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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM  

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ 

NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 

USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

  

 

NA 

Wykonanie druku gier edukacyjnych wraz z dostawą dla  Oddziału Instytutu Pamięci 

Narodowej  - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi 

 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) – 79800000-2 

 

 

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   15 czerwca 2020 R. GODZ. 10.00  

OTWARCIE OFERT:     15 czerwca 2020 R.  GODZ. 10.30 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Oddział  Instytutu Pamięci Narodowej  – Komisja Ścigania Zbrodni  

przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi   

ul .  Elizy Orzeszkowej  31/35  

91-479 Łódź  
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I. Nazwa i adres Zamawiającego (art. 36 ust. 1 Pzp).  

1. Nazwa: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu w Łodzi 

2. Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź 

nr tel.: (42) 616 27 45; nr faks: (42) 616 27 48 

3. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, od godz. 8.15. do godz. 16.15. 

4. Adres strony internetowej: www.ipn.gov.pl (zakładka „O IPN/Ogłoszenia/Zamówienia 

publiczne”). 

5. Oznaczenie niniejszego postępowania: OVIŁd-280-2/20. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 2 Pzp).  

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  

z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1843), zwanej dalej ustawą Pzp. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 

dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 3 Pzp). 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie druku następujących gier edukacyjnych dla Oddziału 

Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Łodzi:  

1) „First to Fight Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945” – GRA W KARTY  – w ilości  

14.000 zestawów;  

2) „Walka o granice II Rzeczypospolitej 1918-1924" - PUZZLE EDUKACYJNE  – w ilości 

1.000 zestawów. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają  załączniki nr 1 i 2 do SIWZ. 

3. 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 wskazanego przez Zamawiającego. Transport, wniesienie  

oraz rozładunek na miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zostaną wykonane  

przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.  

4. Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych (art. 36 ust. 2 pkt. 1).  

Zamówienie zostało podzielone przez Zamawiającego na 2 części: 

1) CZĘŚĆ I – wykonanie druku gry edukacyjnej „First to Fight Polskie Siły Zbrojne  

na Zachodzie 1939-1945” – GRA W KARTY  – w ilości 14.000 zestawów; 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Opis części I 

przedmiotu zamówienia. 

 

 

http://www.ipn.gov.pl/
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2) CZĘŚĆ II – wykonanie druku gry edukacyjnej „Walka o granice II Rzeczypospolitej  

1918-1924" - PUZZLE EDUKACYJNE  – w ilości 1.000 zestawów. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ – Opis części II 

przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybraną przez siebie część. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt 4 Pzp). 

6. Zamawiający wymaga, aby na wykonane gry edukacyjne Wykonawca udzielił 12 miesięcy 

gwarancji na każdą część zamówienia. 

7. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę co najmniej jednej osoby, która będzie wykonywać 

czynności związane z realizacją niniejszego zamówienia. 

8. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000 -2. 

IV. Termin wykonania zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 4 Pzp). 

1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w niżej podanych terminach:  

1) CZĘŚĆ I zamówienia - w nieprzekraczalnym terminie do: 30 września 2020 r.; 

2) CZĘŚĆ II zamówienia - w nieprzekraczalnym terminie do: 30 września 2020 r. 

2. Materiały do druku poszczególnych gier edukacyjnych zostaną przekazane przez Zamawiającego  

w formie plików pdf dla I i II części zamówienia nie później niż w ciągu 5 dni roboczych  

od dnia podpisania umowy.   

Na podstawie przekazanych materiałów Wykonawca dostosuje otrzymane pliki graficzne  

do parametrów wydruku i produkcji. 

V. Warunki udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 1 pkt 5 Pzp).  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania; 

2) spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,  

a w szczególności dotyczące : 

a) posiadanych przez Wykonawcę zdolności technicznych lub zawodowych umożliwiających 

wykonanie zamówienia.  

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, iż posiada odpowiednie doświadczenie,  

tzn. wykaże, że wykonał bądź jest w trakcie realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 

DLA CZĘŚCI I, co najmniej 1 usługi polegającej na druku gier planszowych,  

o nakładzie nie mniejszym niż 3000 egzemplarzy każda, 

Dla CZĘŚĆI II, co najmniej 1 usługi polegającej na druku puzzli,  

o nakładzie nie mniejszym niż 1000 egzemplarzy każda,  

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu  

o informacje zawarte we właściwych dokumentach wyszczególnionych w dziale VII. SIWZ.  

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca 

spełnił. Niespełnienie warunków określonych w pkt. 1 skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania. 
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3. Poleganie Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (art. 22a 1 Pzp).  

1) Wykonawca  może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału, o których mowa  

w V.1.2) lit. a SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia 

bądź jego części, polegać na zasobach innych podmiotów, tj.: zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej tych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca zobowiązany jest 

wówczas udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował tymi 

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

niniejszego zamówienia; 

2) Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inny podmiot zasoby, pozwalają  

na wykazanie przez Wykonawcę spełniania tego warunku udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 

1 pkt. 13-22 oraz ust. 5 ustawy Pzp;  

3) jeśli Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, w odniesieniu  

do doświadczenia, wówczas podmiot  ten zobowiązany będzie zrealizować usługi objęte 

niniejszym zamówieniem (umowa o podwykonawstwo). – art. 24 ust. 4 ustawy Pzp; 

4) jeśli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie chciał zmienić podwykonawcę,  

na którego zasoby  się powoływał, to zgodnie  z art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązany 

będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  

o udzielnie niniejszego zamówienia. 

