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Załącznik nr 7 do SIWZ
(WZÓR)
Umowa ….
zawarta w dniu …………………..…. r. w Łodzi, pomiędzy:
Skarbem Państwa Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą przy ul. E. Orzeszkowej 31/35, 91-479
Łódź, działającym na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2032 z późn. zm.), NIP: 726-24-02-045,
reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału – Dariusza Roguta,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez ……………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej
ustawą Pzp, zawarto niniejszą umowę (w dalszej części zwaną Umową) o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie, którego
przedmiotem jest wykonanie druku oraz dostarczenie Zamawiającemu zestawu gry
edukacyjnej dla Oddziału IPN w Łodzi, pod nazwą „First to Fight Polacy na frontach II
wojny światowej” – w ilości 14000 zestawów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
parametry techniczne oraz wymagania dotyczące zasad konfekcjonowania, transportu
i rozładunku zamówienia zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz
Formularzu Ofertowym, które stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2
do Umowy.
§2
1. Wykonawca jest zobowiązany do:

1) wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia, o którym mowa w § 1.

Znak sprawy: OVIŁd-280-3/19
2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji

Umowy wykonujące prace w ramach Umowy będą posiadały umiejętności
i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności im powierzonych.
3. Wykonawca jest zobowiązany do czynności związanych z drukiem zatrudnić osobę lub
osoby na podstawie umowy o pracę.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dokona zgodnie z art. 143e Pzp czynności

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności związane z drukiem.
5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 5 dni, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności związane z drukiem w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności związane z drukiem, których dotyczy
wezwanie Zamawiającego. 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, imion i nazwisk tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony. Kopia umowy musi zawierać takie informacje jak: imię i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy natomiast pozostałe
informacje znajdujące się w umowie o pracę powinny zostać zanonimizowane.
6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z drukiem
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w § 6 ust. 1 pkt 3 Umowy.
7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 3 czynności.
8. W przypadku dalszego zlecania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w części lub

całości podmiotom trzecim, Wykonawca
podmiotów trzecich jak za działania własne.

odpowiada za działania lub zaniechania
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§3
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, liczony od dnia podpisania umowy do czasu

odbioru przedmiotu zamówienia w trybie określonym w § 4 ust. 7 umowy, przy czym
Zamawiający wymaga jego realizacji w nieprzekraczalnym terminie do: 7 września
2019 r.
2. W terminie co najmniej 5 dni roboczych, przed terminem dostawy Wykonawca zgłosi
Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy i dostarczy go w miejsce
wyznaczone zgodnie z niniejszą Umową.
3. Zamawiającemu przysługują 3 dni robocze od dnia dostarczenia przedmiotu umowy na
jego weryfikację pod względem jakościowym i ilościowym i odbiór przedmiotu umowy,
przy czym weryfikacja jakościowa będzie polegała na sprawdzeniu w momencie dostawy
40 losowo wybranych egzemplarzy gry przed dokonaniem rozładunku.
W przypadku stwierdzenia wad w przynajmniej czterech sprawdzonych pudełkach,
Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia całej partii dostarczonej gry. Niniejsze nie
wyłącza uprawnienia Zamawiającego do późniejszego zgłaszania Wykonawcy wad
jakościowych przedmiotu zamówienia z tytułu gwarancji lub rękojmi.
4. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy
w terminie, o którym mowa w ust. 2, i jego odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego
przyjmuje
się,
że
przedmiot
umowy został
wykonany
w
terminie,
o którym mowa w ust. 1, nawet jeśli protokół odbioru zostałby podpisany po tym
terminie.
§4
1. Materiały do druku gry zostaną przekazane przez Zamawiającego w formie plików pdf nie
2.
3.

4.
5.
6.

