
 

UMOWA nr ……………. 

dla zamówienia nr ZP-10/IAEPAN/20 

 

zawarta w Warszawie, w dniu ………………… r. pomiędzy: 

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk; 

Al. Solidarności 105; 00-140 Warszawa, 

reprezentowanym przez: 

prof. dr hab. Mariana Rębkowskiego, prof. IAE PAN – Dyrektora Instytutu 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a  

 

reprezentowanym przez:  

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

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

     Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu publicznego pn.: Usługa w zakresie druku, oprawy introligatorskiej 

i dostawy publikacji naukowych znak sprawy: ZP-10/IAEPAN/20, zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późniejszymi zm.) 

zwaną dalej ustawą Pzp. 

 

     

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na druku niżej wymienionych 

publikacji naukowych wraz z oprawą introligatorską i dostarczeniem całego nakładu do 

siedzib (wraz z ręcznym wniesieniem całego nakładu publikacji do wskazanej siedziby) 

Zamawiającego. 

2. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku Zamawiający w protokole odbioru 

naliczy dodatkową opłatę w wysokości 300 zł za każdą nie wniesioną do budynku partię 

(dostawę), która zostanie odliczona przez Zamawiającego od kwoty należnego dla Wykonawcy 

wynagrodzenia (odpowiednio pomniejszona kwota faktury).  

3. Szczegółowy opis Przedmiotu umowy:  

 
I część Zamówienia:  

Ceramika i szkło… [ISBN: 978-83-66463-36-3] 

• Format: A4 
• Liczba stron: 486; w tym 172 stron z kolorem (s: 12, 18, 20, 21, 24, 30, 45, 47, 49, 54, 56, 58, 68, 69, 70, 

71, 78, 79, 81, 83, 84, 88, 89, 90, 93, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 132, 139, 
140, 141, 142, 146, 147, 148, 149, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 
191, 200, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 268, 
269, 270, 271, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 290, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 304, 306, 307, 
308, 309, 310, 311, 312, 316, 317, 318, 320, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 340, 341, 343, 344, 346, 
352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 365, 366, 369, 370, 372, 373, 392, 411, 412, 415, 416, 418, 419, 
428, 429, 438, 442, 443, 444, 445, 446, 450, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 464, 466, 467, 
471, 472, 473, 474, 475, 476, 477); 
• Okładka miękka, karton 250 g ; folia błyszcząca; 

• oprawa szyta 
•  papier offsetowy 90 g/m2; blok szyty; 
•  Nakład: 150 egz.; 
•  Publikacja wzorcowa: Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy 

Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2019. 
 



II część Zamówienia:  

Polacy w Berlinie … [ISBN: 978-83-66463-34-9]  

 Format: B5 

 Objętość: 336 stron, w tym 19 stron z kolorem (s: 15, 51, 78, 91, 111, 129, 132, 179, 182, 190, 216, 
218, 225, 229, 232, 239, 248, 283, 289) 

 Papier: 90 g offset. 

 Okładka: miękka, karton 300 g, 4+0,  + folia błyszcząca. 

 Oprawa: klejona. 

 Nakład: 150 egz. 

 wydruk próbny  

 Jakość, forma, kolorystyka i układ publikacji – nie gorsze niż w publikacjach wzorcowych 
Zamawiającego: Etnografia Polska 63:2019 

 

III część Zamówienia:  

Radom… [ISBN: 978-83-66463-37-0] 

 Format: A4 
• Objętość: 288 stron, w tym 70 stron kolorowych (s: 8, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 40, 41, 42, 

43, 55, 56, 57, 58, 109, 110, 111, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 159, 160, 
161, 162, 164, 169, 171, 173, 174, 175, 177, 178, 183, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 199, 200, 201, 202, 
208, 220, 223, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 250) 

 Papier: kreda silk 115 g. 

 Okładka: miękka, karton 300 g, 4+0,  + folia błyszcząca. 

 Oprawa: klejona. 

