
 
 

Część II-2 SIWZ 

Istotne postanowienia Umowy 

OŚWIADCZENIA STRON I PRZEDMIOT UMOWY 

§1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania koncepcji 

graficznej, layoutu, opracowania redakcyjnego i korekty dostarczonych tekstów, składu 

DTP (impozycja: skład, łamanie tekstów, retusz i obróbka zdjęć), wydrukowania, oprawy 

oraz dostawy, na bazie otrzymanych od Zamawiającego materiałów, Folderu ogólnego i 

Broszury dot. odzyskania niepodległości, zwanych dalej Przedmiotem Umowy, na zasadach i 

warunkach określonych w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i niezbędne kwalifikacje umożliwiające 

opracowanie redakcyjne, skład DTP oraz druk (w tym oprawę) Folderu ogólnego i Broszury 

dot. odzyskania niepodległości. 

3. Strony zgodnie ustalają, że w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do wydrukowania i oprawy Folderu ogólnego i Broszury dot. odzyskania 

niepodległości:  

3.1. Folder ogólny 

 2000 egz. 

3.2. Broszura dot. odzyskania niepodległości 

 2500 egz. 

4. Strony ustalają, że ostateczne papierowe wersje Folderu ogólnego i Broszury dot. 

odzyskania niepodległości winny być każdorazowo zatwierdzane do druku przez 

Zamawiającego w formie pisemnej. 

 

§2 

1. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:  

1.1. „Uwagach” – oznacza to: wnioski, polecenia lub wskazówki Zamawiającego dotyczące 

Przedmiotu Umowy – druku i oprawy Folderu ogólnego i Broszury dot. odzyskania 

niepodległości 

1.2. „Wadach” – oznacza to: nieprawidłowości polegające m.in. na drobnych (technicznych) 

uchybieniach w druku i oprawie Folderu ogólnego i Broszury dot. odzyskania 

niepodległości, mogą być usunięte w trybie § 7 ust. 5. 

1.3. „Dniu” – oznacza to: dzień kalendarzowy. 
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WYKONANIE UMOWY 

§3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy przy zachowaniu 

należytej staranności w rozumieniu art. 355 ustawy – Kodeks Cywilny. 

2. Przy realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

2.1. stosowania się do uwag Zamawiającego,  

2.2. ochrony interesów Zamawiającego wobec osób trzecich, 

2.3. informowania Zamawiającego na temat stanu realizacji Umowy na każdorazowe jego 

żądanie. 

3. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy  

z Wykonawcą w takim zakresie, w jakim jest to wymagane dla wykonania przez 

Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.  

4. Wykonawca będzie uprawniony do uzyskania niezbędnych informacji i dokumentów 

będących w posiadaniu Zamawiającego, niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia projektów Przedmiotu Umowy – Folderu 

ogólnego i Broszury dot. odzyskania niepodległości w ciągu 5 dni od podpisania Umowy, na 

podstawie wstępnych projektów przedłożonych wraz z ofertą (załącznik nr 1)  

6. Zamawiający może wnieść poprawki do przekazanego projektu w ciągu maksymalnie 3 dni, 

a Wykonawca zobowiązuje się je wprowadzić w ciągu maksymalnie 2 dni. 

7. Zamawiającemu przysługuje do 5 tur poprawek w trybie przewidzianym w ust. 6 

8. Zamawiającemu przysługują minimum trzy korekty do materiału po redakcji w formie 

składu DTP. Na wprowadzenie każdej korekty zgłoszonej przez Zamawiającego 

Wykonawca ma maksymalnie 2 dni. Zamawiający ma maksymalnie 4 dni na akceptację 

wprowadzonych zmian.  

9. Wykonawca oświadcza, że osoba odpowiedzialna za sporządzanie form drukowych, 

przygotowywanie materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania, drukowanie 

nakładu z form drukowych, w tym: obsługę maszyn i urządzeń drukarskich używanych w 

procesie drukowania, czynności przygotowawcze do druku (w zależności od techniki 

druku), nadzór nad przebiegiem procesów produkcyjnych, obsługę maszyn związaną  

z procesem produkcji (dobór komponentów i ustawianie parametrów technologicznych), 

przez cały okres realizacji Umowy będzie zatrudniona przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na umowę o pracę.  
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10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących wskazane w 

ust. 9 powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, polegającej na 

uzyskaniu do wglądu dokumentów potwierdzających spełnienie ww. wymogów  

i sporządzenia notatki w tej sprawie.  