VI. Podstawy wykluczenia  (art. 36 ust. 1 pkt 5a Pzp) 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który spełnia przesłanki wymienione  

w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. 

1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 

lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę  

lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę  

z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych  

i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom  

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu 

zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu;  

2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 

Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 

udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 
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2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy (art. 24. ust 5 pkt 1,4):  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie  

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 

814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.);  

2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał   

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego  

lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy 

Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.  

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia (art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp) 

1. Zgodnie z art. 25a ustawy Pzp każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne 

na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca  

nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2.  Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia  

z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o niepodleganiu wykluczeniu podwykonawców 

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów:  

1) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia,  

w zakresie jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza 

informację o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w VII 1. niniejszej SIWZ; 

2) w celu udowodnienia, że będzie dysponował tymi zasobami przedstawia wraz z ofertą 

pisemne zobowiązania tych podmiotów, potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę  

z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zobowiązanie musi 

określać czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w celu potwierdzenia 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia: 

1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 pkt. 2 Pzp) 

wykazu: 

DLA CZĘŚCI I co najmniej 1 usługi polegającej na druku gier planszowych,  

o nakładzie nie mniejszym niż 3000 egzemplarzy, 

DLA CZĘŚCI II co najmniej 1 usługi polegającej na druku puzzli o nakładzie nie 

mniejszym niż 1000 egzemplarzy, 
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wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały, wykonane lub są 

wykonywane należycie. Dowodami tymi są: 

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz którego dostawy 

były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,   

b) oświadczenie Wykonawcy, jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca  nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w VII. 4. 1) a) 

niniejszej SIWZ.  

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej  

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

W sytuacji, gdy wykaz usług lub dostarczone do niego dokumenty będą budzić wątpliwości 

Zamawiającego zwróci się on bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi 

były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów w tym zakresie.  

Za nienależycie wykonane zamówienie Zamawiający uzna w szczególności zamówienie: 

– obciążone wadami lub usterkami ujawnionymi w trakcie jego odbioru bądź użytkowania, 

– zrealizowane po terminie, 

– niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w konsekwencji czego 

Zamawiający rozwiązał umowę (poprzez wypowiedzenie lub odstąpienie), 

– w którym Wykonawca został obciążony karami umownymi za niezrealizowanie 

obowiązków określonych w umowie.  

2) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.  

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej  

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,  

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem  

lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego  

lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem ww. terminów, 

b) oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego, tytułem środka zapobiegawczego, 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,  celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 22  - wzór oświadczenia stanowi załącznik 

nr 5 do SIWZ,  
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3) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji  

z otwarcia ofert, o której mowa  w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - oświadczenie o przynależności 

albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 

23 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.  

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć  

wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.  

Oświadczenie złożone przed wskazanym terminem, nie zostanie uznane przez Zamawiającego  

za aktualne i Wykonawca zostanie wezwany do złożenia aktualnego oświadczenia.   

4) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą – na każdą część osobno -  przygotowaną przez 

siebie próbkę gry wg. podanych poniżej wytycznych:  

dla część I zamówienia (gra „First to Fight Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945”), 

Wykonawca przedstawia:  

 jeden egzemplarz dowolnego wyprodukowanego przez siebie produktu skompletowanego  

z dowolnych gier o parametrach technicznych podobnych jak w specyfikacji opisu 

przedmiotu zamówienia. Pudełko, karty do gry, plansza mają mieć: grubość tektury, rodzaj 

papieru oklejającego oraz sposób lakierowania identyczne jak podane w specyfikacji.  

W przypadku planszy, sposób jej składania ma być zgodny z podanym w specyfikacji.  

W przypadku kart do gry muszą mieć wymiary nie mniejsze niż w specyfikacji; 

dla części II zamówienia („Walka o granice II Rzeczypospolitej 1918-1924" ), Wykonawca 

przedstawia: 

 jeden egzemplarz dowolnego wyprodukowanego przez siebie produktu skompletowanego  

z dowolnych gier o parametrach technicznych i wymiarach podobnych jak w specyfikacji 

opisu przedmiotu zamówienia. Pudełko, elementy puzzla mają mieć: grubość tektury, rodzaj 

papieru oklejającego oraz sposób lakierowania identyczne jak podane w specyfikacji. Plansza 

puzzla powinna składać się z niemniej niż 160 elementów i po ułożeniu mieć rozmiar nie 

mniejszy niż 1100 x 850 mm. 

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca poświadcza autentyczność załączonej próbki; 

5) Zamawiający oceni czy Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek 

wymienionych w: 

a) art. 24 ust. 1 pkt. 1-21 i 23 ( z wyjątkiem pkt. 22)  w oparciu o złożone przez Wykonawcę  

oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, 

b) art.24 ust. 5 pkt. 4 w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie o braku podstaw 

wykluczenia oraz posiadane środki dowodowe. 

