
 

Załącznik nr 5 
do zamówienia nr IBE/361/2021 

Wzór umowy   

 

 

 

WZÓR - UMOWA  

nr ________________.2021 

(dalej: „Umowa”) 

zawarta ________2021 w Warszawie 

 

pomiędzy:

Instytutem Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8, 01-180 Warszawa, 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000113990, posługującym się NIP: 5250008695 oraz REGON: 000178235, zwanym dalej 

“Zamawiającym”, reprezentowany przez: ………………………………………………………………………………………..  

 

a 

 

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

, zwany dalej „Wykonawcą”  

 

Niniejsza umowa (dalej: Umowa), zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie poza ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 

ze zm.), w zgodzie z postanowieniami art. 2 ust. 1 pkt 1) tej ustawy.  

 

§ 1 

 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie (dalej: „Zamówienie”), 

polegające na druku i dostawie autorskiego notesu (dalej: publikacja), która zostanie wydana w 

dwóch wariantach:  

1) publikacja upowszechniająca wiedzę nt. ZSK w nakładzie 1500 sztuk; 

2) notesy w ramach badania ICCS 2022 w nakładzie 3250 sztuk; 

2. Szczegółowy opis, parametry techniczne publikacji, zawiera załącznik nr 1 – Opis przedmiotu 

zamówienia (dalej: OPZ lub PTP) do niniejszej Umowy, zgodnie z którym Umowa będzie realizowana. 

3. Projekt publikacji zostanie przygotowany przez Zamawiającego oraz zostanie przesłany Wykonawcy 

drogą e-mail. 

4. Wykonawca przygotuje dla obydwu wariantów publikacji proof okładki, proof wkładek tematycznych 

oraz proof środka do akceptacji Zamawiającego przed drukiem. Termin przekazania proofów zgodnie 

z §2 ust. 2 pkt 2) Umowy. Wydruk próbny ma być wykonany w papierze docelowym na maszynie 

cyfrowej. 



 

 

5. Przez dostawę publikacji rozumie się zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia publikacji do 

siedziby Zamawiającego oraz do rozładowania i złożenia publikacji w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Koszt dostawy i rozładowania po stronie Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, iż 

zamówienie będzie realizowane (druk +dostawa w dwóch partiach) - odrębnie dla publikacji i 

odrębnie dla notesów, o których mowa w ust. 1, chyba, że Zamawiający zleci realizację pełnego 

zakresu przedmiotu Umowy jednorazowo. Zmiana w tym zakresie nie wymaga aneksowania 

niniejszej Umowy i zostanie ustalona między Stronami w trybie roboczych uzgodnień.  

6. Wykonawca nie ma prawa powierzenia wykonania Zamówienia lub jego części osobie trzeciej. 

 

 

§ 2 

 Terminy realizacji umowy 

1. Wykonawca przystąpi do realizacji Zamówienia w dniu zawarcia Umowy i wykona je w terminie do 

dnia 31 marca 2022 r. 

2. Strony przewidują następujący harmonogram realizacji Umowy: 

1) w dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże projekt wariantów publikacji w uzgodnionym 

formacie. 

2) w terminie 5 dni roboczych od przekazania projektów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

proofy do akceptacji. 

3) Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od otrzymania proofów zatwierdzi je lub zgłosi uwagi. 

4) w przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od otrzymania uwag 

dostarczy poprawione proofy. 

5) Wykonawca przystąpi do druku po zatwierdzeniu przez Zamawiającego proofów. 

6) Wykonawca wydrukuje i dostarczy zamówienie do siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni 

kalendarzowych od zatwierdzenia przez Zamawiającego proofów. 

 

§ 3 

 Wynagrodzenie wykonawcy 

1. Z tytułu wykonania Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie nie większej 

niż  ……………………. zł brutto (słownie: ……………………………). 

2. W wynagrodzeniu mieszczą się wszelkie koszty, opłaty i wydatki, podatki, które Wykonawca 

zobowiązany jest ponieść w związku z prawidłową realizacją Zamówienia, w tym koszt dostaw 

odrębnie realizowanych dla notesów i publikacji, o których mowa w §1 ust. 1 Umowy. 

