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WZÓR UMOWY CKE-WAG/…./202..
zawarta dnia …………………….. roku w Warszawie, pomiędzy:
Skarbem Państwa - Centralną Komisją
kod 00-190 przy ul. Józefa Lewartowskiego 6,

Egzaminacyjną

z

siedzibą

w

Warszawie,

reprezentowaną przez: …………………………………………….,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….………………
zwaną dalej „Wykonawcą”
zwanymi w dalszej części umowy łącznie „Stronami”, każda z nich oddzielnie „Stroną”.
Zważywszy, że Zamawiający ogłosił postępowanie w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), pn. „Zaprojektowanie
i wykonanie poddruków zaświadczeń i świadectw oraz ich dystrybucja do okręgowych
komisji egzaminacyjnych 2021 i 2022 roku”, a Wykonawca złożył w jego toku najkorzystniejszą
ofertę i spełnił wszelkie stawiane przez Zamawiającego warunki, Strony zawierają umowę o treści
następującej.
I.

Przedmiot umowy
§ 1.

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania Zadania I:
a) zaprojektowanie i wykonanie poddruków zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu
ósmoklasisty, poddruków świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, poddruków
świadectw dojrzałości (na 2021 r.), na papierze ze znakiem wodnym o specjalnym składzie
chemicznym uniemożliwiającym bezśladowe usunięcie druku, na zasadach i w zakresie
określonych w załączniku nr 1 a do Umowy (opis przedmiotu zamówienia Zadanie I), zwanych
dalej „poddrukami lub materiałami” zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych
i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1780) a w przypadku jego uchylenia lub
zmiany zgodnie z aktualnym rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy
o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481) przez Ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania;
b) dystrybucja ww. materiałów do siedzib 8 okręgowych komisji egzaminacyjnych w 2021r.;
c) wykonanie prawa opcji w zakresie maksymalnym wskazanym w załączniku nr 1a do Umowy
z zastrzeżeniem, że prawo opcji może zostać zrealizowane poprzez jednorazowe zamówienie
albo poprzez sukcesywne zamówienia składane przez Zamawiającego. Warunkiem
uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie
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uruchomienia prawa opcji poprzez złożenie zamówienia. Zamawiający jest uprawniony do
składania zamówień w ramach prawa opcji do 13.09.2021 r. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta
z całości lub z części prawa opcji (wykonanie prawa opcji nie osiągnie maksymalnych założeń
określonych w załączniku nr 1a do umowy), Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie
o wykonanie prawa opcji wobec Zamawiającego w tym za utracone korzyści, na co
Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. W ramach prawa opcji Zamawiający jest uprawniony
do rozszerzenia przedmiotu umowy o liczbę i rodzaj poddruków wg faktycznego
zapotrzebowania. Oznacza to, że w terminie do 13.09.2021 r. Zamawiający może złożyć jedno
lub więcej zamówień na wykonanie dostaw poddruków, z zastrzeżeniem, że liczba poddruków
zamawianych w ramach jednego zamówienia nie może być mniejsza niż 10 000, a Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia do wskazanych przez Zamawiającego Okręgowych Komisji
Egzaminacyjnych w terminie określonym w § 3 od dnia otrzymania od Zamawiającego
zamówienia liczby i rodzaju poddruków zgodnej z ww. zamówieniem, po cenie jednostkowej
brutto za dany poddruk określonej w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
2) wykonania Zadania II:
a)