5. Wykonawcy występujący wspólnie: 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 ustawy Pzp. 

Umocowanie może wynikać z załączonej do oferty umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców bądź pełnomocnictwa złożonego w oryginalne bądź kopii potwierdzonej  

za zgodność z oryginałem; 

2) w przypadku składania oferty wspólnej, jeden z wykonawców musi samodzielnie spełniać 

warunek o którym mowa w V.1.2). lit. a SIWZ i składa dokument, o którym mowa  

w VII. 4.1). (wykaz usług); 
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3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu  (o którym mowa w pkt. V. 1) oraz dokumenty wymienione   

w VII. 4.2) lit. a-b składa każdy z wykonawców; 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy; 

5) jeżeli Wykonawca nie złoży w oświadczenia, o którym mowa w VII. 1. niniejszej SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, bądź 

złożone oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez Zamawiającego wątpliwości, to zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający 

wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie 

przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania; 

6) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający 

posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać  

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.); 

7) w zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1126). 

6. Zatrudnienie osób na umowę o pracę (art. 36 ust.8a Pzp): 

1) W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, 

Wykonawca zamieszcza  w formularzu ofertowym informację, że osoba bądź osoby  

o których mowa w III. 7. SIWZ tj. wykonujące czynności związane z realizacją zamówienia 

będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę; 

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane  

z realizacją zamówienia; 

3) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych, Wykonawca lub 

podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu część A i B imiennego raportu 

miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA) dla osób,  

o których mowa powyżej; 

4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją 

zamówienia,  Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 

wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w postanowieniach  umowy w sprawie 

wykonania zamówienia publicznego – wzór umowy stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 

VIII. Informacja o zastosowaniu przez Zamawiającego tzw. procedury odwróconej wyboru 

oferty, o której mowa  w art. 24aa ustawy Pzp 

1. Zamawiający informuje, iż najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu; 
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2. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy  

w terminie wskazanym w wezwaniu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki  

do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 93 

ust. 1 ustawy Pzp; 

3. jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt. 1 będzie się uchylał od zawarcia umowy, Zamawiający 

zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także trybie udzielania wyjaśnień 

dotyczących SIWZ (art. 36 ust. 1 pkt. 7 Pzp) 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są między 

Wykonawcą a Zamawiającym za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy  

z dnia 23 listopada 2012 r – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), 

osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub poczty elektronicznej (e-mail). W przypadku 

przekazania ich faksem lub na adres e-mail, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie 

potwierdzi fakt ich otrzymania. Brak niezwłocznego potwierdzenia oznaczać będzie, iż strona 

skutecznie otrzymała przesłane dokumenty. Wystarczającym dowodem będzie raport transmisji 

danych. Strony odpowiadają za sprawne działanie posiadanego faksu lub poczty elektronicznej.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  

oraz informacje na adres: 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP  w Łodzi 

Oddziałowe Biuro Administracyjno-Gospodarcze 

ul. E. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź 

lub na nr faksu: 42/ 616 27 48 

lub na adres e-mail: oddzial.lodz@ipn.gov.pl      

3. Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów (w tym mailowych) 

oraz numeru faksu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio 

podany adres lub numer faksu będą uznawane za skutecznie złożone. 

4. Oferty wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej i przekazuje  

do Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub posłańca. 

5. Tryb udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ (art. 38 Pzp):  

1) każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeśli wniosek  ten wpłynie do Zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął  

po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania; 

2) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

o wyjaśnienie treści SIWZ; 

3) Zamawiający niezwłocznie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, 

którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 

zapytania oraz umieści je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojvgqydm
mailto:oddzial.lodz@ipn.gov.pl
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X. Wadium (art. 36 ust. 1 pkt. 8 Pzp).  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

XI. Termin związania ofertą (art. 36 ust. 1 pkt 9 Pzp)  

1. Wykonawca będzie związany złożoną w niniejszym postępowaniu ofertą przez okres  

30 dni licząc od daty składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

XII. Opis sposobu przygotowania ofert (art. 36 ust. 1 pkt 10 Pzp) 

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ.  

2. Ofertę wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim, czytelnym pismem. 

4. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę.  

6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być ponumerowane i podpisane  

przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, a cała oferta wraz  załącznikami winna być  

ze sobą trwale złączona np. zbindowana, zszyta. 

7. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy  

i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości co najmniej równej cenie 

oferty. 

8. Wszelkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w postaci oryginału bądź 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

9. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie naniesiony znak,  

z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny 

lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, a jedynie ma formę podpisu skróconego, to znak musi 

być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać co najmniej 

nazwisko podpisującego. 

10. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych 

przez Wykonawcę ofert. 

11. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010  

z późn. zm.) to Zamawiający zaleca, aby Wykonawca w terminie nie późniejszym niż dzień 

składania ofert wskazał, które informacje w ofercie są zastrzeżone jako tajemnica 

przedsiębiorstwa i jednocześnie zastrzegł je składając w oddzielnej, zamkniętej kopercie 

oznaczonej klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa” - dołączonej do oferty.   

 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzsgu3ts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzsgu3ts
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12. Oferta powinna zawierać:  

1) próbkę gry edukacyjnej przygotowanej przez Wykonawcę wg wymagań Zamawiającego 

opisanych w VII.4.4) SIWZ; 

2) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3  

do SIWZ; 

3) oświadczenia i dokumenty wymienione w VII.1 i VII.3.2)  SIWZ; 

4) w przypadku kiedy oferta zostaje złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo  

do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia publicznego; 

5) w przypadku kiedy uprawnienia osoby podpisującej ofertę nie wynikają  

z powszechnie dostępnych dokumentów (odpis z właściwego rejestru), wskazujących osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy załączyć stosowne 

pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii uwierzytelnionej notarialnie.  

13. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą  

i adresem Wykonawcy, zaadresowane na Zamawiającego:  

 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 

– KŚZpNP w Łodzi 

Oddziałowe Biuro Administracyjno-Gospodarcze 

ul. Elizy Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź 

oraz opatrzone napisem:  

„Wykonanie druku gier edukacyjnych wraz z dostawą dla Oddziału IPN w Łodzi 

 Nie otwierać przed 15 czerwca 2020 r. godz. 10.00.” 

 

14. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może wycofać złożoną ofertę, bądź wprowadzić 

zmiany i poprawki w złożonej ofercie pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem 

terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty.  

1) podpisane powiadomienie przez upoważnioną przez Wykonawcę osobę musi zostać złożone w 

miejscu i wg. zasad obowiązujących przy składaniu oferty, w zamkniętym opakowaniu,  

z dodatkowym odpowiednim oznakowaniem „ZMIANA” bądź „WYCOFANIE”;  

2) opakowania oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i zostaną dołączone do jego oferty; 

3) opakowania oznaczone „WYCOFANIE” po potwierdzeniu zgodności z danymi 

zamieszczonymi na opakowaniu wycofywanej oferty, będą otwierane w pierwszej kolejności;  

4) opakowania z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Elizy Orzeszkowej 31/35,  

91-479 Łódź, w Kancelarii Ogólnej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP,  

do dnia 15 czerwca 2020 roku, do godz. 10.00.  

2. Ofertę uważa się za dostarczoną w terminie, jeżeli fizycznie znajdzie się w Kancelarii Ogólnej 

Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP,  do godz. 10.00 w dniu 15 czerwca 2020 r.  

3. Oferta złożona po terminie składania ofert, zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie  

z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 
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4. Otwarcie ofert odbędzie się 15 czerwca 2020 roku o godz. 10.30, w Oddziałowym Biurze 

Administracyjno-Gospodarczym, w siedzibie Zamawiającego w Łodzi przy ul. E. Orzeszkowej 

31/35. Osoby zainteresowane uczestnictwem w otwarciu ofert, powinny czekać na przedstawiciela 

Zamawiającego na parterze budynku D. 

5. Zgodnie art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie 

internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę  

w oparciu o wypełniony i załączony do oferty Formularz ofertowy (zał. nr 3 do SIWZ).   

2. Cenę brutto oferty należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 o podatku  

od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z zaokrągleniem do dwóch miejsc  

po przecinku.  

4. Cena musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia,  

w tym: opłaty, podatki, zysk, koszty dojazdu, a także wymagane przepisami prawa obciążenia 

publicznoprawne. 

5. W przypadku Wykonawców zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu 

Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

XV. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Ocenie będą podlegać oferty nieodrzucone. 

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów  

w kryteriach:  

1) Cena ofertowa brutto (C)     

2) Parametry techniczne (T)    

3. Znaczenie przypisane przez Zamawiającego wymienionym kryteriom: 

Kryterium Waga 

(%) 

Liczba 

punktów 

Sposób oceny  

Cena 

ofertowa 

brutto 

60% 60 wg wzoru 

 C min 

C = -------  x 60 punktów 

  C b 

C min – najniższa oferowana cena brutto 

spośród ofert nieodrzuconych, 

Cb– cena brutto oferty badanej 

Parametry 

techniczne 

40% 40 Wg punktacji opisanej w XV.6 SIWZ 

Razem 100% 100 _____________________ 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojtg4ytm
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4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg wzoru: 

R = C + T 

gdzie:  

C – punkty uzyskane w kryterium „cena ofertowa brutto” 

T – punkty uzyskane w kryterium „Parametry techniczne” 

5. Kryterium  cena ofertowa brutto (C)” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto oferty  

za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

Liczba punktów (C) w tym kryterium za cenę oferty badanej będzie wyliczana według wzoru 

podanego w tabeli powyżej. 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 60 pkt. 

 

6. Kryterium parametry techniczne (T) będzie rozpatrywane na podstawie dołączonej  

do oferty próbki gry edukacyjnej wyprodukowanej przez Wykonawcę.  

 

Część I zamówienia: 

 

 

Lp. 

 

 

Elementy oceny w kryterium technicznym–  

dla części I  zamówienia  

 

Ocena w punktach 

1 Jakość druku (ocena na podstawie wydruku kart 

gry i planszy): 

bardzo 

dobra 

dobra średnia zła 

1a ostrość  10 6 3 0 

1b wybarwienie 10 6 3 0 

2 suma 1a+1b 20 12 6 0 

3 Jakość cięcia metodą sztancowania (oceniany 

będzie stopień spoistości kartonu na brzegach  

i zaokrągleniach) 

10 6 3 0 

4 Sposób składania planszy na cztery:  Ocena w punktach 

bigowanie  2 

elementy planszy rozcięte i podklejone papierem 5 

5 Wykończenie brzegów planszy: Ocena w punktach 

cięte bez oklejenia  2 

cięte z oklejeniem  5 

6 max ilość punktów z poz. 4+5 10 

7 max ilość punktów uzyskanych w  poz. 2+3+6 40 

 

Część II  zamówienia: 

 

 

Lp. 

