (słownie:
.................................................... złotych).
Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie:…………….
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy sum
depozytowych Zamawiającego: ………………………………………….
Skuteczne wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków na rachunek
bankowy, o którym mowa w ust. 3. Wniesienie zabezpieczenia w inny sposób dopuszczony przez
ustawę pzp następuje z chwilą wydania Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego objęcie
umowy zabezpieczeniem.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form dopuszczonych przez ustawę, o której mowa w ust. 4. Zmiana formy zabezpieczenia
musi zostać dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane z zastrzeżeniem, że Zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego
sum depozytowych pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
X. Rozstrzyganie sporów
§ 10

1. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy będą
rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze rokowań pomiędzy Stronami.
2. Maksymalny okres rokowań wynosić będzie 21 dni.
3. Wypracowane uzgodnienia wymagają formy pisemnej podpisanej przez obie Strony.
4. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu w drodze rokowań Strony zgodnie ustalają,
że spór rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
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XI. Postanowienia końcowe
§ 11
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje Strony od dnia podpisania umowy
do dnia jej całkowitego zrealizowania i rozliczenia, nie później jednak niż do dnia 13.11.2022 r.
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy pzp oraz Kodeksu
cywilnego w brzmieniu obowiązującym w dacie podpisania umowy.
3. Nieważność któregokolwiek zapisu umowy nie powoduje nieważności całej umowy. W przypadku
gdy którykolwiek z zapisów umowy zostanie prawomocnie uznany za nieważny, w jego miejsce
stosuje się odpowiedni przepis polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ustalenia i uzgodnienia dokonane przez Strony, jeśli były
poczynione między nimi przed zawarciem umowy, a dotyczyły stosunku prawnego powstałego
wskutek zawarcia umowy, o ile nie znalazły się w treści umowy, z chwilą podpisania umowy tracą
moc.
5. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

Załączniki:
nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
nr 2 – Oferta
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