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UMOWA  NR A-ZP.384.4.2022 
zawarta w dniu  14 stycznia 2022 roku  w Szczecinie pomiędzy: 

Uniwersytetem Szczecińskim, z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin,  

NIP 851-020-80-05, reprezentowanym przez: 

- Kanclerza US mgr inż. Andrzeja Jukubowskiego 

Przy kontrasygnacie 

- Kwestora US         mgr Andrzeja Kucińskiego 

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym 

a:  

Tomaszem Walburgiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą WT Print 

Tomasz Walburg (adres: ul. gen. Stanisława Maczka 42/1, 71-050 Szczecin), wpisanym do 

CEiDG RP, posiadającym NIP 8511209260, REGON 812492049, 

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr A-ZP.381.150.2021.WB w trybie 

podstawowym, zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  

zawarta została umowa następującej treści:  

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu 

Szczecińskiego. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy i specyfikacja asortymentowa przedmiotu umowy zostały 

określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz ofercie Wykonawcy stanowiących 

integralną część niniejszej umowy. 

3. Usługi poligraficzne objęte przedmiotem umowy wykonywane będą cyklicznie przez cały 

okres obowiązywania umowy, na jednostkowe zlecenie Zamawiającego przekazane za 

pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem odbioru wraz z informacjami 

służącymi do wykonania zlecenia, takimi jak: projekt graficzny bądź wytyczne do 

projektu graficznego w przypadku gdy projekt opracowuje Wykonawca. 

4. W jednostkowym zleceniu określa się w szczególności: 

1) zlecany do wykonania asortyment artykułów wraz z liczbą sztuk/egzemplarzy, 

2) miejsce realizacji dostawy, 

3) wymagania dotyczące sposobu wykonania usługi. 

5. Do przekazywania wiążących dla wykonawcy jednostkowych zleceń upoważniony jest 

wyłącznie wskazany w § 6 ust. 2 pracownik Działu Promocji Uniwersytetu 

Szczecińskiego  lub w przypadku jego nieobecności zastępująca go osoba z Działu 

Promocji Uniwersytetu Szczecińskiego. 

6. Realizacja jednostkowego zlecenia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

kalendarzowe od przekazania zlecenia z zastrzeżeniem ust. 7. W terminie wskazanym w 

poprzednim zdaniu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć (wraz z wniesieniem do 

wskazanego pomieszczenia) wykonane materiały do siedziby Zamawiającego bądź w 

inne wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie miasta Szczecina z 

zastrzeżeniem, że jeżeli dla danej pozycji asortymentowej (określonej w specyfikacji 

ilościowo - cenowej) Zamawiający wymaga wysyłki na wskazane adresy, Wykonawca 

winien w powyższym terminie dokonać nadania za potwierdzeniem u operatora 

pocztowego przesyłki zawierającej publikację stanowiącą przedmiot jednostkowego 

zlecenia. 

7. Termin na realizację jednostkowego zlecenia może zostać przedłużony w sytuacji, gdy 

wykonanie zlecenia, w terminie wynikającym z postanowień umowy jest niemożliwe, z 

przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
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zobowiązany poinformować Zamawiającego - za pośrednictwem poczty elektronicznej z 

potwierdzeniem odbioru - o braku możliwości dochowania terminu i wskazać termin, w 

którym zlecenie będzie wykonane. Zamawiający potwierdza możliwość wykonania 

zlecenia w późniejszym terminie, bądź nie wyraża zgody na wykonanie zlecenia w 

późniejszym terminie niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w 

poprzednim zdaniu. Brak reakcji ze strony Zamawiającego jest równoznaczny z 

wyrażeniem zgody na wykonanie zlecenia w późniejszym terminie. Wydłużenie terminu 

realizacji jednostkowego zlecenia, w trybie określonym w niniejszym ustępie, nie 

wymaga wprowadzania zmian do umowy. 

8. Koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia do chwili odbioru przedmiotu umowy 

przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru zamówień i wystawianych faktur 

VAT. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania umowy, raz na miesiąc z dołu, 

przedstawiać na piśmie złożonym do Dział Promocji US wykaz wykonanych zamówień, 

z podaniem wartości netto, brutto i podatku VAT poszczególnych zamówień, wartości za 

okres sprawozdawczy, wartości narastająco od początku umowy, wskazania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z treścią faktury, w tym nakładu, formatu oraz objętości. 

