
 

Załącznik nr 5  

do zamówienia nr  

BE/633/2022 

Wzór umowy  

 

WZÓR - UMOWA NR ______ /2022

 

Zawarta w Warszawie, w dniu …………… 2022r. pomiędzy: 

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

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113990, 

posługujący się numerami NIP: 5250008695 oraz REGON: 000178235, w imieniu którego działa 

Dyrektor – prof. Robert T. Ptaszek, 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM lub IBE, 

a 

............................................................................................................................., reprezentowana 

przez:  

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

zwanym dalej Wykonawcą, 
zwane dalej łącznie STRONAMI 

następującej treści: 

 

 

[Preambuła] 

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 2022r., poz. 1710 

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 przedmiotem, 

którego jest realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej za pośrednictwem traffic TV, czyli 

ekranów na dworcach PKP, w 16 miastach - w miastach wojewódzkich lub innych miastach 

powyżej 100.000 mieszkańców.  

2. W ramach przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie 

z Załącznikiem nr 1 i na zasadach w nim określonych, do przygotowania krótkiego spotu 

reklamowego dotyczącego ZSK, który następnie będzie wyświetlany na określonej liczbie 

ekranów na każdym z 16 dworców PKP przez 7 dni. Na okoliczność przekazania Zamawiającemu 

spotu reklamowego sporządzony zostanie stosowny protokół zdawczo-odbiorczy. Nieobecność 

przedstawiciela WYKONAWCY lub jego odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje jego 

sporządzenia.    
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3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z Opisem 

Przedmiotu Zamówienia (dalej „OPZ“) stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz 

ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.  
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§ 2 [Terminy realizacji Umowy] 

1. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu Umowy w dniu jej zawarcia i zakończy jego 

realizację do dnia 31 grudnia 2022r., z zastrzeżeniem, że wyświetlanie kampanii musi zakończyć 

się do dnia 22 grudnia 2022r. 

2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram emisji spotów reklamowych na 

wybranych ekranach w trybie roboczym.  

3. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Strony potwierdzają, że w terminie końcowym określonym 

w ust. 1, Wykonawca wykona przedmiot Umowy i procedura jego odbioru w tym terminie 

zostanie zakończona.  

 

§ 3 [Wynagrodzenie] 

1. Z tytułu wykonania niniejszej Umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie 

całkowite w kwocie nie większej niż ………………………….. zł złotych brutto (słownie: 

…………………………………….. złotych …../100) dalej również wartość umowy (zgodnie z ofertą 

Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy).  

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone WYKONAWCY za faktycznie zrealizowany przedmiot 

Umowy, z dołu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz zaakceptowanego 

przez ZAMAWIAJĄCEGO sprawozdania.   

3. Wynagrodzenie należne będzie za faktycznie zrealizowane usługi w kształcie 

zaakceptowanym przez ZAMAWIAJĄCEGO. W szczególności WYKONAWCA nie jest 

uprawniony do żądania wynagrodzenia w przypadku wyświetlenia spotu reklamowego w 

sposób niezgodny z OPZ lub w sposób nieuzgodniony uprzednio z ZAMAWIAJĄCYM, chyba że 

ZAMAWIAJĄCY zdecyduje inaczej.  

4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 21 dni od dnia doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek w niej wskazany, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 5. 

5. Warunkiem wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury VAT jest zaakceptowanie przez 

ZAMAWIAJĄCEGO sprawozdania z realizacji przedmiotu Umowy.  

6. Zleceniobiorca niezwłocznie po zakończenia realizacji Zlecenia, zobowiązany jest złożyć w 

Zleceniodawcy sprawozdanie z przebiegu realizacji Umowy, obejmujące wskazanie daty i 

zakresu zrealizowanych czynności potwierdzające wykonanie wszystkich warunków 

zamówienia. Sprawozdanie powinno zawierać statystyki dotarcia.  

7. Zleceniodawca w terminie 2 dni dokona weryfikacji poprawności i kompletności złożonego 

sprawozdania. O ile do sprawozdania nie zostaną zgłoszone uwagi, przyjmuje się, że zostało 

ono przyjęte po upływie wskazanego w zdaniu pierwszym terminu. 

8. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§ 4 [Oświadczenia Wykonawcy i ogólne zasady współpracy] 

1. WYKONAWCA oświadcza, że: 

1) posiada wszelkie kwalifikacje, w szczególności wiedzę, uprawnienia, doświadczenie i 

niezbędne środki techniczne niezbędne do wykonania zlecenia oraz 

2) zobowiązuje się do wykonania zlecenia z zachowaniem należytej staranności wynikającej z 

zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

2. WYKONAWCA zobowiązany jest: 

1) do ścisłej współpracy z ZAMAWIAJĄCYM przy realizacji Zamówienia; 
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2) podporządkować się wskazówkom ZAMAWIAJĄCEGO dotyczącym sposobu realizacji 

Zamówienia, przy czym wskazówki nie mogą być sprzeczne z Umową, mogą jednak 

doprecyzowywać jej postanowienia; 