wykonanie (w tym ewentualne dostosowanie projektów) poddruków zaświadczeń
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poddruków świadectw potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie, poddruków świadectw dojrzałości (na 2022 r.), na papierze ze
znakiem wodnym o specjalnym składzie chemicznym uniemożliwiającym bezśladowe
usunięcie druku, na zasadach i w zakresie określonych w załączniku nr 1 b do Umowy (opis
przedmiotu zamówienia Zadanie II), zwanych dalej „poddrukami lub materiałami” zgodnie
z aktualnym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w
sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz.
1780) a w przypadku jego uchylenia lub zmiany zgodnie z aktualnym rozporządzeniem
wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481)
przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
b) dystrybucja ww. materiałów do siedzib 8 okręgowych komisji egzaminacyjnych w 2022 r.;
c) wykonanie prawa opcji w zakresie maksymalnym wskazanym w załączniku nr 1b do Umowy
z zastrzeżeniem, że prawo opcji może zostać zrealizowane poprzez jednorazowe zamówienie
albo poprzez sukcesywne zamówienia składane przez Zamawiającego. Warunkiem
uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli
w przedmiocie uruchomienia prawa opcji poprzez złożenie zamówienia. Zamawiający jest
uprawniony do składania zamówień w ramach prawa opcji do 16.09.2022 r. Jeżeli
Zamawiający nie skorzysta z całości lub z części prawa opcji (wykonanie prawa opcji nie
osiągnie maksymalnych założeń określonych w załączniku nr 1b do umowy), Wykonawcy
nie przysługuje żadne roszczenie o wykonanie prawa opcji wobec Zamawiającego w tym za
utracone korzyści, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. W ramach prawa opcji
Zamawiający jest uprawniony do rozszerzenia przedmiotu umowy o liczbę i rodzaj poddruków
wg faktycznego zapotrzebowania. Oznacza to, że w terminie do 16.09.2022 r. Zamawiający
może złożyć jedno lub więcej zamówień na wykonanie dostaw poddruków, z tym
zastrzeżeniem, że liczba poddruków zamawianych w ramach jednego zamówienia nie może
być mniejsza niż 10 000, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do wskazanych
przez Zamawiającego Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych w terminie określonym w § 3
od dnia otrzymania od Zamawiającego zamówienia liczby i rodzaju poddruków zgodnej z ww.
zamówieniem, po cenie jednostkowej brutto za dany poddruk określonej w ofercie
Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

2.

Strony zgodnie ustalają, że wykonanie i dystrybucja, o której mowa w ust. 1 obejmować będzie:
1) Dla Zadania I:
a) 380 000 szt. poddruków zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
b) 580 000 szt. poddruków świadectw dojrzałości;
c) 525 000 szt. poddruków świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;
oraz opcję (liczby maksymalne):
d) 50 000 szt. łącznie poddruków świadectw dojrzałości/świadectw potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie.
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e)

10 000 szt. zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

2) Dla Zadania II:

3.

a) 460 000 szt. poddruków zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
b) 605 000 szt. poddruków świadectw dojrzałości;
c) 640 000 szt. poddruków świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;
oraz opcję (liczby maksymalne):
d) 50 000 szt. łącznie poddruków świadectw dojrzałości/świadectw potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie.
e) 10 000 szt. zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i terminy realizacji określa:
1) Opis przedmiotu zamówienia – Zadanie I (załącznik nr 1a do SIWZ), Opis przedmiotu
zamówienia – Zadanie II (załącznik nr 1b do SIWZ), stanowiące załącznik nr 1a i 1b do umowy,
2) Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2 do umowy,
3) Kompletna baza adresowa i lista osób upoważnionych do odbioru przesyłek w 2021 i 2022 roku,
stanowiące kolejno załącznik nr 3a i 3b do umowy.
II.

Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy
§ 2.

1. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie
mu przedmiotowego zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz
oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania wobec spełniania przesłanek określonych
w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4 i 8 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy
Pzp.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki
materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się do jej wykonania
z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju.
3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, wszelkich
wiadomości o przebiegu wykonywania przez Wykonawcę umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, na piśmie, pod rygorem nieważności, informować
Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizacje postanowień
umowy.
5. W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na piśmie, pod rygorem
nieważności, na adres wskazany w umowie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia
ww. sytuacji.
6. Wykonawca zobowiązuje się poddać się kontroli Zamawiającego na każdym etapie realizacji
zamówienia. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo:
1) wstępu do pomieszczeń, w których odbywa się realizacja zamówienia;
2) żądania od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących realizacji zamówienia.
7. Wykonawca jest obowiązany do należytego zabezpieczenia dostarczanych materiałów
chroniącego przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz innymi czynnikami mogącymi mieć wpływ
na ich użyteczność.
8.

Wykonawca zobowiązuje się w trakcie obowiązywania umowy do zachowania w poufności
wszystkich informacji uzyskanych przez niego w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy.