10. Wykonawca obowiązany jest informować pisemnie Zamawiającego o każdej zmianie 

danych, o których mowa w § 6 ust. 3. Niedopełnienie powyższego obowiązku implikuje 

skuteczność zlecenia przekazanego z wykorzystaniem dotychczasowych danych. 

§ 2. 

1. Maksymalna wartość umowy, stanowiąca jednocześnie całkowite wynagrodzenie należne 

Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy zostaje określona na kwotę 

272 910,45 PLN brutto (słownie złotych brutto: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące 

dziewięćset dziesięć 45/100) i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy 

ceny jednostkowe zaproponowane w ofercie Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie zlecenia jednostkowego stanowić 

będzie suma iloczynów cen jednostkowych, określonych w ofercie Wykonawcy i ilości 

poszczególnych artykułów objętych przedmiotem umowy, wykonanych zgodnie ze 

zleceniem jednostkowym, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zleceń jednostkowych dotyczących 

nakładów innych niż wskazane w ofercie Wykonawcy (+/-20%). W takim przypadku, 

rozliczenie danego zamówienia jednostkowego będzie dokonane w oparciu o iloczyn 

faktycznie zamówionych asortymentów oraz ceny jednostkowej danej pozycji 

wynikającej z ilorazu podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny danego nakładu oraz 

ilości sztuk w danym nakładzie. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach zakresu 

rzeczowego przedmiotu umowy, jednakże zmiany mogą następować wyłącznie w ramach 

maksymalnej wartości umowy określonej w ust. 1. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego na podstawie 

prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT/ ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych, każdorazowo po wykonaniu zlecenia jednostkowego. Warunkiem 

wystawienia faktury/ ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest dokonanie odbioru 

przedmiotu zlecenia jednostkowego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, 

podpisanego przez przedstawicieli obu stron, opatrzonego zwrotem „bez uwag” lub 

równoważnym. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane przelewem, na wskazany w 

treści faktury VAT / ustrukturyzowanej faktury elektronicznej rachunek bankowy 

Wykonawcy, którego numer został zgłoszony w organie podatkowym i umieszczony w 
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rejestrze podatników VAT, w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT/ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. Przez 

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy rozumieć fakturę elektroniczną, o której 

mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno- prywatnym (Dz. U. 2020 r., poz. 1666). Faktury należy wystawić na: 

Uniwersytet Szczeciński 

Al. Papieża Jana Pawła II Nr 22a 

70 - 453 Szczecin 

NIP: 851-020-80-05 

8. Strony zgodnie ustalają, iż za dzień zapłaty wynagrodzenia uznają dzień obciążenia 

rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

§ 3. 

1. W przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie realizacji przez Wykonawcę obowiązków 

określonych w umowie, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia następujących kar 

umownych: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, określonego w jednostkowym 

zleceniu - w wysokości 2 % wartości brutto jednostkowego zlecenia, którego 

dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 50 % wynagrodzenia 

należnego za realizację jednostkowego zlecenia, 

2) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, określonego w jednostkowym 

zleceniu - w wysokości 20 % wartości brutto jednostkowego zlecenia, które 

zostało wykonane nienależycie, w innych przypadkach niż wskazany w pkt 1, 

3) z tytułu wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego lub odstąpienia od niej 

przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 

10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1. 

2. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę nienależycie wykonanego przedmiotu 

umowy Zamawiający uprawniony jest do odmowy jego przyjęcia i naliczenia kary 

umownej określonej w ust. 1 pkt 2. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do 

ponownego wykonania przedmiotu umowy, na własny koszt, w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

3. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekraczającej 10 dni, 

niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 

Zamawiający ma możliwość rezygnacji z jego wykonania i odebrania, a Wykonawcy nie 

przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniali na podstawie 

umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności administracyjno - biurowe oraz 

czynności związane z technicznymi procesami drukowania. 

5. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 4 powinno trwać przez cały okres realizacji 

zamówienia. 

6. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Dokumentowanie zatrudniania osób 

wykonujących wskazane w ust. 4 czynności będzie polegało na przedłożeniu przez 

wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
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podwykonawcy. 

7. Oświadczenie o jakim mowa w ust. 6 będzie złożone w terminie 3 dni roboczych od dnia 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

8. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę oświadczeń o jakich mowa w 

poprzednim punkcie będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar 

umownych w wysokości określonej w ust. 9, a także zawiadomieniem Państwowej 

Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę 

na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. 