7.

później niż w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy.
Na podstawie przekazanych materiałów, o których mowa w ust. 1, Wykonawca dostosuje
otrzymane pliki graficzne do parametrów wydruku i produkcji.
Materiały do druku będą przekazane Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres e-mail: …………………………… Wykonawca wyśle na adres e-mail
Zamawiającego: …………………..…. potwierdzenie otrzymania materiałów do druku.
Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zwrócić w terminie 14
dni Zamawiającemu materiały, o których mowa w ust. 1 i 2, na adres e-mail: ……..
Materiałów, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca nie może wykorzystać w celach
innych niż wykonanie przedmiotu umowy oraz udostępniać osobom trzecim.
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do magazynu Oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP mieszczącego się w Łodzi przy ul. Brukowej 11
lub innego miejsca na terenie Łodzi, które zostanie wskazane przez Zamawiającego nie
później jednak niż na 3 dni przed terminem dostawy. Transport, wniesienie oraz
rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zostaną wykonane przez
Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.
Odbiór przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, nastąpi na
podstawie protokołu odbioru podpisanego przez wyznaczonego pracownika
Zamawiającego oraz Wykonawcę. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności:
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a) datę odbioru przedmiotu umowy,
b) wskazanie przedmiotu umowy,
c) informację o należytym wykonaniu umowy pod względem ilościowym i jakościowym.
8. W przypadku stwierdzenia w protokole wad w dostarczonym przedmiocie umowy,

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wadliwej partii przedmiotu umowy z miejsca
odbioru, o którym mowa w ust. 6 Umowy, oraz do wymiany na przedmiot wolny od wad
i ponownego jego dostarczenia, na własny koszt i ryzyko, w terminie nie dłuższym niż
5 dni roboczych, liczonych od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego
o stwierdzonych wadach. Po usunięciu wad Strony dokonają odbioru w trybie określonym
w ust. 7.
9. Podpisanie protokołu odbioru z zastrzeżeniami wywołuje skutki równoznaczne
z opóźnieniem w wykonaniu umowy z winy Wykonawcy. Wyznaczenie dodatkowego
terminu, o którym mowa w ust. 8 powyżej, nie wstrzymuje naliczenia kar umownych
z tytułu nienależytej realizacji umowy w terminie.
10. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu opisanego w § 4 ust. 8 na
wymianę przedmiotu zamówienia na wolny od wad, lub odmowy usunięcia wad
zobowiązanie będzie traktowane jako niewykonane, a Zamawiający ma prawo odstąpienia
od umowy z winy Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.
§5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w

2.
3.
4.

5.

6.

§ 1 ust. 1 wynosi ……….. zł brutto (słownie: ………), w tym podatek VAT, stawka
……………...%, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………………..
Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia przez Wykonawcę, w tym koszt dostarczenia zamówienia Zamawiającemu.
Ceny jednostkowe przedstawione w ofercie Wykonawcy są stałe w okresie
obowiązywania umowy.
Płatność za przedmiot umowy regulowana będzie przez Zamawiającego na podstawie
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Podstawą do wystawienia
faktury będzie podpisanie przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia
bez zastrzeżeń.
Płatność wynikająca z faktury zostanie uregulowana przelewem, w ciągu 21 dni
kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
VAT, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Jeżeli
termin płatności przypada w sobotę lub dzień wolny od pracy, za termin płatności uważa
się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu.
§6

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych na rzecz Zamawiającego:
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1) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym
w § 3 ust.1 Umowy w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego
w § 5 ust. 1 Umowy za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,
2) w przypadku zwłoki w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 8 Umowy, w wysokości
0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień
kalendarzowy zwłoki,
3) w przypadku niedostarczenia w wymaganym przez Zamawiającego terminie
dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób,
o których mowa § 2 ust. 5 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia
kary umownej w wysokości 1000 zł.
4) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
30 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
5) w przypadku nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających
z postanowień określonych w § 4 ust. 4 lub 5 Umowy, Zamawiający ma prawo
naliczyć karę umowną w wysokości 1000,00 zł za każde naruszenie.
6) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki.
Łączna wartość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 35 %
wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
2. Należność z tytułu kar umownych określonych w ust. 1, Zamawiający może potrącić

