
Umowa nr 3/2021/PL_BY_UA 

Zawarta w dniu ………… w Lublinie pomiędzy:  

Fundacją Instytut Kultury Cyfrowej z siedzibą w Lublinie przy ul. Głębokiej 45, 20-612 Lublin, NIP 

7123283447, REGON 061629800, reprezentowaną przez ………………………………..…….. zwaną dalej 

„Zamawiającym” a  

 

…………………………….. z siedzibą w ………………………… reprezentowanym przez ………………………………  

lub 

…………………………. (imię i nazwisko) …………………………………….. (adres zamieszkania) legitymującym się 

dowodem osobistym (seria i numer) ……………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, zwanych dalej również łącznie „Stronami” lub pojedynczo „Stroną”.  

 

Niniejsza umowa (zwana dalej „Umową” zawierana jest w związku z rozstrzygnięciem rozeznania o 

numerze 3/2021/PL_BY_UA) 

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do 

wyprodukowania oraz dostawy 5 sztuk tablic informacyjnych, zwanych dalej „tablicami”. 

2. Produkcja oraz dostawa tablic będzie realizowana zgodnie z: 1) Szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w Załączniku nr 2 do Umowy, oraz 2) Ofertą Wykonawcy zawartą w Załączniku 

nr 3 do Umowy,  

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy na podstawie projektów graficznych przekazanych przez 

Zamawiającego. 

 

§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy jakim jest 

produkcja oraz dostawa 5 sztuk tablic informacyjnych – wynosi: ……………… zł brutto (słownie 

……………………………………………………………………………………………………)  

2. Wartość określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją całości przedmiotu 

Umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne na podstawie faktury poprawnie 

wystawionej przez Wykonawcę, na rachunek bankowy wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. Faktura może zostać wystawiona przez Wykonawcę po 

prawidłowym wykonaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, na podstawie podpisanego przez 



Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń (wzór protokołu zdawczo – 

odbiorczego stanowi Załącznik nr 4 do Umowy).  

4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

5. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego.  

§ 3 

Termin wykonania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do dnia 18 października 

2021 roku.  

2. Zamawiający zobowiązuje się w dniu podpisania Umowy przekazać Wykonawcy pliki graficzne 

niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca może ich użyć tylko do celów związanych z 

realizacją niniejszej Umowy. 

 

§ 4 

Sposób realizacji Umowy 

1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wizualizacje plansz tablic informacyjnych na podstawie 

otrzymanych plików graficznych oraz wykona opisy projektów technicznych konstrukcji tablic i 

przedstawi je do akceptacji Zamawiającemu.  

2. Zamawiający zaakceptuje albo odrzuci wizualizacje plansz tablic informacyjnych oraz opisów 

technicznych konstrukcji tablic w terminie 1 dnia roboczego od dnia ich otrzymania. Pod pojęciem dni 

roboczych rozumie się dni powszednie od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 17.00, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Wykonawca po ewentualnym odrzuceniu wizualizacji, o których mowa w ust. 2, przedstawi nowe 

wizualizacje plansz tablic informacyjnych lub opisów technicznych konstrukcji tablic w terminie 1 dnia 

roboczego od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu wizualizacji.  

4. Wykonawca zapewni Zamawiającemu kompleksową obsługę, przy zachowaniu należytej 

staranności we wszystkich czynnościach związanych z produkcją i dostawą przedmiotu Umowy.  

5. Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy do osoby i miejsca wskazanego w Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do Umowy.  

6. Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy osobiście lub za pośrednictwem firmy świadczącej usługi 

kurierskie/spedycji.  

7. Dostarczenie przedmiotu Umowy obejmuje także wniesienie przedmiotu Umowy do miejsca 

docelowego.  

8. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku dostarczenia przedmiotu Umowy za pośrednictwem 

firmy świadczącej usługi kurierskie/spedycji, potwierdzenie odbioru przesyłki przez pracownika 

Zamawiającego nie jest równoznaczne z dokonaniem odbioru przedmiotu Umowy.  