11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym  

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej wskazane powyżej czynności w trakcie 

realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba/osoby zatrudnione na podstawie umowy  

o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy  

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy.  

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

§4  

Termin wykonania Przedmiotu Umowy …. (zgodnie z terminem zaoferowanym przez 

Wykonawcę w ofercie) dni od dnia jej podpisania. 

 

PRAWA AUTORSKIE 

§5  

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu Umowy 

wraz z prawami zależnymi oraz prawem do zezwalania na wykonywanie prac zależny na 

następujących polach eksploatacji: 
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1.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Przedmiotu Umowy: wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką zapisu magnetycznego, cyfrowego oraz 

elektronicznego, w całości lub fragmentami; 

1.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Przedmiot Umowy 

utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy oraz nieodpłatne rozpowszechnianie egzemplarzy;  

1.3. w zakresie rozpowszechniania Przedmiotu Umowy – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, oraz publikowanie w Internecie,  

w całości lub fragmentami; 

1.4. wykorzystywanie w działalności statutowej Zamawiającego; 

1.5. rozpowszechniania utworu, w sposób określony w pkt. 1.1-1.3 powyżej, bez żadnych 

ograniczeń ilościowych, odrębnie lub w ramach utworów zbiorowych,  

w całości lub we fragmentach, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu 

oryginału lub egzemplarzy, na których utwór lub jego fragmenty utrwalono,  

1.6. przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w treści i formie 

utworu z zachowaniem praw niezbywalnych autora. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych 

do Przedmiotu Umowy na polach eksploatacji, o których mowa w ust.1 bez prawa do 

odrębnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy z tytułu eksploatacji utworów zależnych oraz 

przenosi na zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego na polach eksploatacji, o których mowa w ust.1. 

3. Przejście autorskich praw majątkowych do Przedmiotu Umowy nastąpi w chwili 

zaakceptowania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy i zatwierdzenia do druku zgodnie  

z §1 ust. 4. 

4. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie autorskich praw osobistych do 

utworu w następującym zakresie: 

4.1 decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności; 

4.2 decydowaniu o nienaruszalności formy i treści utworu; 

4.3 nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu. 

5. Wykonawca oświadcza, iż na dzień nabycia przez Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych do Przedmiotu Umowy Zamawiający będzie posiadał wszelkie prawa autorskie 

do Przedmiotu Umowy oraz prawo własności nośników danych, na których Przedmiot 
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Umowy został utrwalony.  

6. Równocześnie z odbiorem Przedmiotu Umowy Zamawiający nabywa własność egzemplarzy  

i nośników, na których Przedmiot Umowy został utrwalony. 

7. Ponadto wykonawca oświadcza, iż stworzony przezeń Przedmiot Umowy będzie jego 

oryginalną kreacją wolną od wad prawnych i roszczeń osób trzecich. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do materiałów dostarczonych 

Wykonawcy na potrzeby stworzenia Przedmiotu Umowy. 

9. Wytworzone materiały stanowiące przedmiot Umowy,  będą własnością Zamawiającego i bez 

jego zgody nie mogą być publikowane i rozpowszechniane. 

 

PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NIEZBĘDNYCH DO 

WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

§6  

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy 

w wersji elektronicznej w dniu  podpisaniu umowy. 

 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

§7  

1. Strony zgodnie ustalają, że odbioru Przedmiotu Umowy – ostatecznej wersji publikacji  

w formacie PDF przygotowanym do umieszczenia w Internecie oraz w pliku cyfrowym (np. 

InDesign, QuarkXPress, Acrobat, Page Maker lub inny stosowany przez Wykonawcę), 

przygotowanym do druku i pliku otwartym umożliwiającym ewentualne modyfikacje treści  

w przyszłości oraz wydrukowanych: Folderów ogólnych i Broszur dot. odzyskania 

niepodległości, dokonają osoby, o których mowa w § 13 ust. 5.  

2. Odbiór przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy – ostatecznej wersji publikacji w formacie 

PDF przygotowanym do umieszczenia w Internecie oraz w pliku cyfrowym (np. InDesign, 

QuarkXPress, Acrobat, Page Maker lub inny stosowany przez Wykonawcę), przygotowanym 

do druku i pliku otwartym umożliwiającym ewentualne modyfikacje treści w przyszłości oraz 

wydrukowanych: Folderów ogólnych i Broszur dot. odzyskania niepodległości, nastąpi  

w terminie 7 dni od dnia wykonania i dostarczenia Przedmiotu Umowy do siedziby 

Zamawiającego lub miejsca w Polsce wskazanego przez Zamawiającego. 