9. W przypadku stwierdzenia uchybienia obowiązkom dotyczącym zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone przez 

Zamawiającego w ust. 4, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego - nie 

później jednak niż w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia, zatrudnienia ww. osób, oraz 

przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku. 

W przypadku niezatrudnienia ww. osób w wyznaczonym terminie, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 

1 umowy, niezależnie od ilości osób których uchybienie dotyczy. W przypadku 

niewypełniania zobowiązań dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę, lub 

innych, uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez 

Wykonawcę, Zamawiający może także zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

10. Odpowiedzialność Stron z tytułu zapłaty kar umownych ograniczona jest do 50 % 

wartości brutto Umowy wskazanej w § 2 ust. 1. 

11. Na naliczone kary umowne Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.  

12. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane, z zastrzeżeniem art. 15r1 ust. 1 

ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) – dalej 

u.COVID-19, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub bezpośrednio przez 

Wykonawcę na podstawie skierowanego do Wykonawcy wezwania do zapłaty, w 

zależności od wyboru Zamawiającego. 

13. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie stają się wymagalne w pierwszym dniu 

kiedy możliwe jest ich naliczenie, a w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem. 

§ 4. 

W ramach przedmiotu niniejszej umowy i należnego za jego wykonanie wynagrodzenia 

określonego w § 2 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego 

informacjami, niezbędnymi do wykonania zamówienia, 

2) dostarczenia przedmiotu umowy (wraz z wniesieniem) do siedziby Zamawiającego, bądź 

w inne miejsce na terenie Szczecina, wskazane przez Zamawiającego. 

§ 5. 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) jest lub będzie wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich i pokrewnych praw 

majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wykonaniu i na 

potrzeby niniejszej Umowy, w szczególności w postaci wszelkich opracowań, 

opisów, projektów, rysunków i obrazów graficznych (zwanych dalej także 

utworami); 

2) przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do utworów określonych w pkt. 1 nie 

są (nie będą) w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich; 
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3) nie udzielił (nie udzieli) żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z 

utworów o których mowa w pkt. 1; 

4) posiada (będzie posiadał) wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie  

i korzystanie z opracowań utworów, o których mowa w pkt. 1; 

5) zobowiązuje się zapewnić, że wykonanie postanowień określonych w niniejszym 

paragrafie nie narusza (nie naruszy) jakichkolwiek praw osób trzecich; 

6) zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna będąca twórcą utworów, o których mowa 

w pkt. 1, nie wykonywała swoich osobistych praw autorskich do utworów, ani w 

żaden inny sposób szkodziła interesom Zamawiającego związanym z realizacją 

Usługi oraz dalszym opracowaniem tych utworów; 

7) dostarczone utwory będą wolne od wad fizycznych i prawnych. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich i pokrewnych praw 

majątkowych do utworów, określonych w ust. 1 z dniem dostarczenia Zamawiającemu 

przedmiotu każdego jednostkowego zlecenia, z prawem do ich wykorzystania bez 

ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących Polach Eksploatacji:  

1) utrwalania utworów dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale;  

2) wprowadzania utworów do obrotu w całości lub w części w tym ich zbywania;  

3) dowolnego wykorzystania utworów, szczególnie w zakresie publicznego 

wyświetlania, wystawiania i odtwarzania; 

4) wprowadzania utworów do pamięci komputerów i innych podobnie działających 

urządzeń, a także publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez Zamawiającego wybranym; 

5) udzielania licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie utworów przez 

osoby trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie; 

6) zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz eksploatacji nowo 

stworzonych utworów na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji; 

7) prawa adoptowania całego lub części utworu dla różnego rodzaju odbiorców przez 

nadanie mu różnego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania 

i wprowadzania do obrotu tak zmienionego utworu;  

8) wykorzystywania utworów w całości lub w części i w ustalonej przez 

Zamawiającego formie do celów marketingowych; 

9) zwielokrotniania utworów dowolną techniką; 

10) prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, 

przeróbek i modyfikacji utworów, w tym zmiany koloru, układu, czcionki; 

11) wykorzystywania w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych; 

12) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis 

elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na 

dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci www; 

13) rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych utworów, a także ich poszczególnych 

egzemplarzy; 

14) poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania całości lub dowolnych 

elementów utworów; 

15) digitalizacji utworów; 

16) użyczania, wynajmowania lub wydzierżawiania oryginalnych utworów lub ich kopii; 

17) wykorzystywania utworów w celu przygotowania dokumentacji przetargowej; 

18) wprowadzania utworów lub ich kopii do obrotu gospodarczego; 

19) archiwizowania. 

