Załącznik Nr 5 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych .............................
(nazwa części zamówienia).
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr … do umowy (Załącznik nr 6
do SIWZ), stanowiący integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca w ramach wykonania niniejszej umowy dostarczy w całości przedmiot umowy
w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym go przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w dni
powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 wraz z wniesieniem do magazynu
(na co się składa, pokonanie schodów (półpiętro), korytarza oraz połoŜenie na miejsce wskazane
przez magazyniera) Oddziału Promocji Obronności Departamentu Wychowania i Promocji
Obronności MON, pod adres al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa. Istnieje moŜliwość uŜycia
ręcznego wózka w części korytarza. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić warunki
techniczne występujące u Zamawiającego i okoliczność, Ŝe magazyn nie jest przystosowany do
przyjmowania palet, do pracy wózkiem widłowym ani innym urządzeniem mechanicznym
i istnieje konieczność wniesienia towaru do magazynu przez osobę go dostarczającą. Brak
uwzględnienia warunków opisanych powyŜej i niemoŜność dostarczenia towaru traktowana
będzie jako niedostarczenie towaru w terminie (dotyczy części I, II).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wykonawca w ramach wykonania zamówienia dostarczy w całości przedmiot zamówienia
w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym go przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w dni
powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 wraz z wniesieniem oraz połoŜeniem
na wskazane miejsce. Miejsce dostawy: Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych,
al. Niepodległości 218, 00-911. Brak uwzględnienia warunków opisanych powyŜej i niemoŜność
dostarczenia towaru traktowana będzie jako niedostarczenie towaru w terminie.(dotyczy części
III-XI)
4. Przedmiot umowy wykonany niezgodnie z wzorem zatwierdzonym przez Zamawiającego, w tym
w zakresie pozostawionym do uzgodnienia z Zamawiającym, będzie podstawą do sporządzenia
protokołu reklamacyjnego.
5. Na kartonach Wykonawca umieści czytelną informację o ilości i rodzaju asortymentu.
6. Zamawiający nie będzie przyjmował przesyłek kurierskich, chyba Ŝe kierowca firmy kurierskiej
wniesie dostarczony towar do magazynu.
7. Wykonawca odpowiada za utratę bądź uszkodzenie przewoŜonego przedmiotu umowy,
do momentu odebrania go przez upowaŜnionego przedstawiciela Zamawiającego.
8. Wykonawca odpowiada za dostawę przedmiotu umowy pod względem ilościowym do czasu
zakończenia wszelkich czynności związanych z odbiorem dostawy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia zobowiązany jest do dostarczenia wzorca
przedmiotu zamówienia do zamawiającego, celem jego zatwierdzenia (dotyczy części III – XI).
§2
1. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu umowy,
protokolarnie bez zbędnej zwłoki po jego dostarczeniu przez Wykonawcę.
2. Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy w przypadku, gdy przedmiot umowy będzie
dostarczony:
1) w ilości innej niŜ zamówiona,
2) w stanie niekompletnym, wadliwym, bądź stan techniczny jego zewnętrznych opakowań
będzie wskazywał na ich uszkodzenie,
3) w opakowaniach innych, niŜ wskazane w Załączniku nr … do umowy,
4) gdy osoba dostarczająca towar odmówi wniesienia przedmiotu umowy do magazynu,
- w tym przypadku będzie sporządzony protokół reklamacji dostawy.

3. W razie stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy w ciągu 12 miesięcy od daty
dostawy, Zamawiający moŜe złoŜyć reklamację.
4. Wykonawca zobowiązuje się udzielić niezwłocznej odpowiedzi na złoŜoną reklamację, najpóźniej
w ciągu 7 dni od daty jej złoŜenia, a po bezskutecznym upływie terminu reklamacja uwaŜana
będzie za uznaną w całości zgodnie z Ŝądaniem Zamawiającego i nastąpi wymiana
zareklamowanego przedmiotu umowy na przedmiot umowy bez wad.
§3
1. Do konsultowania spraw merytorycznych i koordynowania współpracy oraz kontroli przebiegu
wykonania umowy w szczególności akceptacji materiałów, o których mowa w Załączniku nr 1
do umowy, oraz podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Strony
wyznaczają:
1) ……………………………………… (nr tel. …………………, nr faksu: …………………
email: ……………………………) - ze strony Zamawiającego,
2) ……………………………………… (nr tel. …………………, nr faksu: …………………
email: ……………………………) - ze strony Wykonawcy.
2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmiany osób wskazanych w ust. 1 wraz z numerami
telefonów, faksu, poczty elektronicznej etc., zmiana ta musi być wprowadzona w formie
pisemnego aneksu.
§4
Termin realizacji umowy: do 60 dni od daty podpisania umowy (dla części I, II)/ do 30 dni
roboczych od daty podpisania umowy (dla części III-XI)
§5
1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi …………… zł brutto (słownie złotych:
………………………………………………………………), w tym …………… zł podatku VAT,
zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącymi Załącznik nr … do niniejszej umowy.
2. PowyŜsza kwota obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie
z warunkami określonymi w umowie, w tym transport przedmiotu umowy do siedziby
Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje przeniesienie autorskich praw majątkowych
i praw pokrewnych, o których mowa w § 7 umowy.
4. Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, za wykonany przedmiot umowy, określony
w § 1 umowy, nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT
wystawionej na Departament Administracyjny MON, 00-911 Warszawa, al. Niepodległości 218,
NIP 525-20-95-497, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej na podstawie
protokołu odbioru przedmiotu umowy, podpisanego bez zastrzeŜeń przez obie Strony.
5. Fakturę naleŜy dostarczyć do Departamentu Administracyjnego MON, 00-911 Warszawa,
al. Niepodległości 218.
§6
Strony ustalają, ze jeŜeli Zamawiający zgłosi w terminie 7 dni od odbioru przedmiotu
umowy uwagi co do jakości dostarczonego przedmiotu umowy, za datę odbioru uznany będzie
dzień przekazania przedmiotu umowy bez wad z konsekwencjami określonymi w § 8 ust.2.
§7
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 umowy,
przygotowany w ramach niniejszej umowy będzie oryginalny, bez niedozwolonych zapoŜyczeń
z utworów osób trzecich oraz nie będzie naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym
w szczególności praw autorskich innych osób.
2. Do materiałów przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy w celu realizacji umowy,
Wykonawca nie ma Ŝadnych praw i wykorzysta je (przekazane materiały) wyłącznie do
wywiązania się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