9. Wykonawca zobowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień
ust. 7 i 8 przez swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie lub w jego interesie, bez
względu na podstawę prawną związku tych osób z Wykonawcą.
10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania umowy w całości lub w części osobom
trzecim, wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego, a 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
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zaangażowanego w realizację zadania bądź wybrał podmiot zawodowo trudniący się wykonywaniem
tego rodzaju zadań.
11. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zmienia albo rezygnuje z podwykonawcy,
na zasobach którego polegał w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
to Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowany nowy podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia te warunki lub w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca.
Zamawiający uprawniony jest do odmowy współdziałania z Wykonawcą, jeżeli nie jest w stanie
samodzielnie lub za pośrednictwem nowego podwykonawcy wykazać spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, a opóźnienie w wykonaniu umowy z tego powodu, stanowi zwłokę Wykonawcy.
12. W przypadku zobowiązania się przez Wykonawcę w złożonej ofercie do zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę i oddelegowania do realizacji przedmiotu umowy nowych/ej osób/y
(niepełnosprawnej, bezrobotnej) Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 10 dni od
złożenia wniosku przez Zamawiającego przedstawia oświadczenie własne oraz zatrudnionych
pracowników o zawarciu pomiędzy stronami w/w umowy. Z treści oświadczenia musi wynikać, że
jedna z nowozatrudnionych osób posiada status osoby niepełnosprawnej, druga zaś posiadała
bezpośrednio przed tym zatrudnieniem status osoby bezrobotnej.
13. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poniżej wymienionej czynności 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.):
- wykonanie poddruków.
14. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego przez Wykonawcę w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu tabelę
zawierającą zanonimizowaną (za wyjątkiem imienia) listę osób zatrudnionych na podstawie umów
o pracę (zawartych z wykonawcą lub podwykonawcą) oraz rodzaj umów o pracę oraz czas na jaki
zostały zawarte, zawierającą zakresy czynności poszczególnych pracowników, o których mowa w
ust. 12 i 13. Zmiana ww. terminu wymaga zgody pisemnej Zamawiającego pod rygorem
nieważności.
15. W przypadku gdy Wykonawca w terminie określonym w ust. 14 lub w ust. 12, nie przekaże
Zamawiającemu tabeli z listą osób, o której mowa w ust. 14 lub oświadczenia o którym mowa
w ust.12, Zamawiający po ponownym wezwaniu i nie spełnieniu ww. uzna, że Wykonawca nie
zawarł umów o pracę z osobami, o których mowa w ust. 12 lub 13. W przypadku wystąpienia ww.
stanu faktycznego, Zamawiający – po ponownym wezwaniu Wykonawcy w celu usunięcia
uchybienia wymogów formalnych naliczy karę umowną o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4.
Zamawiający uprawniony jest do naliczenia ww. kary także w przypadku gdy w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia okaże się, że osoby wytwarzające poddruki nie są zatrudnione na umowę
o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019
r. poz. 1040, z późn. zm.).
III.

Realizacja umowy
§ 3.

1. Wykonawca jest zobowiązany w terminach i w sposób określony w załącznikach nr 1a i 1b do umowy
przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt poddruków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1a
i pkt 2a umowy oraz wydruki próbne.
2. Zamawiający jest uprawniony w terminie 7 dni roboczych zgłosić uwagi do projektów poddruków
lub do wydruków próbnych, o których mowa w ust. 1, a Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić
wszystkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania uwag.
3. Brak zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 2 oznacza, że
Zamawiający akceptuje projekty oraz wydruki próbne przedłożone przez Wykonawcę.
4. W przypadku gdy uwagi zgłoszone przez Zamawiającego wpływają na narażenie poddruków na
fałszerstwo, niezgodność z obowiązującymi przepisami prawa lub w inny sposób mogą negatywnie
wpłynąć na jakość wykonania poddruków, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później
niż w terminie, o którym mowa w ust. 2, zawiadomić o tym Zamawiającego wskazując zakres
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i przyczynę tego zagrożenia. Jeżeli Zamawiający pomimo ww. informacji potwierdzi konieczność
realizacji poddruków zgodnie z uwagami (w całości lub w części), o których mowa w ust. 2,
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z uwagami zgłoszonymi przez Zamawiającego.
Ww. potwierdzenie Zamawiający przekazuje niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy ww. informacji. Brak przekazania w ww. terminie
ww. potwierdzenia oznacza, że Zamawiający odstępuje w całości od uwag zgłoszonych Wykonawcy
a Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot umowy zgodnie z projektem przedłożonym
Zamawiającemu do akceptacji.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt. 1a i 1b,
pkt 2a, 2b w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2022 r., z zachowaniem terminów,
o których mowa w niniejszym paragrafie, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego
z prawa opcji zamówienia realizowane w ramach
prawa opcji Wykonawca wykona
w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2022 r.
6. Dostawa materiałów do 8 okręgowych komisji egzaminacyjnych nastąpi w terminach:
1) Dla Zadania I
a) poddruki świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – do …………………….. r.,
b) poddruki zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty – do