 Nakład: 150 egz. 

 wydruk próbny  

 Jakość, forma, kolorystyka i układ publikacji – nie gorsze niż w publikacjach wzorcowych 
Zamawiającego: Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia t. 2, Warszawa 2019 

 

IV część Zamówienia:  

Śląskie obiekty typu motte  [ISBN: 978-83-63760-94-6] 

 Format: A4 

 objętość: 610 stron + 1 wkładka, w tym 58 stron kolorowych (s: 55, 56, 58, 60, 69, 72, 75-77, 83, 95, 
104, 107, 111, 112, 114, 119, 120, 122, 128, 129, 131, 146, 147, 149, 151, 165, 173, 200, 210, 214, 215, 
217, 231, 233, 248, 283, 299, 309, 334, 335, 348, 353, 354, 364, 392, 403, 404, 410, 417, 424, 425, 449, 
451, 458, 464, 472, 479);  

 wkładka wklejona między stronami 482 i 483 (4 kolory, zadrukowana jednostronnie, wymiary: 
szerokość – 410 mm, wysokość – 359 mm); 

 nakład: 60 egz.; 

 papier: offset 90 g/m2; wkładka drukowana na papierze kreda silk 115 g; 

 okładka miękka: 4 + 0 + folia matowa; 

 oprawa szyta; 

 Jakość, forma, kolorystyka i układ publikacji – nie gorsze niż w publikacjach wzorcowych 
Zamawiającego: Śląskie obiekty typu motte, Wrocław 2017 
 

V część Zamówienia: 

Antropologiczne wędrówki… [ISBN: 978-83-66463-24-0 ] 

 Format: B5,  

 272 stron, 1+1 

 Papier: 90 g offset. 

 Okładka: miękka, karton 300 g, 4+0,  + folia mat. 

 Oprawa: klejona. 

 Nakład: 100 egz. 

 wydruk próbny  

 Jakość, forma, kolorystyka i układ publikacji – nie gorsze niż w publikacjach wzorcowych 
Zamawiającego:  Lokalne i globalne perspektywy azjanistyczne, Warszawa 2018 

 



VI część Zamówienia:  

Jak powstało Pomorze?... [ISSN 1429-0618] 

 Format: B5 

 Objętość: 224 strony, w tym 22 stron z kolorem (s: 45, 67, 68, 71, 73, 75, 79, 80, 82, 83, 95, 98, 104, 
111, 113, 129, 130, 135, 137, 146, 148, 151) 

 Papier: kreda silk 90 g. 

 Okładka twarda, 4+0, folia mat 

 Oprawa szyto-klejona  

 nakład: 200 egz. 

 wydruk próbny   

 Jakość, forma i układ publikacji – nie gorsze niż w publikacjach wzorcowych Zamawiającego: Journal of 
Urban Ethnology 17: 2019. 

  
VII część Zamówienia:  

Czasopismo JOURNAL OF URBAN ETHNOLOGY 18:2020 [ISSN 1429-0618] 

 Format: B5 

 Objętość: 292 strony, w tym 39 stron z kolorem (s: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 40, 44, 53, 55, 59, 60, 61, 
66, 175, 178, 179, 182, 187, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 273, 276, 277, 278, 279, 
280, 281, 282, 283) 

 Papier: offset 90 g. 

 Okładka kartonowa, 4+0, folia błysk 

 Oprawa klejona  

 nakład: 100 egz. 

 wydruk próbny   

 Jakość, forma i układ publikacji – nie gorsze niż w publikacjach wzorcowych Zamawiającego: Journal of 
Urban Ethnology 17: 2019. 