 

 

Elementy oceny w kryterium technicznym – 

dla części II  zamówienia 

 

Ocena w punktach 

1 Jakość druku puzzli (ocena na podstawie 

wydruku dostarczonego kompletu puzzli): 

bardzo 

dobra 

dobra średnia zła 

ostrość  10 7 4 0 

wybarwienie 10 7 4 0 

2 Jakość cięcia puzzli metodą sztancowania 

(oceniany będzie stopień spoistości tektury 

na brzegach) 

20 15 10 0 

 poz. 1+2  40 20 0 
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Punkty otrzymane przez daną ofertę za jakość druku i jakość cięcia podczas oceny indywidualnej 

przez członków komisji przetargowej zostaną do siebie dodane, a następnie podzielone przez 

liczbę oceniających. Wynik będzie liczbą punktów, jaką otrzymała dana oferta w danym 

elemencie. 

W przypadku braku załączenia do oferty próbki gry, Wykonawca otrzyma 0 pkt.  

w  kryterium parametry techniczne. 

W przypadku załączenia do oferty więcej niż jednej próbki gry, Wykonawca otrzyma 0 pkt.  

w  kryterium parametry techniczne. 

Najkorzystniejsza oferta w kryterium parametry techniczne może uzyskać maksimum 

40 pkt. 

7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością  

do dwóch miejsc po przecinku.  

8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną  

w oparciu o podane kryteria oceny. 

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów 

oraz odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ oraz ustawie Pzp. 

10. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwagi na fakt, iż dwie  

lub więcej ofert będą miały taki sam bilans ceny i pozostałego kryterium oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, zgodnie z  art. 91 ust. 4 

ustawy Pzp. 

XVI. Formalności jakie powinny zostać dopełnione  po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać  

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,  

o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia, 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 

określać co najmniej: strony umowy, przedmiot i sposób współdziałania, zakres prac 

przewidzianych do wykonania przez każdą ze stron, solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

zamówienia, czas trwania obejmujący, okres realizacji przedmiotu zamówienia wraz z gwarancją  

i rękojmią, wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron do czasu 

wykonania zamówienia.  

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVIII. Wzór umowy 

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą zgodną z wzorem umowy o udzielenie 

zamówienia publicznego, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.  

XIX. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy  

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w zakresie i na warunkach określonych  

we wzorze umowy.  
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XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. W postępowaniu mają zastosowanie odwołania w zakresie przewidzianym w art. 180 ustawy Pzp.  

XXI. Postanowienia końcowe. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisy wykonawcze wydane na jej 

podstawie oraz Kodeks cywilny. 

 

 

 

Załączniki do SIWZ:  

Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia – część I 

Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia – część II 

Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 4 - Wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  

z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego 

Załącznik Nr 5 - Wzór oświadczenia o braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne 

Załącznik Nr 6 - Wzór wykazu usług 

Załącznik Nr 7 - Wzór oświadczenia o nie przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik Nr 8 - Wzór umowy o udzielenie zamówienia 

Załącznik Nr 9 - Klauzula informacyjna 

Załącznik Nr 10  - Pliki poglądowe w formacie jpg - pliki są własnością intelektualną  

i majątkową Zamawiającego i nie mogą być wykorzystane do celów 

innych niż przygotowanie oferty przetargowej 
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                                                                                                            Załącznik nr 1 do SIWZ 

  (Załącznik nr 1a do umowy) 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Część I zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie druku 14 000 zestawów gry edukacyjnej „First to Fight 

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945” składającej się z:  

a) 48 kart, 

b) 1 planszy,  

c) 1 broszury informacyjnej,  

d) pudełka tekturowego, które będzie opakowaniem całego zestawu 

 

Specyfikacja techniczna pojedynczego egzemplarza gry edukacyjnej: 

 

48 kart do gry  

Wymiar pojedynczej karty (z zaokrągleniem na rogach): 88x63 mm (tolerancja wymiarów +10 mm)  

Materiał: karton ok 350g lub standardowo wykorzystywany w kartach do gry 

Druk: 4/4 + lakier dyspersyjny 

Karty zadrukowane dwustronnie   

 

1 plansza  
Plansza składana na cztery  

Wymiary planszy:650 x 460 mm, po złożeniu ok 325x230 mm 

Materiał: tektura 1,2-1,75 mm + kreda 150g 

Druk: 4/0 + lakier dyspersyjny mat 

Plansza będzie z dwóch stron oklejona papierem (kreda) z oklejonymi brzegami. Na jednej stronie 

planszy będzie nadrukowana na papierze (kreda) mapa Europy 1939-1945, na drugiej stronie nie 

będzie nadruku. 