3. Nadto w celu usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż celem 

niniejszej Umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego do utworów, aby miały 
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one możliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczególności, że wszelkie korzystanie z 

utworów przez Zamawiającego oraz przez podmioty, którym Zamawiający udzieli zgody 

na używanie utworów, będące w jakikolwiek sposób powiązane z szeroko rozumianą 

działalnością Zamawiającego, mieści się w granicach przeniesionych na Zamawiającego 

praw autorskich i pokrewnych i nie wymaga zapłaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek 

dodatkowego wynagrodzenia 

4. Z chwilą przekazania utworów Zamawiający nabywa także własność przekazanych przez 

Wykonawcę egzemplarzy utworów, w tym nośników, na których utwory utrwalono. 

5. Wykonawca odpowiada za naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich. 

6. Wykonawca wyraża nieodwołalnie zgodę i przenosi na rzecz Zamawiającego prawo  

do wyrażenia dalszej zgody na dokonywanie dowolnych zmian, przeróbek, modyfikacji, 

tłumaczeń i adaptacji utworów na wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2 

(„Utwory Zależne") i korzystania z takich Utworów Zależnych. Strony potwierdzają, że 

autorskie prawa majątkowe do utworów oraz Utworów Zależnych będą stanowiły wyłączną 

własność Zamawiającego na wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz 

wyrażają zgodę na to, by Zamawiający dysponował zarówno utworami, jak i Utworami 

Zależnymi i korzystał z nich wedle własnego uznania w celu zaprojektowania, 

wykonawstwa, eksploatacji, przebudowy i modernizacji Przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego zwalnia Zamawiającego z obowiązku 

świadczenia na rzecz osób trzecich w przypadku podniesienia wobec Zamawiającego 

roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich, patentu, zarejestrowanego projektu, 

znaku towarowego, nazwy handlowej lub innych praw własności intelektualnej lub 

przemysłowej, jeżeli takie roszczenie lub postępowanie ma związek z utworami. 

8. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i pokrewnych, prawa 

własności nośników, na których utwory zostały utrwalone, udzielenie zezwoleń i zgód, oraz 

wykonanie pozostałych zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie 

objęte jest w całości Wynagrodzeniem określonym w § 2 ust. 1. Tym samym Wykonawca 

wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego w zakresie 

określonym Umową z utworów i Utworów Zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia na 

rzecz Wykonawcy. 

9. W przypadku zakończenia obowiązywania Umowy z jakiegokolwiek powodu, w tym,  

w szczególności, odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający 

zachowa wszystkie prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu.  

10. Wykonawca zobowiązuje się w sposób nieodwołalny i trwały do niewykonywania 

autorskich praw osobistych przysługujących mu do utworów w zakresie: 

1) nienaruszalności treści i formy utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania; 

2) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności; 

3) nadzoru nad sposobem korzystania z utworów. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z 

tytułu szkód, jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczególności jako szkoda 

bezpośrednia, lub pośrednia, jaką może ponieść Zamawiający w związku z wykonaniem 

przeniesionych na jego rzecz mocą niniejszej Umowy praw do opracowania, także 

będących konsekwencją naruszenia praw osób trzecich, lub nieprawdziwych oświadczeń 

złożonych przez Wykonawcę, a w szczególności:  

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych 

na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich, lub 

innych praw własności intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiającym) 

podejmie działania, zmierzające do odparcia tych roszczeń lub do ich zaspokojenia, 

chyba  
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że naruszenie, o którym mowa powyżej, powstało tylko i wyłącznie z winy 

Zamawiającego, 

2) z zastrzeżeniem pkt 1), w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa 

opartego na zarzucie naruszenia jej praw do opracowania, Wykonawca zobowiązuje się  

do zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności, w szczególności podejmie 

działania w celu wzięcia udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia 

Zamawiającego z udziału w tym postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego 

orzeczenia, zasądzającego od Zamawiającego określone świadczenia lub/i 

prowadzącego do pogorszenia praw w sferze dóbr osobistych Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej przez 

Zamawiającego z tego tytułu szkody w pełnej wysokości. 