 
VIII część Zamówienia:  

Czasopismo Sprawozdania Archeologiczne 72:2 [ISSN: 0081-3834] 

 Format: B5 
• Objętość: 622 strony, w tym 148 stron kolorowych (s: 9, 44, 45, 48, 49, 76, 77, 80, 82, 84, 91, 94, 95, 

97, 99, 119, 121, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 133, 144, 146, 147, 148, 172, 179, 185, 186, 188, 190, 
205, 208, 215, 222, 223, 224, 234, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 279, 280, 286, 
287, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 297, 302, 308, 309, 311, 313, 316, 318, 319, 329, 330, 331, 335, 336, 
339, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 386, 388, 390, 395, 411, 416, 420, 421, 422, 426, 432, 
433, 468, 470, 471, 472, 474, 475, 477, 478, 479, 481, 482, 484, 486, 487, 488, 490, 491, 492, 497, 498, 
499, 512, 514, 517, 519, 522, 523, 525, 540, 543, 545, 546, 547, 548, 549, 556, 557, 558, 561, 565, 567, 
568, 570, 572, 573, 574, 577, 579, 580, 590) 

 Papier: kreda silk 90 g. 

 Okładka: miękka, karton 300 g, 4+0,  + folia błyszcząca. 

 Oprawa: szyta. 

 Nakład: 300 egz. 

 wydruk próbny  

 Jakość, forma, kolorystyka i układ publikacji – nie gorsze niż w publikacjach wzorcowych 
Zamawiającego: Sprawozdania Archeologiczne 72:1, Kraków 2020 

 

IX część Zamówienia:  

Czasopismo Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 4:2020 [ISSN 2719-6496] 

 Format: B5 

 Objętość: 184 strony o numeracji 437-620, w tym 39 stron kolorowych (s. 445, 447, 453, 465, 467, 470, 
471, 474, 481, 486, 495, 509, 510, 511, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 524, 525, 527, 556, 562, 
563, 564, 566, 569, 571, 572, 573, 587, 593, 594, 595, 599) 

  Papier: kreda silk 115 g. 

 Papier kreda silk 115 g 

 Okładka kartonowa, 250 g, 2+1, folia błysk 

 oprawa klejona 



 Nakład: 300 egz 

 wydruk próbny + proof okładki i stron kolorowych;   

 Jakość, forma, kolorystyka i układ publikacji – nie gorsze niż w publikacjach wzorcowych 
Zamawiającego: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Warszawa 2019 

 

4.1. Próbny wydruk publikacji (jeden egzemplarz zawierający strony w kolorze i okładkę), 

zostanie dostarczony do akceptacji: 
Miejscem dostawy egzemplarza próbnego jest:  
 
dla I części Zamówienia: p. Krystian Chrzan, Instytut Archeologii i Etnologii PAN – 

Wrocław; ul. Więzienna 6; 50-118 Wrocław, tel. (+48 71) 344 16 08;  
kch@arch.pan.wroc.pl 

 

dla II części Zamówienia  p. Agnieszka Szczepaniak-Kroll,  Instytut Archeologii i Etnologii 
PAN – Poznań, ul. Rubież 46; tel. 61 657 99 01; agnieszka.szczepaniak.kroll@gmail.com  

 
dla III części Zamówienia p. Kalina Skóra, Instytut Archeologii i Etnologii PAN – Łódź; ul. 

Tylna 1; 90-364 Łódź, tel. 724 465 733; kalina.skora@tlen.pl 
 
dla IV części Zamówienia p. Jarosław Michalak, Instytut Archeologii i Etnologii PAN – 

Wrocław; ul. Więzienna 6; 50-118 Wrocław, tel. 71 344 16 08; 
biblioteka@arch.pan.wroc.pl; 

 
dla V części Zamówienia p. Teresa Witkowska, Instytut Archeologii i Etnologii PAN Al. 

Solidarności 105; 00-140 Warszawa, tel. 501 723 921, wydawnictwo@iaepan.edu.pl 
 
dla VI części Zamówienia p. Teresa Witkowska, Instytut Archeologii i Etnologii PAN Al. 