3. Protokół odbioru Przedmiotu Umowy – ostatecznej wersji publikacji w formacie PDF 

przygotowanym do umieszczenia w Internecie oraz w pliku cyfrowym (np. InDesign, 

QuarkXPress, Acrobat, Page Maker lub inny stosowany przez Wykonawcę), przygotowanym 



DDZ/03/2018 6 

do druku i pliku otwartym umożliwiającym ewentualne modyfikacje treści w przyszłości oraz 

wydrukowanych Folderów ogólnych i Broszur dot. odzyskania niepodległości będzie 

zawierać: 

a) Datę sporządzenia protokołu, 

b) Datę i miejsce odbioru Przedmiotu Umowy,  

c) Opis zrealizowanego Przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Przedmiotu Umowy – Folderów 

ogólnych i Broszur dot. odzyskania niepodległości, zgłosi Wykonawcy, pocztą elektroniczną 

na wskazany w § 13 adres mailowy osób upoważnionych do bieżących kontaktów w trakcie 

realizacji niniejszej Umowy,  wady dotyczące wykonania Przedmiotu Umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wykonany Przedmiot Umowy zawiera 

wady, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania, rozumianego jako przesłanie pocztą elektroniczną na wskazany w § 13 

adres mailowy osób upoważnionych do bieżących kontaktów w trakcie realizacji niniejszej 

Umowy. W sytuacji, o której mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający przekaże 

Wykonawcy wynagrodzenie po skutecznym usunięciu wad. 

6. W przypadku, gdy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5 Przedmiot Umowy nadal 

będzie posiadał wady, Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym oraz żądania zapłaty kary umownej, w wysokości 20% wynagrodzenia 

określonego w § 9, odpowiedniego dla wydań: Folderu ogólnego i Broszury dot. odzyskania 

niepodległości, którego wada dotyczy. 

7. Przedmiot Umowy – ostatecznej wersji publikacji w formacie PDF przygotowanym do 

umieszczenia w Internecie oraz w pliku cyfrowym (np. InDesign, QuarkXPress, Acrobat, 

Page Maker lub inny stosowany przez Wykonawcę), przygotowanym do druku i pliku 

otwartym umożliwiającym ewentualne modyfikacje treści w przyszłości oraz wydrukowane 

Foldery ogólne i Broszury dot. odzyskania niepodległości będą uznane za wykonane  

i odebrane po ich protokolarnym przyjęciu przez Zamawiającego stwierdzającym wykonanie 

Przedmiotu Umowy – wersji elektronicznych i wydrukowanych Folderów ogólnych i 

Broszury dot. odzyskania niepodległości bez wad.  

8. Niezgłoszenie wad w terminie określonym w ust. 4 i podpisanie protokołu, o którym mowa w 

ust. 3 oznacza przyjęcie Przedmiotu Umowy – ostatecznej wersji publikacji w formacie PDF 

przygotowanym do umieszczenia w Internecie oraz w pliku cyfrowym (np. InDesign, 

QuarkXPress, Acrobat, Page Maker lub inny stosowany przez Wykonawcę), przygotowanym 

do druku i pliku otwartym umożliwiającym ewentualne modyfikacje treści w przyszłości oraz 
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wydrukowanych Folderów ogólnych i Broszur dot. odzyskania niepodległości przez 

Zamawiającego i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury. 

 

NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY 

WYPOWIEDZENIE, KARY UMOWNE, 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY WOBEC ZAMAWIAJĄCEGO 

§8  

1. W przypadku nieprzystąpienia do wykonania obowiązków umownych lub przerwania 

wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

może wypowiedzieć niniejszą Umowę oraz żądać zapłaty kary umownej w wysokości 20 % 

od całości wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1. 

2. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy – Folderu ogólnego  

lub Broszury dot. odzyskania niepodległości, Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą 

Umowę w całości lub w części oraz żądać zapłaty kary umownej w wysokości 20 % od 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 9, odpowiednio do wielkości niewykonanej lub 

nieodebranej części Umowy.  

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy na podstawie Umowy. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, niezależnie 

od kar umownych, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych 

odszkodowań przewyższających kary umowne, aż do wysokości faktycznie poniesionej 

szkody. 