Dotyczy części I, III-XI
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru autorskie prawa
majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w róŜnych
formach i postaciach w zaleŜności od potrzeb z egzemplarzy i projektu materiału promocyjnego
będącego przedmiotem tej umowy jako utworu w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)
na następujących polach eksploatacji:
1) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym dla celów wydawniczych i edytorskich,
2) wykorzystanie dla celów reklamy, reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji
Zamawiającego,
3) przekazywanie osobom trzecim w kraju i za granicą,
4) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,
5) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego.
Dotyczy części II
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru autorskie
prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w róŜnych
formach
i postaciachw zaleŜności od potrzeb z indywidualnego projektu okładki oraz projektu
wyklejki będących przedmiotem tej umowy oraz udziela wyłącznego prawa zezwalania na
wykonywanie autorskich praw zaleŜnych jako utworu w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie
autorskim
i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) na
następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie - wytwarzanie egzemplarzy projektu i gotowego
egzemplarza techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową
oraz utrwalanie na wszelkiego rodzaju nośnikach danych,
2) obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których projekt lub kalendarz utrwalono wprowadzanie do obrotu, uŜyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, rozdawanie
osobom trzecim w kraju i za granicą,
3) dokonywanie modyfikacji,
4) rozpowszechnianie projektu lub gotowych kalendarzy w sposób inny niŜ określonym
w pkt 2 - publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby kaŜdy mógł do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci
multimedialnej w tym do Internetu, rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego,
przekazu multimedialnego, wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub
identyfikacji Zamawiającego.
4. W przypadku dokonania rozdzielenia, modyfikacji, przerobienia, zaadaptowania
Zamawiający ma prawo do wykorzystania utworu na polach eksploatacji określonych w ust.
3 pkt. 1-4.
5. Zamawiający ma prawo do wykorzystania projektu okładki jak równieŜ projektu wklejki
oddzielnie od całego utworu.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 30 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy,
w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leŜących po stronie
Wykonawcy,
2) w wysokości 30 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy,
w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leŜących po jego stronie,
3) w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy,
za kaŜdy dzień opóźnienia, w przypadku przekroczenia terminu realizacji zamówienia zgodnie
z § 4 umowy, z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy.
2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień określonych w § 6 umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto

przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kaŜdy dzień liczony od terminu
określonego w § 4 umowy do daty dostarczenia przedmiotu umowy bez wad.
3. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości
przewyŜszającej wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych
w kodeksie cywilnym.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio
z faktury Wykonawcy.
5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu
i z konsekwencjami, o których mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, w przypadku gdy
Wykonawca uchybia uzgodnionym terminom wynikającym z umowy. Zamawiający moŜe
skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni po uchybieniu przez Wykonawcę
uzgodnionym terminom wynikającym z umowy.
§9
Zamawiający moŜe odstąpić takŜe od niniejszej umowy w przypadku i terminie, o którym
mowa art. 145 Prawa zamówień publicznych.
§ 10
Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, przewiduje moŜliwość zmiany w umowie
osób o których mowa w § 3 ust.1 umowy, w przypadku niemoŜliwości wykonywania przez nich
powierzonych czynności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień
publicznych i Kodeksu cywilnego.
§ 12
W przypadku sporu sprawy poddane zostaną rozpatrzeniu sądowi powszechnemu właściwemu
dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Wszystkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kaŜdej ze Stron.