Solidarności 105; 00-140 Warszawa, tel. 501 723 921, wydawnictwo@iaepan.edu.pl 
 
dla VII części Zamówienia p. Alicja Soćko-Mucha, Instytut Archeologii i Etnologii PAN – 

Kraków; ul. Sławkowska 17; 31-016 Kraków, tel. 505 305 435; scribo@interia.pl 
 
dla VIII części Zamówienia Piotr Włodarczak, Instytut Archeologii i Etnologii PAN – 

Kraków; ul. Sławkowska 17; 31-016 Kraków, tel. 604 236 618; 
wlodarczak.piotr@gmail.com 

 
dla IX części Zamówienia p. Teresa Witkowska, Instytut Archeologii i Etnologii PAN Al. 

Solidarności 105; 00-140 Warszawa, tel. 501 723 921, wydawnictwo@iaepan.edu.pl  

 

4.2. Dostawa nakładu wraz z ręcznym wniesieniem zostanie dostarczona: 
dla I części Zamówienia: dostawa nakładu wraz z wyniesieniem na parter, pok.3 (zlecenie 

dla firmy przewozowej) w siedzibie Zamawiającego: Instytut Archeologii i Etnologii 
PAN – Wrocław; ul. Więzienna 6; 50-118 Wrocław, tel. (+48 71) 344 16 08; p. 

Jarosław Michalak, biblioteka@arch.pan.wroc.pl;  

dla II części Zamówienia  dostawa nakładu wraz z wyniesieniem na 1. piętro w siedzibie 
Zamawiającego: Instytut Archeologii i Etnologii PAN – Ośrodek Studiów 
Pradziejowych i Średniowiecznych; ul. Rubież 46; 61-612 Poznań; pok. 122; osobą 
upoważnioną do podpisania Protokołu odbioru jest p. J. Sawicka, tel: +668 463 003; 
sawicka@man.poznan.pl; 

 
dla III części Zamówienia dostawa nakładu wraz z wyniesieniem na 1 piętro (zlecenie dla 

firmy przewozowej) w siedzibie Zamawiającego: Instytut Archeologii i Etnologii PAN - 
Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami: ul. Tylna 1; 90-364 Łódź, osobą 
upoważnioną do podpisania Protokołu odbioru jest p. Kalina Skóra tel. 724 465 733; 
kalina.skora@tlen.pl 

dla IV części Zamówienia dostawa nakładu wraz z wyniesieniem na parter, pok.3 
(zlecenie dla firmy przewozowej) w siedzibie Zamawiającego: Instytut Archeologii i 

mailto:kch@arch.pan.wroc.pl
mailto:agnieszka.szczepaniak.kroll@gmail.com
mailto:kalina.skora@tlen.pl
mailto:biblioteka@arch.pan.wroc.pl
mailto:wydawnictwo@iaepan.edu.pl
mailto:wydawnictwo@iaepan.edu.pl
mailto:scribo@interia.pl
mailto:wlodarczak.piotr@gmail.com
mailto:wydawnictwo@iaepan.edu.pl
mailto:biblioteka@arch.pan.wroc.pl
mailto:sawicka@man.poznan.pl
mailto:kalina.skora@tlen.pl


Etnologii PAN – Wrocław; ul. Więzienna 6; 50-118 Wrocław, tel. (+48 71) 344 16 08; 

p. Jarosław Michalak, biblioteka@arch.pan.wroc.pl;  

dla V części Zamówienia dostawa nakładu wraz z wyniesieniem na 0. piętro (zlecenie dla 
firmy przewozowej) w siedzibie Zamawiającego: Instytut Archeologii i Etnologii PAN – 
Warszawa; Al. Solidarności 105; 00-140 Warszawa; pok. 9, osobą upoważnioną do 
podpisania Protokołu odbioru jest p. Teresa Witkowska, tel. +501 723 921; 
wydawnictwo@iaepan.edu.pl; 

dla VI części Zamówienia dostawa nakładu wraz z wyniesieniem na 0. piętro (zlecenie dla 
firmy przewozowej) w siedzibie Zamawiającego: Instytut Archeologii i Etnologii PAN – 
Warszawa; Al. Solidarności 105; 00-140 Warszawa; pok. 9, osobą upoważnioną do 
podpisania Protokołu odbioru jest p. Teresa Witkowska, tel. +501 723 921; 
wydawnictwo@iaepan.edu.pl; 