3. Płatność wynagrodzenia za wykonanie Zamówienia nastąpi z dołu na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, 

przelewem na rachunek bankowy w niej wskazany. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest określony w § 5 ust. 9 Umowy 

ostateczny protokół zdawczo-odbiorczy. 

5. Dniem zapłaty jest dzień wydania polecenia obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 4  

Ogólne zasady współpracy 

1. Wykonawca oświadcza, że: 



 

 

1) posiada wszelkie niezbędne kwalifikacje, w szczególności wiedzę, uprawnienia, umiejętności, 

doświadczenie i środki techniczno-organizacyjne niezbędne do prawidłowego wykonania 

Zamówienia; 

2) wykona Zamówienie dochowując najwyższej możliwej staranności wynikającej z profesjonalnego 

charakteru prowadzonej przez niego działalności. 

2. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy realizacji Zamówienia; 

2) do pozostawiania w kontakcie z Zamawiającym oraz udzielania mu wszelkich żądanych informacji 

dotyczących realizacji Zamówienia; 

3) niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących utrudnić 

realizację Zamówienia, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności przy 

ostatecznym rozliczeniu Umowy; 

 

§ 5 

Dostawa i odbiór 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dostarczy publikację w liczbie wskazanej w OPZ, tj.  

1) publikacja upowszechniająca wiedzę nt. ZSK - 1500 sztuk; 

2) notesy w ramach badania ICCS 2022 - 3250 sztuk; 

2. Dostarczone publikacje będą, wolne od wad fizycznych i prawnych, będą spełniały parametry, w tym 

parametry jakościowe, opisane w OPZ. 

3. Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia całości lub części dostarczonych publikacji, jeżeli 

dostarczone publikacje nie będą spełniały parametrów określonych w OPZ. 

4. Zamawiający przy czynności odbioru dostawy publikacji jest uprawniony do dokonania wstępnej 

kontroli dostarczonych publikacji, także jeżeli wiązałoby się to z koniecznością rozpakowania 

dostarczonych publikacji. Wstępna kontrola nie jest potwierdzeniem, że Zamówienie zostało 

wykonane w sposób prawidłowy, w szczególności, że publikacje zostały wykonane zgodnie z 

postanowieniami OPZ. 

5. Zamawiający już na etapie wstępnej kontroli jest uprawniony do odmowy przyjęcia całości lub części 

dostarczonych publikacji, jeżeli dostarczone publikacje nie będą spełniały parametrów określonych 

w OPZ lub będą niezgodne z Zamówieniem. W przypadku odmowy przez Zamawiającego przyjęcia 

całości lub części dostarczonych publikacji Wykonawca odbierze na własny koszt publikacje i w 

terminie przewidzianym dla wykonania Zamówienia dostarczy publikacje wolne od wad i zgodne z 

postanowieniami OPZ. 

6. Strony z dostawy sporządzają protokół przekazania zawierający, poza elementami wynikającymi z 

OPZ, spis przekazanych publikacji, ich liczbę oraz datę wykonania dostawy. W przypadku odbioru 

jedynie części publikacji protokół przekazania sporządza się dla publikacji odebranych przez 

Zamawiającego. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy lub jego odmowa podpisania protokołu 

nie wstrzymuje jego sporządzenia. 

7. W terminie 2 dni od dnia dokonania dostawy Zamawiający dokonuje kontroli dostarczonych 

publikacji. W przypadku, gdy dostarczone publikacje zawierają wady, nie są zgodne z 

postanowieniami OPZ Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. 

8. W przypadku określonym w ust. 7 Wykonawca odbierze na własny koszt publikacje i w terminie 5 dni 

od dnia zawiadomienia i dostarczy publikacje wolne od wad i zgodne z postanowieniami OPZ. 

Postanowienia ust. 3 – 8 stosuje się odpowiednio. Dostarczenie wolnych od wad i zgodnych z 



 

 

postanowieniami OPZ publikacji w terminie określonym w zdaniu pierwszym nie stoi na przeszkodzie 

w nałożeniu kary umownej określonej w § 7 ust. 2 pkt. 2 Umowy. 