……………. r.,
c) poddruki świadectw dojrzałości – do …………………….. r.
2) Dla Zadania II
a) poddruki świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – do …………………..
b)poddruki zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty –
…………………… r.,
c) poddruki świadectw dojrzałości – do ……………………….. r.

do

7. Dostawa materiałów do określonych w zamówieniu Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych w ramach
prawa opcji nastąpi w terminie …….. dni od dnia złożenia zamówienia.
8. Ze strony Zamawiającego osobami, które dokonają odbioru materiałów, będą wyłącznie osoby
wskazane jako adresaci przesyłek w załączniku nr 3a i 3b do umowy lub osoby pisemnie przez nie
upoważnione. Odbiór każdej z przesyłek potwierdzony zostanie przez osobę wskazaną jako adresat
przesyłki lub osobę przez nią upoważnioną kopią potwierdzenia odbioru lub listu przewozowego.
9. W przypadku nieobecności osoby upoważnionej do odbioru przesyłki z materiałami Wykonawca
jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego.
10. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed wystawieniem faktury
potwierdzenia doręczenia poddruków, po zrealizowaniu każdej z dostaw w terminach określonych
w ust. 6 i 7 oraz zaakceptowane przez Zamawiającego projekty poddruków w formie określonej
w załączniku nr 1a i 1b do umowy niezwłocznie po ich akceptacji (protokół odbioru).
IV.

Wynagrodzenie
§ 4.

1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy za prawidłowe
i kompletne zaprojektowanie i wykonanie materiałów łączne wynagrodzenie w kwocie
nieprzekraczającej
brutto
......................................
złotych
(słownie:
…………………………………………………………………………………………),
w
tym
za
Zadanie
I
wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczającej brutto ………………………………. złotych (słownie:
……………………………………………………………………………) oraz za Zadanie II wynagrodzenie w kwocie
nieprzekraczającej
brutto
…………………………………………
złotych
(słownie:
…………………………………………………………………………………………………..).
Ww. wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich na
polach eksploatacji określonych w § 5, do projektów poddruków oraz wynagrodzenie za wykonanie
dostaw zamawianych w ramach prawa opcji.
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Kwota wynagrodzenia za wykonanie prawa opcji nie przekroczy dla Zadania I kwoty
……………………………….. zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………), dla
Zadania
II
kwoty
…………………………………
zł
brutto
(słownie:
………………………………………………………………………………………..).
Wartość wadliwie wykonanych poddruków podlega odliczeniu od wynagrodzenia.
2. Każdorazowe zamówienia w ramach prawa opcji mogą być realizowane pod warunkiem
dysponowania przez Zmawiającego kwotą na ich sfinansowanie.
3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę i doręczona
Zamawiającemu faktura VAT. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych
po wykonaniu każdej z dostaw, o których mowa w § 3 ust. 6 lub 7. Wykonawca ma prawo
wystawić fakturę VAT dopiero po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentacji potwierdzającej
doręczenie materiałów wszystkim adresatom, o której mowa w § 3 ust. 10.
4. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
nr ………………………………………………………….
5. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie nie podlega zmianie nawet w razie wzrostu kosztów, którego Wykonawca nie mógł
przewidzieć.
7. Wykonawca nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli z przyczyn leżących
po jego stronie, choćby niezawinionych, niezbędne będzie zwiększenie zakresu druku lub dostaw.
V.

Prawa autorskie
§ 5.