dla VII części Zamówienia dostawa nakładu wraz z wyniesieniem na 1 piętro (zlecenie dla 
firmy przewozowej) w siedzibie Zamawiającego: Instytut Archeologii i Etnologii PAN - 
Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn: Kraków 31-016, ul. Sławkowska 17, wjazd od ul. 
Św. Jana 22 (godz. 8-10; 13-14); osobą upoważnioną do podpisania Protokołu 
odbioru jest p. Joanna Kulczyńska-Kruk, tel. 502 136 290; joannakulczynska@o2.pl 

 
dla VIII części Zamówienia dostawa nakładu wraz z wyniesieniem na 1 piętro (zlecenie 

dla firmy przewozowej) w siedzibie Zamawiającego: Instytut Archeologii i Etnologii 
PAN - Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn: Kraków 31-016, ul. Sławkowska 17, wjazd od 
ul. Św. Jana 22 (godz. 8-10; 13-14); osobą upoważnioną do podpisania Protokołu 
odbioru jest p. Joanna Kulczyńska-Kruk, tel. 502 136 290; joannakulczynska@o2.pl 

 
dla IX części Zamówienia dostawa nakładu wraz z wyniesieniem na 0. piętro (zlecenie dla 

firmy przewozowej) w siedzibie Zamawiającego: Instytut Archeologii i Etnologii PAN – 
Warszawa; Al. Solidarności 105; 00-140 Warszawa; pok. 9, osobą upoważnioną do 
podpisania Protokołu odbioru jest p. Teresa Witkowska, tel. +501 723 921; 
wydawnictwo@iaepan.edu.pl 

 

§ 2 

Warunki realizacji 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy pliki PDF tomu oraz okładki, niezbędne do realizacji 

Zamówienia.  

2. Warunki realizacji zamówienia - zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej umowie  

Szczegółowym opisie zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i w 

Formularzy Ofertowym Wykonawcy stanowiącymi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. W razie 

zaistnienia rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, stwierdzonymi po zawarciu niniejszej 

umowy – Zamawiającemu służy prawo wyboru rozwiązania odpowiadającego warunkom 

zamówienia. 

3. Publikacja zostanie wykonana z materiałów własnych Wykonawcy.  

4. Egzemplarz próbny publikacji Wykonawca przedstawi do Zamawiającemu najpóźniej do 3 dni    

roboczych od dnia podpisania umowy. 

5. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od ww. terminu przedstawi dla Wykonawcy na 

piśmie (list lub e-mail) swoje uwagi w stosunku do egzemplarza próbnego, które zostaną przez 

Wykonawcę uwzględnione w całym nakładzie publikacji. 

6. Wykonawca skonsultuje z osobą upoważnioną optymalny termin dostawy całego nakładu. 

7. Wraz z dostawą publikacji do Zamawiającego Wykonawca przenosi prawa do rozporządzania 

publikacjami jak właściciel na Zamawiającego.   

 
 

§ 3 

Termin realizacji 

Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od dnia przekazania plików 
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§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wykonania dzieła w umówionym terminie, 

b) wykonania dzieła zamówionej jakości, 

c) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich przeszkodach w wykonaniu usługi, 

d) przestrzeganiu praw autorskich i edytorskich  

2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie ma prawa powierzyć wykonania zlecenia lub jego 

części podwykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia przy realizacji zamówienia, na podstawie umowy o 

pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji niniejszej umowy. Wykaz osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stanowi Załącznik nr 4 do umowy.  

. 

§ 5 

Cena i warunki płatności 

 

1. Należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie zamówienia wyniesie: 

 
I część Zamówienia: 

Netto………….………….………….…………. 
słownie złotych ........................ 
stawka podatku VAT 5 % w kwocie ................... 
brutto ………….………….………….…………. 
słownie złotych ...........................................................................  