 

1 broszura informacyjna – 20 str.+ okładka szyta wzdłuż dłuższego boku 

Wymiar: A5 210x148 mm 

Materiał: kreda 150g 

Druk 4/4 + lakier dyspersyjny 

 

1 pudełko wieko/denko 

Wymiar: 330x240x25 mm (tolerancja wymiarów + 5 mm) 

Materiał: tektura szara 1,0 mm + papier płótnowany 100g 

Druk wieka: 4/0+ lakier 

Druk denka: 4/0 + lakier 

Konfekcjonowanie 

Spakowanie każdego elementu gry do pudełka luzem  

Zafoliowanie każdego pudełka gry oraz spakowanie do pudeł zbiorczych 

 

Transport 

Od Wykonawcy do magazynu Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Łódź, ul. Brukowa 11 

lub innego miejsca na terenie Łodzi wskazanego przez Zamawiającego 

 

WARUNKI TRANSPORTU i ROZŁADUNKU  

1. Gry edukacyjne muszą być umieszczone na europaletach w folii streczowej, zapakowane do 

pudeł zbiorczych. 

2. Rozładunek polega na rozstawieniu europalet w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Europalety pozostają własnością Zamawiającego. 

4. Magazyn Zamawiającego wyposażony jest w rampę dostawczą o wysokości 110 cm, Wykonawca 

powinien dysponować pojazdem dostosowanym do rozładowania z rampy.  
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                                                                                                     Załącznik nr 2 do SIWZ 

  (Załącznik nr 1b do umowy) 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Część II zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  druku 1000 zestawów puzzli edukacyjnych "Walka o 

granice II Rzeczypospolitej 1918-1924" składającej się z:  

a) puzzli (160 elementów), składających się na mapę pt. "Kształtowanie się granic II 

Rzeczypospolitej  

1918-1924",   

b) 1 broszury informacyjnej,  

c) 24 kart informacyjnych, 

d) 32 żetonów, 

e) 2 woreczków foliowych strunowych na karty, 

f) 1 woreczka foliowego strunowego na znaczniki, 

g) 1 woreczka foliowego zgrzewnego na puzzle, 

h) pudełka tekturowego, które będzie opakowaniem całego zestawu.  

 

Specyfikacja techniczna pojedynczego egzemplarza gry edukacyjnej: 

1 pudełko wieko/denko:  

Wymiar: 350x319x130 mm (tolerancja wymiarów -5 / +5 mm) 

Materiał: tektura szara 2,0 mm + papier płótnowany 100g 

Druk wieka: 4/0+ lakier 

Druk denka: 4/0 + lakier 

 

1 kompl. puzzli: 160 elementów 

Wymiar netto: 1195x960 mm 

Materiał: tektura niebieska 1,75 mm + karton 230g 

Druk: 4/0 + lakier dyspersyjny mat  

Puzzle, które tworzą mapę muszą być wycięte metodą wyciskania prasą jednorazowo z całej mapy  

o wymiarach 1195x960 mm 

 

1 broszura informacyjna – 16 str. + okładka 

Wymiar: 210x210 mm 

Materiał: kreda 150g 

Druk 4/4 + lakier dyspersyjny 

 

24 karty informacyjne 

Wymiar karty: 120x85 mm (zaokrąglone na rogach) 

Materiał: tektura szara 1,2 mm + kreda 150g 

Druk: 4/4 + lakier dyspersyjny (druk dwustronny) 

2 woreczki strunowe do kart informacyjnych  150x220 mm. 

 

32 żetony  
Wymiar jednego żetonu: fi 25 mm 

Materiał: tektura szara 1,2 mm + kreda 150g 

Druk: 4/4 + lakier dyspersyjny (druk dwustronny) 

1 woreczek strunowy do znaczników 100x150 mm. 

 

Konfekcjonowanie 

Spakowanie każdego elementu gry do pudełka tj. 160 elementów puzzli w woreczku zgrzewnym, 24 

karty informacyjne w formatkach lub luzem, 32 żetony w formatce lub luzem, 1 broszura 

informacyjna, 3 woreczki foliowe strunowe.  Zafoliowanie każdego pudełka gry oraz spakowanie  

do pudeł zbiorczych 
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Transport 

Od Wykonawcy do magazynu Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, przy  ul. Brukowa 11 

lub innego miejsca na terenie Łodzi wskazanego przez Zamawiającego. 

 

WARUNKI TRANSPORTU i ROZŁADUNKU  

1. Gry edukacyjne muszą być umieszczone na europaletach w folii streczowej, zapakowane do 

pudeł zbiorczych. 

2. Rozładunek polega na rozstawieniu europalet w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Europalety pozostają własnością Zamawiającego. 

4. Magazyn Zamawiającego wyposażony jest w rampę dostawczą o wysokości 110 cm, Wykonawca 

powinien dysponować pojazdem dostosowanym do rozładowania z rampy.  
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                                                                                                            Załącznik nr 3 do SIWZ 

  (Załącznik nr 2 do umowy) 

 

OFERTA 

(FORMULARZ OFERTOWY) 

 

na 

 

Wykonanie druku gier edukacyjnych wraz z dostawą dla  Oddziału Instytutu Pamięci 

Narodowej  - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi 

 

 

 

 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 

- Komisja Ścigania Zbrodni  

przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi 

91-479 Łódź, ul. E. Orzeszkowej 31/35 

 

 

DANE WYKONAWCY: 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę : …………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa Wykonawcy /Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

................................................................................................................................................................... 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ........................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………

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

REGON: …………………................……………………………………………………………………. 

NIP: …………………………………................………………………………………………………… 

FAX ........................................................................................................................................................... 

TEL. .........…………................…………………………………………………………………………. 