§ 6. 

1. Osobą upoważnioną do wykonywania w imieniu Zamawiającego czynności związanych 

z realizacją niniejszej umowy, w tym w szczególności do prowadzenia wszelkiej 

korespondencji z Wykonawcą, naliczania i potrącania kar umownych, jest Pani 

Małgorzata Fidek-Tylka.  

2. Osobą upoważnioną do bieżących kontaktów z Wykonawcą w toku realizacji umowy, w 

tym w szczególności przekazywania wiążących zleceń na usługi poligraficzne jest - 

pracownik Działu Promocji Uniwersytetu Szczecińskiego , tel. 91 444 11 13, mail: 

malgorzata.fidek-tylka@usz.edu.pl lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego. 

3. Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z 

realizacją niniejszej umowy jest Tomasz Walburg. tel. 511497800 email: 

walburgtomek@gmail.com.   

4. Strony stanowią, że przekazywanie wszelkich informacji i oświadczeń w sprawach, 

związanych z niniejszą umową, będzie następowało pisemnie na adres wskazany w 

komparycji umowy lub przy użyciu poczty elektronicznej, na adresy wskazane 

odpowiednio w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. 

5. Strony ustalają, że w sprawach związanych z realizacją umowy, a w szczególności z 

podpisywaniem protokołów odbioru, Zamawiającego mogą reprezentować także inni niż 

wskazani w ust. 2 pracownicy Zamawiającego odpowiedzialni za realizację usług 

poligraficznych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego. 

 

§ 7. 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy oraz wszelkie oświadczenia składane przez strony 

wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian, o których 

mowa w § 1 ust. 7 umowy. 

2. Zmiany umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, będą dokonywane zgodnie z treścią art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych i mogą obejmować następujący zakres: 

1) zmianę danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych; 

2) wskazanie przedstawicieli stron wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych 

z realizacją umowy; 

3) zmianę mającą na celu usprawnienie realizacji wzajemnych zobowiązań stron 

wynikających z postanowień niniejszej umowy i nieskutkujących zmianą 

zasadniczej treści oferty złożonej przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć, w chwili zawarcia umowy, lub gdy 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

mailto:malgorzata.fidek-tylka@usz.edu.pl
mailto:walburgtomek@gmail.com
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wiadomości. 

4. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z 14 - dniowym okresem wypowiedzenia 

liczonym od dnia doręczenia wypowiedzenia: 

1) w sytuacji powtarzającego się (co najmniej czterokrotnego) przypadku 

nienależytego wykonywania przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem 

umowy; 

2) naruszenia przez Wykonawcę zapisów § 3 ust. 4-9 niniejszej umowy. 

5. Pisemne wypowiedzenie umowy z powodów, o których mowa w ust. 4 pkt 1-2 , 

Zamawiający może złożyć Wykonawcy, w terminie do dwóch tygodni od daty powzięcia 

wiadomości o okolicznościach uzasadniających jego złożenie. 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, jeżeli wykazane zostanie, iż Wykonawca w chwili zawarcia 

umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP. 

7. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli 

Wykonawca naruszy postanowienia Umowy dotyczące zasad zachowania poufności. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub złożenia przez niego 

wypowiedzenia Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za wykonaną część 

przedmiotu umowy do dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od 

umowy upływu terminu wypowiedzenia. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany okresu realizacji niniejszej umowy, wskazanego 

w § 9 ust. 1. Zmiana będzie polegała na przedłużeniu tego okresu o nie więcej niż 6 

miesięcy i może nastąpić w przypadku, gdy do zakończenia pierwotnego terminu 

realizacji umowy całkowita wartość wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 2 ust. 1 nie 

zostanie w pełni wykorzystana 

10. Strony przewidują możliwość wprowadzenia - w formie pisemnego aneksu - zmian 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) należnej kwoty podatku VAT w przypadku zmiany obowiązujących na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od 

towarów i usług (VAT) w odniesieniu do usług objętych przedmiotem umowy, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