 
II część Zamówienia: 

Netto………….………….………….…………. 
słownie złotych ........................ 
stawka podatku VAT 5 % w kwocie ................... 
brutto ………….………….………….…………. 
słownie złotych ...........................................................................  

 
III część Zamówienia: 

Netto………….………….………….…………. 
słownie złotych ........................ 
stawka podatku VAT 5 % w kwocie ................... 
brutto ………….………….………….…………. 

słownie złotych ...........................................................................  
IV część Zamówienia: 

Netto………….………….………….…………. 
słownie złotych ........................ 
stawka podatku VAT 5 % w kwocie ................... 
brutto ………….………….………….…………. 
słownie złotych ........................................................................... 
 

V część Zamówienia: 
Netto………….………….………….…………. 
słownie złotych ........................ 
stawka podatku VAT 5 % w kwocie ................... 
brutto ………….………….………….…………. 
słownie złotych ........................................................................... 
 

VI część Zamówienia: 
Netto………….………….………….…………. 
słownie złotych ........................ 
stawka podatku VAT 5 % w kwocie ................... 
brutto ………….………….………….…………. 
słownie złotych ........................................................................... 



 
VII część Zamówienia: 

Netto………….………….………….…………. 
słownie złotych ........................ 
stawka podatku VAT 8 % w kwocie ................... 
brutto ………….………….………….…………. 
słownie złotych ........................................................................... 

 
VIII część Zamówienia: 

Netto………….………….………….…………. 
słownie złotych ........................ 
stawka podatku VAT 8 % w kwocie ................... 
brutto ………….………….………….…………. 
słownie złotych ........................................................................... 
 

IX część Zamówienia: 
Netto………….………….………….…………. 
słownie złotych ........................ 
stawka podatku VAT 8 % w kwocie ................... 
brutto ………….………….………….…………. 
słownie złotych ........................................................................... 

 

2.  Należność za dostarczony przedmiot umowy zostanie uregulowana przelewem na podstawie 

faktury na podany rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od jej otrzymania przez 

Zamawiającego, po uprzednim przyjęciu przedmiotu umowy oraz sprawdzeniu zgodności dostawy 

z warunkami umowy, na podstawie pisemnego Protokołu Odbioru bez uwag. Wzór Protokołu 

Odbioru stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. W przypadku powstania kar umownych 

zostaną one odliczone od kwoty faktury. 

 

3.  Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w postępowaniu o zamówienie publiczne nie podlega 

zmianie w czasie trwania umowy, za wyjątkiem przypadku zmiany powszechnie obowiązujących 

stawek podatku VAT. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zaliczek. 

 
 

§ 6 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Odbioru przedmiotu umowy dokona Osoba Upoważniona, na podstawie Protokołu Odbioru 

(załącznik nr 4 do niniejszej Umowy).  

2. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują 

uprawnienia:  

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

c) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem lub 

warunkami zamówienia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

d) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem lub warunkami 

zamówienia, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru 

po raz drugi. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu kolejnego odbioru. 

4. Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie 

z przeznaczeniem lub warunkami zamówienia. 

 

§ 7 

Gwarancja 



1. Wykonawca gwarantuje dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zamówienia bez 

wad pomniejszających jego wartość lub ograniczających lub uniemożliwiających użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela 12 miesięcznej gwarancji. 

3. Wykonawca ponosi pełne koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi, przez okres 12 

miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

 

§ 8 

Kary umowne 

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony przewidują zapłatę kar umownych 

z następujących tytułów: 

1. Zamawiający: 

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem przypadku przewidzianego w 

art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, 

b)  za opóźnienie z winy Zamawiającego w realizacji płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy: 

odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca: 

a) za opóźnienie z winy Wykonawcy w realizacji zamówienia w wysokości 1 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

b) za zwłokę z winy Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji i rękojmi w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki 

liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad, 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego oraz przewidzianych w art.145 

ustawy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) nastąpi upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie 

realizuje zamówienia zgodnie z umową lub uporczywie i w rażący sposób zaniedbuje 

zobowiązania umowne. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

 

§ 10 

Zmiana umowy  

1. Wszelkie zmiany umowy winny być dokonane w formie pisemnego aneksu. 

2. Na wniosek Zamawiającego, w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami losowymi 

dotyczącymi przedstawiciela lub podwykonawcy Zamawiającego uczestniczących w 

przygotowaniu materiałów do realizacji przedmiotowego zamówienia, Strony za obopólnym 

porozumieniem mogą zmienić termin realizacji prac objętych umową, określony w § 2, na 

podstawie pisemnego Aneksu do umowy. 