9. W przypadku, gdy dostarczone publikacje są wolne od wad i zgodne z postanowieniami OPZ 

sporządza się ostateczny protokół zdawczo-odbiorczy publikacji. Strony niniejszym postanawiają, że 

ostateczny protokół odbioru publikacji nie wymaga podpisu Wykonawcy. Jeżeli ostateczny protokół 

odbioru został sporządzony bez udziału Wykonawcy niezwłocznie po jego sporządzeniu Zamawiający 

prześle Wykonawcy jego zeskanowaną wersję za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

10. Postanowienia niniejszej Umowy nie wyłączają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi. 

 

 

§ 6 

 Nienależyte realizowanie Zamówienia 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Umowy na zasadach ogólnych.  

2. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości: 

1) 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od 

Umowy w całości lub części przez Zamawiającego z powodów, o których mowa w § 8 ust. 1 

Umowy; 

2) 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w dostawie wolnych od wad i zgodnych z 

postanowieniami OPZ publikacji w terminie określonym w § 2 ust. 2 pkt 6), przy czym okresu 

kontroli dostarczonych publikacji przez Zamawiającego nie uważa się za okres zwłoki. 

3. Kary umowne określone w ust. 2 Umowy obowiązują niezależnie od siebie z zastrzeżeniem, że 

wysokość nałożonych kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia określonego w  

§ 3 ust. 1 Umowy. 

4. Sposób nakładania kar umownych ma charakter dyscyplinujący i ma zapewnić prawidłowe 

wykonanie Zamówienia, a ich celem nie jest wyłącznie wyrównanie szkód poniesionych w związku z 

niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem Umowy. 

5. Nałożenie kary umownej następuje na podstawie stosownego oświadczenia Zamawiającego.  

 

§ 7 

Odstąpienie  

1. Z ważnych powodów Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części bez prawa 

Wykonawcy do odszkodowania. W szczególności za ważne powody Strony uznają następujące 

zdarzenia leżące po stronie Wykonawcy: 

1) Wykonawca zaprzestanie realizować Zamówienie;  

2) gdy Wykonawca realizuje Umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami i nie zmienia 

sposobu jej realizacji w terminie określonym w wezwaniu Zamawiającego;  

3) zwłoka w wykonaniu Zamówienia trwa co najmniej 7 dni, przy czym dla obliczenia okresu zwłoki 

nie wlicza się okresu kontroli dostarczonych publikacji; 

4) co najmniej 2-krotnego przypadku dostarczenia publikacji niezgodnych z postanowieniami OPZ. 

2. Odstąpienie od Umowy następuje na podstawie stosownego oświadczenia Zamawiającego złożonego 

Wykonawcy drogą elektroniczną. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 

dni od dnia zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w ust 1. 

 

§ 8. 



 

 

 Osoby uprawnione do wzajemnych kontaktów 

1. Zamawiający niniejszym upoważnia do kontaktów z Wykonawcą, do składania oświadczeń związanych 

z wykonaniem Umowy oraz do podpisania protokołów zdawczo – odbiorczych, o których mowa w § 6 

Umowy:  ……………………………………………….  

2. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym, do składania oświadczeń związanych z 

wykonaniem Umowy oraz do podpisania protokołów zdawczo odbiorczych, o których mowa w § 6 

Umowy, ze strony Wykonawcy jest ……………………………….. 

3. Każda ze Stron może dokonać zmian reprezentujących jej osób, o których mowa w ust. 1 i 2, zmiana 

następuje na podstawie zawiadomienia drugiej Strony i nie stanowi zmiany Umowy. 

 

§ 9. 

 Postanowienia końcowe 

1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

3. Nieważność któregokolwiek postanowienia Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy. W 

przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne, w 

jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis prawa powszechnie obowiązującego.  

4. Nagłówki używane w Umowie służą jedynie do celów technicznych i nie mogą być przedmiotem 

odrębnej interpretacji w oderwaniu od właściwego tekstu Umowy. 

5. Strony zobowiązują się informować wzajemnie na piśmie o wszelkich pojawiających się zmianach 

danych teleadresowych, a korespondencja przesyłana zgodnie z zadeklarowanymi danymi, jest 

uważana za doręczoną właściwie. 

6. Wysłanie pisma na adres Strony, w przypadku jego niepodjęcia, wywołuje skutek doręczenia 

z dniem powtórnej awizacji. 

7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących zaistnieć w związku z Umową jest Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki: 

1)  Opis Przedmiotu Zamówienia 

2) Oferta Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 