9. Protokół zdawczo - odbiorczy przekazania przygotuje Wykonawca na podstawie Załącznika nr 4 do 

Umowy oraz przekaże go w dniu wysyłki przedmiotu Umowy. 



10. W przypadku stwierdzenia, że wykonanie przedmiotu Umowy posiada wady lub braki osoba 

wskazana w ust. 5, przekazuje zastrzeżenia osobie odpowiedzialnej za realizację Umowy ze strony 

Zamawiającego.  

11. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego będzie podpisany przez 

Zamawiającego protokół zdawczo – odbiorczy bez zastrzeżeń.  

12. Zamawiający zastrzega sobie 7 dni od dnia dostawy przedmiotu Umowy na dokonanie odbioru i 

podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego.  

13. W przypadku przyjęcia przedmiotu Umowy z zastrzeżeniami zapisanymi w protokole zdawczo - 

odbiorczym, Wykonawca zobowiązany jest wskazane w zastrzeżeniach wady lub niezgodności usunąć 

w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania protokołu zdawczo - odbiorczego z 

zastrzeżeniami.  

14. W sytuacji wskazanej w ust. 13 za datę odbioru uważa się datę odbioru przedmiotu Umowy bez 

zastrzeżeń, po usunięciu wad lub uzupełnieniu braków. Protokół takiego odbioru będzie sporządzony 

niezwłocznie po usunięciu wad lub uzupełnieniu braków.  

15. Za datę odbioru uważa się datę odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, po usunięciu wad lub 

braków.  

16. Protokół zdawczo - odbiorczy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zostanie podpisany 

przez osoby reprezentujące obie Strony: Wykonawcę i Zamawiającego.  

17. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego 

będzie ……………  

18. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego 

będzie ………………………….  

 

§ 5 

Rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 48 miesięcy na wykonane tablice, w ramach 

której Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady fizyczne.  

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, zaczyna bieg od dnia podpisania protokołu zdawczo - 

odbiorczego, będącego podstawą do wystawienia faktury.  

3. W przypadku wykrycia w okresie rękojmi wad przedmiotu Umowy, których nie ujawniono w 

trakcie odbioru, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie i zażąda ich 

usunięcia. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad uwzględniając 

ich rozmiar.  

4. W przypadku, nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie zgodnie z 

postanowieniem § 4 ust. 14 lub usunięcia wady w sposób nienależyty, Zamawiający będzie 

uprawniony zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez 

Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady, z zastrzeżeniem wcześniejszego 

wezwania Wykonawcy do usunięcia wad pod rygorem zastosowania wykonawstwa zastępczego z 

wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krótszego niż 7 dni terminu, który upłynął 

bezskutecznie.  



5. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

6. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wadę w miejscu, w którym aktualnie znajduje się tablica, 

chyba że dla usunięcia wady konieczne jest jej przeniesienie w inne miejsce – w takim przypadku 

Wykonawca przeniesie tablicę na własny koszt i na własne ryzyko. 

§ 6 

Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w 

§ 3 ust. 1 Umowy, liczony od dnia następującego po dniu, w którym zobowiązanie to zgodnie z § 3 

ust. 1 Umowy miało zostać wykonane - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 

ust. 1 Umowy.  

2. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w części przez Zamawiającego z przyczyn 

zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej 

w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.  

3. W przypadku nienależytego wykonania całości przedmiotu Umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej 

w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.  

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od 

Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy wynosi 20% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.  

5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, ani też 

z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy.  

6. Termin płatności kary umownej wynosi 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę wezwania do zapłaty.  

7. Niezależnie od zapłaty kary umownej, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy naprawienia 

szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.  

8. Strony zgodnie postanawiają, że zastrzeżone kary umowne pozostają w mocy pomimo odstąpienia 

od Umowy i mogą być dochodzone na drodze postępowania sądowego. 