 

§ 11 

Cesja wierzytelności  



Cesja wierzytelności pieniężnej należnej Wykonawcy z tytułu wykonania umowy lub jej części, 

wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Pzp..  

2. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygnie rzeczowo właściwy Sąd. 

3. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami w związku z realizacją Umowy, 

Strony będą je rozwiązywać polubownie. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania 

sporu, każda ze Stron uprawniona będzie do poddania sporu pod jurysdykcję sądu polskiego 

właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Nagłówki umieszczone w tekście Umowy, mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na 

interpretacje Umowy. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że podpisanie niniejszej umowy oraz dokumentów związanych z jej 

realizacją i rozliczeniem może nastąpić w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisu  

kwalifikowanego. Dokumenty zachowują ważność, gdy posiadają formę pliku elektronicznego w 

formacie .pdf z możliwością zidentyfikowania danych osoby podpisującej, również, gdy jedna ze 

stron złożyła podpis elektroniczny, a druga strona złożyła podpis odręczny. 

6. O dacie zawarcia umowy decyduje data wpływu umowy podpisanej przez Wykonawcę do 

Instytutu. Potwierdzeniem wpływu do Instytutu jest: dla formy papierowej - data złożenia/wpływu 

na Dziennik Podawczy potwierdzona stosowną pieczęcią, zaś dla formy elektronicznej – data 

wpływu na adres e-mail: ……………., co potwierdza stosowny wydruk.   

 

 

§ 13 

Informacja RODO 

1. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe Wykonawcy w zakresie obejmującym imię, nazwisko, 

adres zamieszkania, PESEL, oraz numer rachunku bankowego będą przetwarzane przez IAE 

PAN jako administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018, poz. 1000) zwanej dalej „Ustawą”, 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz 

innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji zobowiązań 

wynikających z Umowy, w tym realizacji płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy.  

2. Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez IAE PAN przez okres 

niezbędny do archiwizacji, zgodnie z wymogami prawa  

3. Dane osobowe Przyjmującego zamówienie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f 

RODO.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy, a 

Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, 

sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, oraz inne 

uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa, m. in. Wykonawcy 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 

danych osobowych 

5. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznego i 

prawidłowego przeprowadzenia procesu wydania publikacji, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie uniemożliwienie udziału w procesie publikacji w Wydawnictwie IAE PAN. 

6. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą 

elektroniczną: iod@iaepan.edu.pl. 

mailto:iod@iaepan.edu.pl


7. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy, w związku i w celu wykonywania Umowy, mogą 

być: 

a) pracownicy IAE PAN na podstawie upoważnienia; 

b) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT; 

c) podmioty świadczące na rzecz IAE PAN, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, 

usługi prawne, analityczne; 

d) operatorzy, pocztowi i kurierzy; 

e) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności; 

f) organy uprawnione do otrzymania danych osobowych Przyjmującego zamówienie na 

podstawie przepisów prawa. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie Ustawy zawartych w Umowie dotyczących 

go danych osobowych. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Zamawiającego i dla 

Wykonawcy. 

 

 

 

 

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

Zamawiający:                           

      Wykonawca: 

 

 

 

 

Załączniki do umowy:  

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP-10/IAEPAN/20 

2. Oferta Wykonawcy do Zapytania ZP-10/IAEPAN/20 

3. Wykaz osób 

4. Protokół odbioru - wzór 
 