5. W okresie obowiązywania lub po wypowiedzeniu Umowy, Wykonawca jest i będzie 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie szkody, wydatki, koszty poniesione przez 

Zamawiającego w przypadku, gdy będą one wynikać z niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy przez Wykonawcę, jego podwykonawców lub personel któregokolwiek 

z nich.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi oświadczenia o zatrudnieniu, 

spełniającego warunki, o których mowa w § 3 ust. 11, w terminie tam wskazanym, 

Wykonawca zapłaci karę umowną 50,00 złotych za każdy dzień roboczy opóźnienia , co 

będzie uznane za opóźnienie w zatrudnieniu.  
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WYNAGRODZENIE 

§9 

1. Wynagrodzenie za wykonanie całości Przedmiotu Umowy określa się w wysokości: ........zł 

brutto, w tym VAT. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne w następujący sposób: 

a) kwota w wysokości ……. zł (słowie: …….. złotych) brutto w tym podatek VAT, będzie 

płatna po odbiorze Przedmiotu Umowy określonego w §1 ust 3 pkt. 3.1, tj. Folderów 

ogólnych, 

b) kwota w wysokości ……. zł (słowie: …….. złotych) brutto w tym podatek VAT, będzie 

płatna po odbiorze Przedmiotu Umowy określonego w §1 ust 3 pkt. 3.2, tj. Broszur dot. 

odzyskania niepodległości. 

3. Płatność będzie realizowana w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę. 

4. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający wypłacać będzie na 

rachunek bankowy Wykonawcy……………………………………………………………….., 

5. W przypadku zmiany rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji 

Wykonawcy podpisze i przekaże NFOŚiGW informację dotyczącą zmiany wraz ze 

wskazaniem nowego numeru rachunku i nazwy banku. (Zamiana numeru rachunku nie 

stanowi istotnej zmiany Umowy i może być dokonywana w formie jednostronnego 

powiadomienia). 

6. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury spowoduje ponowne naliczenie  

21-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Strony Umowy uznają, iż datą zapłaty jest data obciążenia konta bankowego NFOŚiGW. 

8. Zamawiający nie będzie ponosić jakichkolwiek innych kosztów, ani nie będzie 

zobowiązany do pokrycia kosztów lub strat Wykonawcy lub osób trzecich powstałych przy 

wykonywaniu Przedmiotu Umowy lub w związku z jego wykonaniem. 

 

PODWYKONAWSTWO 

§10  

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części Umowy lub poszczególnych czynności 

osobom trzecim. 

2. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania. 
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PRAWO OBOWIĄZUJĄCE 

§11 

Do niniejszej Umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz ustawy Kodeks Cywilny. 

 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

§ 12 

1. Strony Umowy postanawiają, że w razie sporów powstałych w trakcie realizacji  

niniejszej Umowy, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia. 

2. W przypadku, nieosiągnięcia przez Strony ugody po otrzymaniu przez Stronę pisemnego 

wezwania do ugody, Strony poddają spory wynikłe z niniejszej Umowy pod rozstrzygnięcie 

sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

POWIADOMIENIA, OSOBY UPOWAŻNIONE 

§13 

1. Wszelkie powiadomienia wynikające z niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej lub 

dokonywane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Powiadomienia takie będą kierowane na następujące adresy: 

Dla Zamawiającego: 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

ul. Konstruktorska 3a 

02-673 Warszawa 

Poczta elektroniczna do korespondencji w sprawie Zamówienia: ……….. 

 

Dla Wykonawcy 

…………………………… 

Poczta elektroniczna do korespondencji w sprawie Zamówienia: ……………………. 

3. Powiadomienia będą uważane za prawidłowo dokonane w dniu osobistego doręczenia, bądź 

w dniu otrzymania potwierdzenia doręczenia w przypadku zawiadomienia listem poleconym 

za potwierdzeniem odbioru, bądź z chwilą potwierdzenia odbioru w przypadku zawiadomienia 

pocztą elektroniczną. 

4. Osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów w trakcie realizacji niniejszej Umowy są: 

a) ………….. – po stronie Zamawiającego 

b) …………. – po stronie Wykonawcy. 
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5. Osobami upoważnionymi do podpisywania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy,  

o którym mowa w § 7 ust. 3 Umowy, są: 

a)   ………….. – po stronie Zamawiającego 

b)   …………. – po stronie Wykonawcy. 

6. Zmiany w zakresie ust. 2, 4 i 5 będą dokonywane za pisemnym powiadomieniem i nie 

wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§14 

1. Umowa oraz jej zapisy są jawne dla osób trzecich. 

2. Poszczególne tytuły, zastosowano w Umowie jedynie dla przejrzystości, nie mają wpływu 

na interpretację Umowy. 

3. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

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

Stron. 

 

Załącznik nr 1: Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2: Kopia Oferty Wykonawcy 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA   

 

_______________       ______________ 