3) do pozostawiania w kontakcie z ZAMAWIAJĄCYM oraz udzielania mu wszelkich żądanych 

informacji dotyczących realizacji Zamówienia i umożliwienia ZAMAWIAJĄCEMU 

dokonywania kontroli prawidłowości jego wykonania; 

4) niezwłocznie informować ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich okolicznościach mogących mieć 

wpływ na jakość lub terminowość realizacji Zamówienia lub okolicznościach mogących 

utrudnić realizację Umowy, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te 

okoliczności przy ostatecznym rozliczeniu Umowy; 

5) do informowania ZAMAWIAJĄCEGO o wykonaniu każdego z działań przeprowadzonych w 

ramach realizowanego zlecenia lub o przewidywanym opóźnieniu w jego wykonaniu 

informując jednocześnie o przyczynach powstałego lub przewidywanego opóźnienia 

6)  do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów i informacji w posiadanie, których 

wszedł w związku z wykonywaniem Umowy; 

3. Za powierzone innemu podmiotowi czynności WYKONAWCA odpowiada na zasadzie ryzyka. W 

szczególności WYKONAWCA nie może zwolnić się od odpowiedzialności, wykazując, iż dołożył 

należytej staranności przy wyborze podmiotu, któremu powierzył określone czynności, lub że 

podmiot ten zawodowo trudni się realizacją zadań powierzonych mu przez WYKONAWCĘ. 

4. ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego 

posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji Zamówienia. 

5. ZAMAWIAJĄCY będzie, na ile jest to niezbędne, współpracować z WYKONAWCĄ przy 

dostarczaniu informacji, których WYKONAWCA może zażądać w celu prawidłowej realizacji 

zamówienia. 

 

§ 5 [Zasady współpracy] 

Tryb współpracy przy realizacji zamówienia został opisany w OPZ. 

 

§ 6 [Obowiązki EFS] 

1. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że Zamówienie jest udzielane w ramach zlecenia zadań lub ich 

części w ramach projektu „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym 

poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych 

systemu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania zasad wizualizacji, która zostanie 

przekazana w trybie roboczym Wykonawcy po podpisaniu umowy.  

 

§ 7 [Prawa autorskie] 

1. WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO całość autorskich praw majątkowych do 

wszystkich utworów (dalej również „utworu”), które powstaną w toku realizacji Zamówienia, a 

będą utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) dalej również „prawa autorskiego” , w 

tym do baz danych, które podlegają ochronie jak utwory.  



 

 

StronaPAGE    \* 

MERGEFORMAT7 

2. Przejście autorskich praw majątkowych do utworu, następuje z chwilą wydania jego materialnych 

nośników ZAMAWIAJĄCEMU lub z chwilą wprowadzenia utworu do środka komunikacji 

elektronicznej w taki sposób, że ZAMAWIAJĄCY mógł się z nim zapoznać. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) wytwarzanie nieograniczonej ilości egzemplarzy utworu z zastosowaniem technik: 

poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na 

nośnikach optoelektronicznych, fonograficznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych 

lub multimedialnych; 

2) wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie oryginału albo 

egzemplarzy, na których utwór utrwalono - bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych 

i czasowych, bez względu na przeznaczenie; 

3) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; 

4) rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w 

Internecie, w taki sposób aby dostęp do utworu przez osoby trzecie był możliwy w 

wybranym przez nie miejscu i czasie; 

5) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, 

w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych; 

6) wydawanie całości lub fragmentów utworu w publikacjach zbiorowych w postaci książkowej 

(albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w 

wydaniach z utworami innych podmiotów; 

7) rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na 

wprowadzaniu śródtytułów, podtytułów, opisów; 

8) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy;  

9) nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy; 

10) opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu części, 

przemontowaniu utworu. 

4. WYKONAWCA oświadcza, że realizując zamówienie nie naruszy praw osób trzecich i przekaże 

utwór w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

5. Na podstawie art. 21 ust. 2[1] prawa autorskiego WYKONAWCA zrzeka się pośrednictwa 

organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w zakresie korzystania z utworu 

polegającego na publicznym udostępnianiu utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.  

6. WYKONAWCA wyraża zgodę na dokonywanie przez ZAMAWIAJĄCEGO w jego imieniu nadzoru 

autorskiego nad wykonanym utworem. 

7. WYKONAWCA zapewnia, że żaden z ewentualnych twórców ani współtwórców utworu nie 

będzie wykonywał autorskich praw osobistych wynikających z autorstwa utworu. 

8. ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do anonimowego rozpowszechniania utworu, ale nie jest 

zobowiązany do jego rozpowszechniania. 

9. Przeniesienie praw majątkowych nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania 

utworu, ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na 

inne podmioty bez żadnych ograniczeń.  

10. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich lub praw z utworu. 
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11. WYKONAWCA oświadcza, że przed przejściem praw autorskich na ZAMAWIAJĄCEGO, 

ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z wszelkich utworów powstałych 

w związku realizacją Zamówienia, a udostępnionych mu przez WYKONAWCĘ. 