11. Jeżeli zaktualizuje się którakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o której mowa 

w poprzednim ustępie, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie 

Zamawiającego w terminie do 15 dni od dnia wystąpienia przyczyn wpływających na 

zmianę kosztów wykonania zamówienia oraz zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu szczegółową kalkulację zmiany wysokości swojego wynagrodzenia, 

opartą o przesłanki wymienione w ust. 8. Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji, w tym 

w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, 

w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w art. 436 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, wpłynęły na koszt wykonania zamówienia. Ewentualna zmiana 

wysokości wynagrodzenia będzie poprzedzona badaniem dokumentów przedstawionych 

przez Wykonawcę i będzie następowała w oparciu o aneks do umowy. 
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12. Strony przewidują możliwość wprowadzenia - w formie pisemnego aneksu - zmian 

innych kosztów wpływających na wynagrodzenie wykonawcy niż wskazane w 

poprzednich ustępach. Strony ustalają, iż miernikiem zmiany kosztów świadczenia usługi 

poligraficznej jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

13. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaźnik wskazany w ustępie 12 będzie 

następowała w okresach 6-cio miesięcznych obliczanych od miesiąca, w którym zawarto 

umowę. Jeżeli na koniec 6-cio miesięcznego okresu wskaźnik Prezesa GUS, o jakim 

mowa w ust. 10 zmieni się o co najmniej 10 % w porównaniu do wskaźnika bazowego, 

to jest to podstawą do ewentualnej odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

14. Zmiana wynagrodzenia w przypadku aktualizacji wskaźnika wskazanego w ust. 13 może 

dotyczyć jednostkowych zleceń realizowanych od kolejnego miesiąca po upływie 6-cio 

miesięcznego okresu, o jakim mowa w poprzednim ustępie. Strony mogą wprowadzić 

zmianę wynagrodzenia po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowych 

kalkulacji obrazujących, czy i w jakim stopniu zmiana przyjętego wskaźnika wpłynęła na 

koszty realizacji umowy. Zamawiający oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie 

decyzję o ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia lub odmówi wprowadzania 

zmiany przedstawiając swoje stanowisko. Wprowadzona zmiana może dotyczyć 

wszystkich cen jednostkowych, bądź części cen jednostkowych w sytuacji, gdy zmiana 

wskaźnika nie wpłynie na poziom kosztów w odniesieniu do wszystkich elementów 

objętych przedmiotem zamówienia. Na podstawie instrumentu wprowadzonego zgodnie 

z art. 439 ust. 2 p.z.p. maksymalna wartość umowy nie może wzrosnąć o więcej niż 10 % 

w stosunku do wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy. 

15. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu świadczenia Wykonawcy, 

wynikającego z niniejszej umowy poprzez rezygnację z wykonania w części lub w całości 

zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, określonego w wybranych pozycjach 

asortymentowych Oferty cenowej w przypadku, gdy realizacja będzie niemożliwa lub 

niecelowa. 

16. Zmniejszenie zakresu świadczenia usług Wykonawcy, o którym mowa w ust. 15 będzie 

zmianą nie wymagającą sporządzania stosownego aneksu do umowy. Dla skuteczności 

zmniejszenia zakresu wystarczające będzie pisemne poinformowanie Wykonawcy o 

planowanym zmniejszeniu na nie mniej niż 30 dni przed planowanym zmniejszeniem 

zakresu przedmiotu umowy. 

17. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania przez 

Zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy całości kwoty określonej w § 2 

ust. 1 niniejszej umowy. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że wykorzysta nie mniej 

niż 30 % wartości umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy. 

§ 8. 

1. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania przez 

Zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy całości kwoty określonej w § 2 

ust. 1 niniejszej umowy, spowodowanego okolicznościami związanymi z wystąpieniem 

COVID-19. 

2. Z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami 

wirusem SARS- CoV-2 (COVID-19), Strony zobowiązane są do wzajemnego 

niezwłocznego informowania się o wpływie tej okoliczności na należyte wykonywanie 

przedmiotu umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może nastąpić. Strony potwierdzą 

wpływ COVID-19 na realizację przedmiotu umowy poprzez dołączenie do informacji 

opisanej wyżej, stosownych oświadczeń i dokumentów. 

3. Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów niż 

złożone przez Wykonawcę, potwierdzających wpływ okoliczności związanych z 
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wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. 

4. Strona w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji, przekaże drugiej stronie swoje 

stanowisko wraz z uzasadnieniem odnośnie wpływu przekazanych informacji na należyte 

wykonanie umowy. 

5. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 

mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z Wykonawcą 

dokonać zmian umowy uwzględniających ww. okoliczności, w szczególności poprzez 

zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy. 

§ 9. 