1. Wykonawca oświadcza, że:
1) będą mu przysługiwać nieograniczone prawa autorskie do wszystkich projektów poddruków i ich
elementów powstałych w toku realizacji umowy, oraz wprowadzonych modyfikacji a będących
utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) zwanych dalej „projektami” lub „utworem”;
2) wykonanie umowy nie będzie naruszało praw autorskich innych osób;
3) utwory nie będą zawierały niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą
obciążone żadnymi innymi prawami osób trzecich.
2. Wykonawca z chwilą dokonania przez Zamawiającego protokolarnego odbioru utworu lub
jego części przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ustalonego umową, autorskie
prawa majątkowe do utworu na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawierania umowy,
a w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 - publiczne
wystawienie, wyświetlenie a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzanie do
sieci Internet i Intranet oraz pamięci serwerów i umożliwienie wywoływania na życzenie oraz
publiczne udostępnienie kodu wynikowego.
3. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania w dziele (utworze) koniecznych zmian i modyfikacji
wynikających ze sposobu jego wykorzystania (np.: wykonanie składu lub opracowania
redakcyjnego, zmiana formatu).
4. Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwór utrwalono.
5. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie z roszczeniami
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wynikającymi z naruszenia ich praw autorskich, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia
i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
6. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających
z naruszenia ich praw autorskich przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do
przystąpienia w procesie po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu
zwolnienia Zamawiającego z udziału w sprawie, jak również do pokrycia kosztów postępowania.
7. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne
prawo zezwalania na wykonanie autorskiego prawa zależnego.
VI.

Odpowiedzialność
§ 6.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
1)

1% wynagrodzenia brutto za daną dostawę, za każdy dzień uchybienia któremukolwiek
z terminów dostawy, o których mowa w § 3 ust. 6 i 7 , przy czym za opóźnienie w dostawie
rozumie się także niedostarczenie poddruków do jednej lub kilku okręgowych komisji
egzaminacyjnych;

2)

0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za dane Zadanie tj. odpowiednio Zadanie
I lub Zadanie II, za każdy dzień uchybienia terminowi przekazania do akceptacji Zamawiającemu
projektów poddruków, o którym mowa w załączniku nr 1a lub 1 b do umowy lub terminom
określonym w § 3 ust. 2 i 4.

3)

0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za dane Zadanie tj. odpowiednio Zadanie
I lub Zadanie II, za każdy inny zaistniały przypadek naruszenia postanowień niniejszej umowy.

4)

1000 zł. za każdy dzień opóźnienia od upływu terminu wykonania zobowiązania o którym mowa
w § 2 ust. 15, a w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia okaże się, że
osoby wytwarzające poddruki nie są zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 000 zł. oraz uprawniony jest powiadomić
Państwową Inspekcję Pracy.

2. Zamawiający W miejsce wadliwie wykonanych poddruków lub niezgodności w ich liczbie lub rodzaju
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie 24 h od zgłoszenia poddruki wolne od wad.
Ww. termin może zostać wydłużony za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności. W
przypadku uchybienia ww. terminu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10 % wartości brutto wadliwych lub brakujących poddruków.
3. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie płatne są w terminie 7 dni od dnia doręczenia
wezwania do ich zapłaty.
4. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu wzorów poddruków lub wydruków
próbnych zgodnie z procedura określoną w § 3 ust. 1-4 Umowy, Zamawiający jest uprawniony do
odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do wykonania ww. zobowiązań.
5. Jeżeli w toku realizacji umowy Wykonawca rażąco naruszy jej postanowienia Zamawiający będzie
uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Przez rażące naruszenie zapisów
umowy strony rozumieją w szczególności: opóźnienie w dostawie lub wymianie poddruków
przekraczające 3 dni lub dostarczenie więcej niż 2 % wadliwych wykonanych poddruków w danej
dostawie.
6. W przypadku odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ust. 4 lub rozwiązania umowy
ze skutkiem natychmiastowym na zasadach określonych w ust. 5, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % niewykonanej wartości umowy brutto.
6. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego
z należnego Wykonawcy, zgodnie z § 4 umowy wynagrodzenia, na co Wykonawca niniejszym
wyraża nieodwołalną zgodę.
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7. Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody przekracza
wysokość zastrzeżonej kary umownej.
8. W przypadku przekroczenia terminu płatności przez Zamawiającego Wykonawca ma prawo naliczyć
odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu płatności.
VII.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 7.