 

1. SKŁADAM/Y OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem  

i na warunkach określonych w SIWZ, a także zgodnie z wzorem umowy (zaznaczyć właściwą 

część/części zamówienia) : 

□ Części I zamówienia – wykonanie gry edukacyjnej „First to Fight Polskie Siły Zbrojne  

na Zachodzie 1939-1945” – GRA W KARTY - w ilości 14.000 zestawów, za łączną cenę 

ofertową (stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy i uwzględniającą wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia): 

Cena ofertowa brutto I części ……………………..….………… zł  

Słownie …………………………………………………………… zł 

w tym obowiązujący podatek VAT, stawka : ………………..……%,  
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□ Części II zamówienia - wykonanie gry edukacyjnej "Walka o granice II Rzeczypospolitej 

1918-1924" – PUZZLE EDUKACYJNE -w ilości 1.000 zestawów, za łączną cenę ofertową 

(stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy i uwzględniającą wszystkie koszty związane 

z realizacją zamówienia): 

Cena ofertowa brutto II części ………………..……..………. zł  

Słownie …………………………………………………………zł 

W tym obowiązujący podatek VAT, stawka : …………………%,  

2. Oświadczam/my, że jestem/jesteśmy związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu 

składania ofert.  

3. Oświadczam/my, że zamierzam/y / nie zamierzam/y powierzyć podwykonawcom  

do wykonania następujące części zamówienia (jeśli jest to wiadome, należy podać dane 

proponowanych podwykonawców):  

1)…………………………………………………………………………………………………… 

2)……………………………………………………………………………………………………... 

4. Oświadczam/my, że osoba bądź osoby o których mowa w III. 7. SIWZ tj. wykonujące czynności 

związane z realizacją zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

5. Oświadczam/my, że wzór umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia akceptuję/akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązuję się/zobowiązujemy się,  

w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą,  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6. Jestem/ nie jestem* Wykonawcą z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

7. Oferta została złożona na .................. kolejno ponumerowanych stronach.  

8. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do: 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym  

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

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

Adres: …………………………………………………………………………………….……….. 

Telefon ………………………………………………………………………………….……….... 

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………… 
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9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1)

 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**  

1)
rozporządzenie 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).  

 

 

 

 

 

 

...................................     ..........................................................  
       /miejscowość i data/

          
podpis wykonawcy bądź osoby/osób  upoważnionej/nych  

do reprezentowania wykonawcy 

 

* niepotrzebne skreślić  

** w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 

4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia 

np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 OŚWIADCZENIE  

 (składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp)   

o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

 o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

Wykonanie druku gier edukacyjnych wraz z dostawą dla  Oddziału Instytutu Pamięci 

Narodowej  - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi 

 

 

Ja/my, niżej podpisany/i (imię /nazwisko, podstawa do reprezentacji) 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa  i adres Wykonawcy)  

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

 

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

 

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

 

1. Oświadczam/y, że na dzień składania ofert Wykonawca wyżej wskazany: 

1) nie podlega wykluczeniu * na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 zachodzą w stosunku w do niego podstawy wykluczenia * z postępowania na podstawie 

art. ………………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

oraz 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia określone  

w dziale V SIWZ. 

 

...................................                   .....................................................
      

/miejscowość i data/         /podpis Wykonawcy bądź osoby 

   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 

 

*niewłaściwe skreślić 
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2. Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w dziale V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..., 

w następującym zakresie  ……………………………………………………………………………….. 

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

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

 

...................................                   .....................................................
      

/miejscowość i data/         /podpis Wykonawcy bądź osoby 

   upoważnionej do reprezentowania wykonawcy/ 

 

 

3. Oświadczenie dotyczące podmiotu, na zasoby którego powołuje się Wykonawca: 

Oświadczam, że wobec podmiotu/ów na zasoby którego/rych powołuję się w niniejszym 

postępowaniu tj. ……………………………………………………………….. 
    (podać pełną nazwę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

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

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

 nie istnieją podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

...................................                   .....................................................
      

/miejscowość i data/         /podpis Wykonawcy bądź osoby 

   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 

 

 

4. Oświadczenie dotyczące podwykonawcy - niebędącego podmiotem, na którego zasoby 

powołuje się Wykonawca (zgodnie z zapisem w VII 2 SIWZ): 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………….. 
    (podać pełną nazwę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

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

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

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

...................................                   .....................................................
      

/miejscowość i data/         /podpis Wykonawcy bądź osoby 

   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE    

 

o braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

Na potrzeby postępowania prowadzonego pn . „Wykonanie druku gier edukacyjnych  

wraz z dostawą dla  Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi” 

 

 

Ja/my, niżej podpisany/i (imię /nazwisko) 

………………………………………………………………………………………….…,… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa  i adres Wykonawcy)  

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

 

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

 

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

 

Oświadczam/y, iż na  potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Wykonanie 

zestawu gier edukacyjnych wraz z dostawą dla Oddziału Instytutu Pamięci narodowej – KŚZpNP  

w Łodzi”,  nie orzeczono/ orzeczono * wobec ww. Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

 

 

 

 

 

...................................                   .....................................................
      

/miejscowość i data/         /podpis Wykonawcy bądź osoby 

   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 

 

*niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

……………………………………

……………………………………

…………………… 

 

 

WYKAZ USŁUG  

Na potrzeby postępowania prowadzonego pn .  „Wykonanie druku gier edukacyjnych  

wraz z dostawą dla  Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi” 

 

Lp. Przedmiot usługi  
Wielkość 

nakładu  

Daty wykonania 

usługi (od - do) 

Nawa i adres  

odbiorcy usługi 

(Zamawiającego) 

 

    

 

    

 

W załączeniu dowody, że usługi zostały wykonane bądź są wykonywane należycie. 

