
Umowa nr 84/220/IMPAN/4.8/2019 

 

zawarta w Warszawie w dniu ……………… 2019 r. 

 

Instytutem Matematycznym Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (00-656) przy  

ul. Śniadeckich 8, zarejestrowanym w Rejestrze Instytutów Naukowych Polskiej Akademii Nauk pod 

numerem rejestru RIN-III-19/98, NIP: 525-000-88-67 zwanym dalej „Zamawiającym”, który 

reprezentuje: 

…………………….. – ……………………….. 

 

a 

 

 

firmą ………. z siedzibą …………………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………….. w …………., …………… Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………., NIP ………., REGON 

……………, zwanym dalej „Wykonawcą”, zwanym  w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez: 

 

………………… –    Właściciel   

 

zwanymi także w treści umowy indywidualnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”. 

 

Niniejsza umowa zawarta została z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego przez 

Zamawiającego zapytania ofertowego nr 84/220/IMPAN/4.8/2019, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.), zwanej 

dalej „ustawą”. 

 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

1. Przedmiot umowy obejmuje zakup (wykonanie) i dostarczenie do miejsca wskazanego w § 2  

ust. 13 umowy materiałów reklamowych, promocyjnych oraz kanlendarzy zwanych dalej 

„materiałami”, zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 

umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy leży w granicach jego możliwości i nie 

istnieją żadne przeszkody, w szczególności natury technicznej, prawnej, ani finansowej, które mogą 

uniemożliwić jego wykonanie. 

 

REALIZACJA UMOWY  

§ 2. 

1. Egzemplarze materiałów, wskazane w załączniku nr 1, zostaną oznaczone przez Wykonawcę w 

sposób wskazany przez Zamawiającego. Pliki z elektronicznymi elementami materiałów 

promocyjnych (logotypy, zdjęcia itp) Zamawiający będzie przekazywał co najmniej 14 dni przed 

realizacją konkretnej części zamówienia. 

2. Zamawiający będzie zlecał w oparciu o niniejszą umowę realizację konkretne części zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania drogą elektroniczną wizualizacji materiałów, o których 

mowa w ust. 1, na adresy wskazane w ust. 11 pkt 1 lit. a.  

4. Dokładne miejsce umieszczenia elementów promocyjnych na materiałach oraz ich wymiary  

zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania 

wizualizacji od Wykonawcy. 



5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 terminowo  

i z należytą starannością. 

6. O planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego nie 

później niż na 1 dzień roboczy przed terminem dostawy. 

7. Wykonawca dokona czynności związanych z dostarczeniem przedmiotu umowy w dni robocze,  

z wyłączeniem sobót, w godzinach 9.00 – 15.00, chyba że Zamawiający na piśmie zgodzi się na 

jego dostarczenie w innych godzinach. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony 

protokołem zdawczo – odbiorczym. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 2 

do Umowy. Przedstawicielem wyznaczonym przez Zamawiającego do podpisania protokołu 

zdawczo – odbiorczego będzie osoba wskazana w ust. 11 pkt 2 lit. a. 

8. Po dostarczeniu przedmiotu umowy, wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego wskazany w ust. 

11 pkt 1 lit. a sprawdzi jego zgodność z Umową pod względem ilościowym, jakościowym oraz 

zgodności z zatwierdzoną wizualizacją. 

9. W terminie 2 dni roboczych od dnia przedstawienia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do 

odbioru, Zamawiający dokona odbioru poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, lub 

zgłosi zastrzeżenia, uzasadniając odmowę dokonania odbioru materiałów. Zamawiający ma prawo 

odmówić odbioru przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku stwierdzenia wad lub 

niekompletności dostawy.  

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń dotyczących odbioru przedmiotu 

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek na własny koszt i ryzyko.  

W takim przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie 

do postanowień niniejszego paragrafu. 

11. Wszystkie czynności odbiorcze, w tym również związane z uwzględnieniem zastrzeżeń 

Zamawiającego, powinny zakończyć się w terminie wykonania umowy, określonym w ust. 13 

Umowy. 

12. Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji przedmiotu umowy 

w osobach: 

1) ze strony Zamawiającego: 

a) ………………, tel. …………………, email…………………………….. 

2) ze strony Wykonawcy:  

a) ………………., tel. ……………….., email: …………………………...  

 

13. Zmiana przedstawicieli, o których mowa w ust. 11, nie stanowi zmiany Umowy, lecz dla swej 

skuteczności wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony umowy. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wykonanych materiałów pod adres: Ośrodek 

Badawczo-Konferencyjny w Będlewie, ul. Parkowa 1, 62-060 Stęszew, w terminie 14 dni od dnia 

podpisania umowy. 

 

PRAWA AUTORSKIE 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy autorskich praw 

majątkowych i przekaże go w stanie wolnym od jakichkolwiek obciążeń.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych  

i w związku z tym zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tym związanych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w razie zgłoszenia 

roszczeń do przedmiotu umowy przez osoby trzecie, a w szczególności zobowiązuje się 

do poniesienia kosztów postępowania sądowego oraz pokrycia wszelkich zasądzonych kwot bądź 

odszkodowań, jak również kwot w związku z zawarciem ugody. 

 

PODWYKONAWCY 

mailto:info@pro-factum.pl


§ 4. 