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
3. W przypadku gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 1,
kumulatywnie.
§7
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach

określonych w art. 144 ustawy Pzp, w tym w szczególności w przypadku gdy:
1) zmiany wynikają ze specyfiki działalności Zamawiającego i potrzeb w zakresie
zmiany terminów wykonania lub odbioru przedmiotu umowy;
2) zmiany nazwy, adresu, statusu Strony umowy;
3) urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej
stawki VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć i zmiany wynagrodzenia
brutto wynikającej ze zmiany stawki podatku;
4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na:
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a) konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna
w celu prawidłowego wykonania umowy;
b) okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w szczególności czasowe wstrzymanie
realizacji umowy przez Zamawiającego;
c) okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie
przedmiotu umowy;
d) inne przyczyny zewnętrzne, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu
wykonania umowy;
2. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 1 termin wykonania umowy

może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia realizacji
przedmiotu umowy w sposób należyty.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§8
1. Zamawiający, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych określonych w

§ 6 Umowy, może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że:
1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu umowy tak
dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym,
Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić
jeszcze przed upływem terminu do wykonania umowy.
2) Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej
przez kolejnych 10 dni kalendarzowych
3) Wykonawca pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze
strony Zamawiającego nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami
umowy lub w istotny sposób narusza zobowiązania umowne,
4) Wykonawca został 2-krotnie obciążony karą umowną z tytułu nienależytego
wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z postanowień Umowy.
5) Wykonawca nie zatrudnia na umowę o pracę osób, o których mowa w § 2 ust. 3
Umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W tym celu
Zamawiający wraz z Wykonawcą winni ustalić wartość faktycznie wykonanego przez
Wykonawcę przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowiązuje się współpracować w tym
zakresie z Zamawiającym.
3. Ponadto jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo
sprzecznie z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania

Znak sprawy: OVIŁd-280-3/19
umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić bez wyznaczania
dodatkowego terminu.
4. Wykonawca może od Umowy odstąpić, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnienia
zatwierdzenia protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy.
5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i musi być uzasadnione. Odstąpienie przez Stronę od Umowy może
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa
w ust. 1,3, 4.
§9
1. Do kontaktów w sprawie niniejszej umowy oraz podpisania protokołu, o którym mowa

w § 4 ust. 7 Umowy, upoważnione są następujące osoby:
a) ze
strony
Zamawiającego:
mail:………………..
b) ze
strony
Wykonawcy:
mail:………………..

………………………
………………………

tel.

……………..e-

tel.

……………..e-

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie

poinformowania drugiej strony w formie pisemnej. Strony postanawiają, że za doręczone
uznaje się pismo z chwilą potwierdzenia transmisji danych drogą elektroniczną, na
wskazane w ust. 1 adresy e-mailowe.
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych,
które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktury oraz księgowanie i rozliczanie do
celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, adres, numer konta, numer NIP itp. Zmiany
te nie wymagają aneksu do Umowy.
§ 10
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości na okres 12 miesięcy od

dnia protokolarnego odbioru zamówienia przez Zamawiającego.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wady w dostarczonych zestawach gier,
Wykonawca winien ją usunąć w terminie 10 dni, a jeżeli wada, zdaniem Zamawiającego,
jest niemożliwa do usunięcia lub powodowałaby utratę walorów estetycznych lub
użytkowych Wykonawca winien dostarczyć egzemplarze wolne od wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 5 dni.
3. Gwarancja obejmuje wady przedmiotu umowy wynikające z zastosowania niewłaściwych
materiałów, części oraz niewłaściwej jakości wykonania oraz nieprawidłowego lub
niewłaściwego działania lub niespełniającego określonej funkcjonalności.
§ 11
1. Strony podejmują starania by rozstrzygnąć ewentualne spory i nieporozumienia

wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. Jeżeli po upływie 30
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dni od daty powstałego sporu strony nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo spór
zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy, a w szczególności kodeks cywilny oraz ustawa Pzp.
3. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami oraz Formularz Ofertowy złożony przez Wykonawcę.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Załączniki:
1. załącznik nr 1 do Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia
2. załącznik nr 2 do Umowy - Formularz Ofertowy
3. załącznik nr 3 do Umowy - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

…………………………….
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Zamawiający

Wykonawca