12. W okresie realizacji Zamówienia, w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji 

WYKONAWCY przysługuje niewyłączną licencja na posługiwanie się i ewentualne dalsze 

opracowywanie utworu przekazanych już ZAMAWIAJĄCEMU. 

 

§ 8 [Nienależyte realizowanie Zamówienia] 

1. ZAMAWIAJĄCY może nałożyć na WYKONAWCĘ kary umowne w wysokości: 

1) 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, w przypadku wypowiedzenia umowy 

z przyczyn określonych w § 9 ust. 1 Umowy lub odstąpienia od Umowy z przyczyn 

zawinionych przez Wykonawcę; 

2) 2     % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek nienależytego 

wykonania zlecenia, w tym wykonywania zlecenia w sposób sprzeczny z Umową. 

3) 5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 

realizacji kampanii w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy (tj. 22.12.2022r.). 

4) 2% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 

realizacji przedmiotu Umowy w pełnym zakresie w terminie określonym w § 2 ust. 1 

Umowy (tj. 31.12.2022r.).      

2. Kary umowne określone w ust. 1 Umowy obowiązują niezależnie od siebie, z tym że wysokość 

nałożonych kar umownych określonych w ust. 1 może być większa niż 30% maksymalnego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy. 

3. 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. 

4. Nałożenie kary umownej następuje na podstawie stosownego oświadczenia ZAMAWIAJĄCEGO.  

5. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do żądania od WYKONAWCY odszkodowania przenoszącego 

wysokość nałożonych kar umownych w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przekracza 

wysokość nałożonej kary umownej. 

6. Oświadczenie o nałożeniu kary umownej może być złożone WYKONAWCY przez 

ZAMAWIAJĄCEGO także w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności niezwłocznie po 

wystąpieniu zdarzenia uprawniającego ZAMAWIAJĄCEGO do nałożenia na WYKONAWCĘ kary 

umownej. 

7. ZAMAWIAJĄCY ma także prawo, o ile przepisy powszechnie obowiązującego tego nie wyłączają, 

dokonać potrącenia nałożonej kary umownej, bez wzywania WYKONAWCY do jej zapłaty, na co 

ten ostatni wyraża zgodę. 

 

§ 9 [ Wypowiedzenie Umowy] 

1. ZAMAWIAJĄCY ma prawo wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Umowę do końca 

upływu terminu wskazanego w §2 ust. 1, w przypadku: 

1) gdy WYKONAWCA wykonuje Umowę lub jej część w sposób sprzeczny z Umową, w 

szczególności nie zmienia sposobu realizacji Umowy mimo wezwania go do tego przez 

ZAMAWIAJĄCEGO w terminie określonym w tym wezwaniu; 

2) gdy WYKONAWCA wyświetlał będzie spot reklamowy w sposób nieuzgodniony z 

Zamawiającym i/lub bez wymaganej akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO. 
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2. Wypowiedzenie Umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia drugiej 

stronie i zawiera uzasadnienie.  

 

§ 10 [Osoby uprawnione do wzajemnych kontaktów] 

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. 

2. STRONY postanawiają, że: 

1) w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO osobami uprawnionymi do kontaktów z WYKONAWCĄ  w 

tym do odbioru wykonanych usług jest:  

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

2) w imieniu WYKONAWCY osobami uprawnionymi do kontaktów z ZAMAWIAJĄCYM jest: 

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

3. Każda ze STRON może dokonać zmian reprezentujących jej osób, o których mowa w ust. 2. 

Zmiana następuje na podstawie zawiadomienia drugie STRONY i nie stanowi zmiany Umowy. 

 

§ 11 [Przetwarzanie danych osobowych] 

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w 
Warszawie. Dane będą przetwarzane w celach: nawiązania i realizacji współpracy, kontaktu przy 
wykonaniu Umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (obowiązki 
podatkowe i rozliczeniowe, zgłoszeniowe do ZUS, archiwizacyjne) oraz obrony lub dochodzenia 
ewentualnych roszczeń, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b), c), f) RODO. Pełna 
treść obowiązku informacyjnego dostępna jest na stronie internetowej www.ibe.edu.pl/rodo. 

 

§ 12 [Postanowienia końcowe] 

1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia STRONY składają sobie na piśmie lub za 

pośrednictwem teleinformatycznych środków przekazu (faksem, poczta email).  

3. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

4. 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 powszechnego.  

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

odrębnej interpretacji w oderwaniu od właściwego tekstu. 

6. 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. 

7. Wysłanie pisma na adres STRONY, w przypadku jego niepodjęcia, wywołuje skutek doręczenia 

z dniem upływu powtórnej awizacji pisma. 

8. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 

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

miejscowo właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

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

STRON. 

 

http://www.ibe.edu.pl/rodo
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Załączniki: 

1) Opis Przedmiotu Zamówienia; 

2) Oferta Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY                        WYKONAWCA 

  

 

 

 

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

 

 