1. Termin realizacji umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem 

postanowień § 7 ust. 9 umowy. 

2. Wcześniejsze zakończenie realizacji umowy nastąpi w sytuacji wyczerpania środków 

wskazanych w § 2 ust. 1 umowy. 

§ 10. 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu 

lub rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 

Zamawiającego, obejmujących: 

1) dane osobowe – chronione na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz.Urz. UE z 2016 r., L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.);  

2) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – chronione na podstawie ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1913 ze zm.);  

3) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa 

Zamawiającego.  

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 zwane są dalej „informacjami prawnie chronionymi". 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wdrożoną i udokumentowaną politykę bezpieczeństwa 

informacji na dowód czego może przedstawić do wglądu Zamawiającego, na jego żądanie, 

stosowną dokumentację. 

5. Informacje prawnie chronione mogą być udostępnione jedynie na podstawie stosownych 

przepisów prawa tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu 

umowy. 

6. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy 

powszechnie znanych i trwa także po wykonaniu Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji postanowień umowy z zachowaniem należytej 

staranności, jak również zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie 

trwania umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie 

będących jawnymi, do których uzyska dostęp w związku z realizacją umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) uzgadniać z Zamawiającym i stosować bezpieczny sposób przekazywania informacji 

poufnych, 

2) chronić informacje poufne przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym, 

3) utrzymać informację poufne w tajemnicy i chronić je co najmniej ze starannością, z jaką 

wymaga ochrony tajemnica przedsiębiorstwa oraz przestrzegać zasad poufnego dostępu 

i przekazywania informacji, 
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4) wykorzystywać informacje poufne tylko w celach niezbędnych do realizacji Umowy, 

5) nie kopiować i nie powielać w inny sposób informacji poufnych, z wyjątkiem celów 

określonych w ust. 5, 

6) ujawniać informacje poufne wyłącznie osobom zaangażowanym w realizację Umowy i 

tylko w takim zakresie, w jakim potrzebne jest to do jej wykonania, po nawiązaniu z 

nimi stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, przeszkoleniu z zakresu organizacji 

ochrony tajemnicy, które złożyły zobowiązanie do nieujawniania informacji poufnych 

osobom niepowołanym, 

7) bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistnieniu takich okoliczności, jak w 

szczególności prowadzenie postępowania sądowego lub administracyjnego, z których 

wynika obowiązek prawny ujawnienia informacji poufnych, 

8) bezzwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie utraty, ujawnienia lub powielenia 

informacji poufnej, zarówno w sposób autoryzowany, jak i bez autoryzacji lub 

niedotrzymaniu poufności. 

9. Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w celu 

innym niż należyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne chyba, że 

Zamawiający uprzednio wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług podmiotów trzecich, w ramach 

realizacji których wystąpi konieczność przekazania im informacji o których mowa 

w niniejszym paragrafie, nakłada on na takie podmioty identyczne zobowiązania jakie ciążą 

na nim w związku z zapisami tego paragrafu. 

11. Strona ma obowiązek zapewnić ochronę informacji prawnie chronionych według 

najwyższych przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i 

sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane 

informacje prawnie chronione drugiej Strony, a także kontrolować ochronę tych informacji. 

12. W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia informacji prawnie 

chronionych w całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego 

prawa, Strona ta zobowiązana jest jedynie uprzedzić drugą Stronę o nałożonym na nią 

obowiązku. 

13. W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie 

chronionych zobowiązana jest ona niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w 

celu umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych. 

14. Powierzone Wykonawcy dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu 

należytego wykonania umowy. 

15. W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 2, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w następstwie którego Zamawiający zostanie zobowiązany do zapłaty 

odszkodowania, innej należności lub ukarany grzywną, Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić na rzecz Zamawiającego ww. koszty związane z zapłatą ww. odszkodowań, innych 

należności lub grzywien a także koszty ewentualnego postępowania toczącego się w 

związku z naruszeniem ww. przepisów. 

§ 11. 

1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się 

nieważne, ważność całej Umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. 

2. W takim przypadku strony Umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, 

niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony 

cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych 

luk w Umowie. 

§  12. 
1. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez Strony 

Polubownie w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. W przypadku 
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nierozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej w terminie 60 dni liczonej od daty żądania 

złożonego przez jedną ze Stron, spór będzie podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Umowę sporządzono w formie elektronicznej. 
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