 

§ 7 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości albo w części wedle własnego 

wyboru w przypadkach, gdy:  

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn, mimo 

uprzedniego wezwania go przez Zamawiającego i upływie dodatkowego terminu na realizację 

Umowy, który został wyznaczony przez Zamawiającego;  

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu 

Umowy i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie tych nieprawidłowości;  



3) w przypadku trzykrotnego naliczenia przez Zamawiającego kar umownych z tego samego tytułu 

zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy.  

2. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy będzie przysługiwało Zamawiającemu w 

terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie od Umowy. 

 

§ 8  

Zmiany w Umowie  

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian, w szczególności w 

przypadku:  

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu Umowy;  

2) zmian korzystnych dla Zamawiającego bez zwiększenia ceny określonej w Umowie;  

3) w przypadku zaistnienia zmiany okoliczności, związanej z wystąpieniem COVID-19, której Strona 

przy dochowaniu należytej staranności nie mogła przewidzieć i która może wpłynąć lub wpływa na 

należyte wykonanie Umowy. Zamawiający, po stwierdzeniu, że zmiana okoliczności, o której mowa w 

zdaniu 1 może wpływać lub wpływa na należyte wykonanie Umowy, może w uzgodnieniu z 

Wykonawcą dokonać zmiany Umowy, w szczególności przez:  

a) zmianę terminu wykonania Umowy;  

b) zmianę sposobu wykonywania Umowy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o 

ile zmiana sposobu wykonywania Umowy będzie miała wpływ na wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy;  

c) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy;  

d) zmianę sposobu płatności wynagrodzenia, o ile będzie ona związana ze zmianami określonymi w 

lit. a)-c). 

 

§ 9 

Ochrona danych osobowych 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych 

osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  



1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Instytut Kultury 

Cyfrowej”, ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin;  

1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/2021;  

1.3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 

1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zapisami art. 140 ust. 1 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1303/2016 z dnia 

17.12.2013 r. oraz umowy nr PBLU.01.01.00-BY-0858/19-00 dotyczącej projektu pt. 

„Programu Współpracy Transgranicznej Polska „Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020” 

przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku, w którym zostanie złożone do Komisji 

Europejskiej zestawienie wydatków, w którym będą ujęte ostateczne wydatki dotyczące 

zakończonego projektu. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w 

przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków 

rozliczonych w projekcie, albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej. 

Zamawiający, niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Instytucji Pośredniczącej, poinformuję 

Pana / Panią o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym;  

1.5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

1.6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

1.7. posiada Pani/Pan:  

1.7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;  

1.7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  

1.7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2 RODO;  

1.7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

1.7.5. nie przysługuje Pani/Panu:  

1.7.5.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

1.7.5.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  



1.7.5.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.  

2. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. Formy pisemnej pod rygorem nieważności wymaga oświadczenie o odstąpieniu od 

Umowy.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy prawa 

polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.  

4. W przypadku ewentualnych sporów Strony dążyć będą do rozstrzygnięć polubownych, a w razie 

braku porozumienia wszelkie ewentualne spory rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

5. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia się o zaistnieniu zdarzenia, 

uniemożliwiającego wykonanie Umowy bądź przyczyniającego się do nienależytego wykonania 

Umowy.  

6. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się w sprawie wykonania i ewentualnych zmian 

Umowy są: − po stronie Zamawiającego: ………………………………, e-mail: ................................; − po 

stronie Wykonawcy:…………………………………….., e-mail: ………………….. 

7. Zmiana osób wskazanych w ust. 7 powyżej dla swojej skuteczności wymaga pisemnego/mailowego 

zawiadomienia drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści niniejszej Umowy.  

8. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego.  

9. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego.  

10. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

11. Wykaz Załączników stanowiących integralną część umowy:  

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;  

2) Oferta Wykonawcy;  

3) Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego;  