1. Na poczet pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. kwotę
………………………………. PLN.
2. W razie roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy będą one w pierwszej
kolejności podlegały zaspokojeniu z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy (faktur) oraz
z zabezpieczenia.
3. Zamawiający oświadcza, że zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione w formie
………………………………….
4. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości
zabezpieczenia.
6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zwracana jest nie później
niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
VIII.

Kontakty

§ 8.
1. Wszelkie powiadomienia i informacje, które Strony są zobowiązane sobie przekazywać w związku
z zawarciem umowy, wymagają formy pisemnej i niezwłocznego doręczenia na adresy wskazane
w treści umowy.
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu, o którym mowa
w ustępie poprzedzającym. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo wysłane pod dotychczasowy
adres uważa się za skutecznie doręczone.
3. Strony postanawiają, że z ramienia Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów
z Wykonawcą jest ………………………………………, adres e-mail ………………………………………., tel.
22 536 65 79, zaś z ramienia Wykonawcy – ………………………………….., adres e-mail
……………………………………, tel. ……………………………….;
4. Zgodnie z Rozporządzeniem 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:
1) Każda
ze
Stron
informuje,
że
jest
administratorem
danych
osobowych
pracowników/współpracowników drugiej Strony, podanych w związku z podpisaniem i
wykonywaniem umowy.
2) Każda ze Stron oświadcza, że udostępnione drugiej Stronie, w związku z zawarciem umowy,
dane osobowe osób, za pomocą, których wykonywana będzie umowa:
a) będą wykorzystane przez tę drugą Stronę wyłącznie na potrzeby realizacji umowy,
b) są niezbędne drugiej Stronie oraz będą administrowane przez tę drugą Stronę adekwatnie
do wynikających z umowy potrzeb i szczególnych zadań odnoszących się do konkretnych
funkcji lub stanowisk,
c) mogą być przez drugą Stronę, po zakończeniu umowy, administrowane
i wykorzystane w celu niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych
roszczeń.
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3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

Każda ze Stron przetwarza podane dane osobowe pracowników drugiej Strony w celu realizacji
umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel –
kontakt w sprawie wykonania umowy.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują w szczególności imię i nazwisko,
stanowisko, służbowy adres email oraz służbowy numer telefonu. Dane osobowe zostały
pozyskane od drugiej Strony.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas
wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi związane
z bieżącą działalnością danej Strony – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może
zwrócić się do danej Strony z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego,
każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Strony są zobowiązane do przekazania informacji, o których mowa powyżej pracownikom Stron
oraz dodatkowo informacji dotyczących możliwości skontaktowania się w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych w przypadku jego
wyznaczenia.
IX.
Zmiany umowy
§ 9.

1. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy przewiduje możliwość zmiany umowy
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego gdy nastąpi:
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) konieczność zmian w terminach realizacji zamówienia spowodowana obiektywnymi czynnikami
lub leżącymi po stronie Zamawiającego lub spowodowana przyczynami niezależnymi od stron
umowy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonym czasie,
z zastrzeżeniem, iż wydłużenie terminu realizacji zamówienia lub łączne wydłużenie terminów
poszczególnych dostaw nie przekroczy 90 dni. Strony umowy dokonają zmiany umowy
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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) konieczność zwiększenia liczby poszczególnych typów poddruków i zmniejszenia liczby innych
typów poddruków z uwagi na faktyczne zapotrzebowanie Zamawiającego z zastrzeżeniem,
że ceny jednostkowe poszczególnych poddruków nie ulegną zmianie i wartość całej umowy nie
ulegnie zwiększeniu. Zmiana wymaga podpisania aneksu przez strony;
5) 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, z zastrzeżeniem że ceny jednostkowe poddruków nie ulegną
zmianie.
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.
3. Pozostałe zmiany umowy Zamawiający może wprowadzić, gdy nastąpi co najmniej jedna
z okoliczności określona w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ust. 3.
X.

Postanowienia końcowe
§ 10.

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2. 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.
3. 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.
4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
5. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
6. Umowa wraz z załącznikami została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

……………………………………
Zamawiający

………………………………….
Wykonawca

Załączniki:
Załącznik nr 1a – Opis przedmiotu zamówienia – Zadanie I
Załącznik nr 1b – Opis przedmiotu zamówienia – Zadanie II
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy
Załączniki nr 3a i 3b – Baza adresowa i lista osób upoważnionych do odbioru przesyłek w 2021 i 2022
roku.