1. Wykonawca oświadcza, że w przypadku zatrudnienia podwykonawców: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania dostawy realizowanej przez podwykonawców;  

2) Wykonawca, zlecając część lub całość dostawy związanej z realizacją przedmiotu umowy 

podwykonawcom, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających z Kodeksu 

cywilnego w zakresie prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

2. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania  

i zaniechania własne. 

3. Za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

 

 

WYNAGRODZENIE 

§ 5. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje maksymalne wynagrodzenie w kwocie 

…………………… PLN netto (słownie złotych: ………………………./100) oraz podatek VAT 

w kwocie  ……………….. PLN (słownie złotych:  ……………./100), co stanowi kwotę 

……………… PLN brutto (słownie złotych: …………………………/100)  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty i opłaty towarzyszące 

wykonaniu umowy, jakie mogą powstać w związku z realizacją zamówienia, w tym 

w szczególności: koszty opłat celnych, podatek od towarów i usług, ubezpieczenie, koszty 

transportu, rozładunku i wniesienia przedmiotu umowy do pomieszczeń wskazanych przez 

Zamawiającego, koszty wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad. 

3. Ceny podane w załączniku nr 1 do umowy są stałe i niezmienne przez cały okres trwania niniejszej 

umowy. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół zdawczo - odbiorczy, podpisany bez zastrzeżeń 

przez obie Strony umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, do której zostanie załączony protokół zdawczo-odbiorczy podpisany 

przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

6. Zapłata dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT  

w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT  

i podpisanego przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego. Jako datę zapłaty faktury VAT 

Strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

KARY UMOWNE 

§ 6. 

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w terminie wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin wskazany  

w § 2 ust. 13. 

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w terminie przesłania materiałów, o którym mowa  

w § 2 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % maksymalnego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin 

wskazany w § 2 ust. 2. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy (bez wyznaczania dodatkowego terminu), jeżeli 

Wykonawca nie wykona należycie umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2. Prawo 

odstąpienia przysługuje Zamawiającemu w ciągu 7 dni od powstania niniejszego uprawnienia. 



4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie ust. 3, Wykonawca 

dodatkowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% maksymalnego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust 1.  

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

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

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. 

6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. 

7. Dopuszcza się potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Niezależnie od kar umownych określonych w umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 

ZMIANY UMOWY 

§ 7. 

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

1) w zakresie terminu określonego w § 2 ust. 3 oraz ust. 13, jeżeli zmiana nastąpi z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego; 

2) w zakresie nazwy/modelu producenta produktu w przypadku zakończenia produkcji lub braku 

dostępności na rynku, pod warunkiem, że nowy produkt będzie posiadał parametry nie gorsze 

od zaoferowanych. Okoliczność wskazania braku dostępności na rynku, o której mowa  

w zdaniu 1, obciąża Wykonawcę. 

2. Zmiany umowy, określone w ust. 1, nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, ani 

naliczeniem kar umownych bądź odsetek ustawowych za zwłokę dla którejkolwiek ze Stron. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8. 

1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną w 

formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. Umowa stanowi całkowite porozumienie pomiędzy Stronami odnośnie spraw w niej unormowanych 

i nie ma innych warunków, ustnych lub pisemnych, niż zawarte w umowie. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa 

polskiego, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

6. Pisma przesłane na adresy Stron określone w komparycji umowy uważa się za skutecznie 

doręczone, chyba że Strony poinformują się w formie pisemnej o zmianie adresu. 

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 

 
Załączniki: 

1. Formularz asortymentowo-cenowy (z oferty Wykonawcy) 

2. Protokół zdawczo-odbiorczy. 

 

 

 



 

             .........................                                                               ......................... 

Zamawiający                                                                    Wykonawca                

 

Załącznik nr 2 do umowy 

Protokołu odbioru 

 

Miejsce dokonania odbioru: 

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

 

Data dokonania odbioru:  

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

 

Ze strony Wykonawcy: 

……………………………………                                  …….……………….……………………… 
              (nazwa i adres)                                                    (imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych) 

 

Ze strony Zamawiającego: 

 

…………………………………….               ………………………..……….…………… 
 (nazwa i adres)                                                       (imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych) 

 

Przedmiotem odbioru w ramach Umowy nr …………….. z dnia ………. jest: 

 

Lp. 
Nazwa przedmiotu 

dostawy/usługi 

Jednostka 

miary 
Ilość Nr seryjny Wartość 

Dokumentacja 

techniczna/instrukcja 

obsługi/świadectwo jakości 

Uwagi 

       

 

 

 

Potwierdzenie kompletności dostawy: 

 Tak* 

 Nie* – zastrzeżenia ……………………………………………............................................ 

................................................................................................................................................  

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną 

w ofercie: 

 Zgodne* 

 Niezgodne* – zastrzeżenia ……………………...........................……………….................. 

.................................................................................................................................................  

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie): 

 Wykonane zgodnie z umową* 

 Nie wykonane zgodnie z umową* – zastrzeżenia ………………....................................  

 

Końcowy wynik odbioru: 

 Pozytywny* 

 Negatywny* – zastrzeżenia  …………………………………….....................................  

 

 

 

Podpisy 

  ……………………………………                     ………………………………………       

 

             (Przedstawiciel Zamawiającego)         (Przedstawiciel Wykonawcy) 
 

*niepotrzebne skreślić 