 

 

 

...................................                   .....................................................
      

/miejscowość i data/         /podpis Wykonawcy bądź osoby 

   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI  LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ*  

 

Na potrzeby postępowania prowadzonego pn .  „Wykonanie druku gier edukacyjnych  

wraz z dostawą dla  Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi” 

 

Ja/my, niżej podpisany/i (imię /nazwisko) 

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

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa i adres Wykonawcy)  

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

 

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

 

zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

oraz w związku z zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej informacją  

o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu na „Wykonanie zestawu gier edukacyjnych 

wraz z dostawą dla Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Łodzi”,  OŚWIADCZAM/Y, 

ŻE: 

 nie należę/nie należymy do samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy 

złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu**, 

 należę/należymy do grupy kapitałowej łącznie z Wykonawcą/mi**:  

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

   

   

 

i składam dowody/nie składam dowodów**, że powiązania z ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia: 

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

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

 

 

 

...................................                   .....................................................
      

/miejscowość i data/         podpis Wykonawcy bądź osoby 

   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

*grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), tj. wszyscy przedsiębiorcy, którzy są 

kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 

przedsiębiorcę. 

 

**niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 8 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 2019 r. poz. 1882),  

NIP: 726-24-02-045,  

reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału – dr. hab. 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 2019 r. poz. 1843), 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 następującej gry edukacyjnej dla Oddziału 

Instytutu Pamięci Narodowej - KSZpNP w Łodzi, która stanowi część ……. zamówienia, 

 a mianowicie .……………………………………………………………..” (w przypadku tego 

samego wykonawcy dla każdej części zamówienia podpisana zostanie osobna umowa) 

2. 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 lit. …. i załącznik nr 2 do Umowy. 

§ 2 

1. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 ze szczególną starannością właściwą 

podmiotom profesjonalnym i przez osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie 

zawodowe; 

2) zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami bhp. 

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. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjtgmyde
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3. Wykonawca jest zobowiązany do czynności związanych z realizacją Umowy zatrudnić osobę lub 

osoby na podstawie umowy o pracę. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związanych  

z realizacją zamówienia.  

5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych, Wykonawca  

lub podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu część A i B imiennego raportu 

miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA) dla osób,  

o których mowa powyżej. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją Umowy, 

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 Umowy w części  

lub całości podmiotom trzecim, Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podmiotów 

trzecich jak za działania własne. 

§ 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 do: 30 września 2020 r.  

2. W terminie co najmniej 5 dni roboczych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, 

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przekazania 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 bądź 

stwierdzenie jego wad, przy czym weryfikacja jakościowa będzie polegała na  sprawdzeniu  

40 losowo wybranych egzemplarzy gry edukacyjnej przed dokonaniem rozładunku. W przypadku 

stwierdzenia wad w przynajmniej czterech sprawdzonych pudełkach, Zamawiający ma prawo 

odmówić przyjęcia całej dostawy gry edukacyjnej. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przekazania do odbioru przedmiotu 

Umowy w terminie, o którym mowa w ust. 2, i jego odbioru 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. 
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§ 4 

1. Materiały do druku gry edukacyjnej zostaną przekazane przez Zamawiającego w formie plików 

pdf nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy  

2. Na podstawie przekazanych materiałów, o których mowa w ust. 1, Wykonawca dostosuje 

otrzymane pliki graficzne do parametrów wydruku i produkcji.  

3. Materiały do druku będą przekazane Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej  

na adres e-mail: ……………………. Wykonawca wyśle na adres e-mail Zamawiającego: 

Grzegorz.Nawrot@ipn.gov.pl potwierdzenie otrzymania materiałów do druku.  

4. Po wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu  

materiały, o których mowa w ust. 1oraz pliki graficzne, o których mowa w ust. 2, na adres e-mail: 

…………………………………………………..…….. 

5. Materiałów, o których mowa w ust. 1 i plików graficznych, o których mowa w ust. 2, Wykonawca 

nie może wykorzystać w celach innych niż wykonanie przedmiotu Umowy oraz udostępniać 

osobom trzecim.  

6. Przedmiot Umowy 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 wskazanego przez Zamawiającego. Transport, wniesienie  

oraz rozładunek na miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zostaną wykonane  

przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. 

7. 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: 

1) datę odbioru przedmiotu Umowy, 

2) wskazanie gry edukacyjnej, 

3) 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 całości wadliwego 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 poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzonych wadach. Po usunięciu 

wad Strony dokonają odbioru na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa 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 dwukrotnego wystąpienia sytuacji opisanej w § 3 ust. 3 zdanie drugie, 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 § 1 ust. 1 

wynosi ……….. zł brutto (słownie: ………), w tym podatek VAT, stawka ……………...%, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………….. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 

przez Wykonawcę, w tym koszt dostarczenia zamówienia Zamawiającemu. 



Znak sprawy: OVIŁd-280-2/20 

Strona 30 z 36 

 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata 

wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu 

przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku 

bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub 

wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. 

7. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego 

wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest 

traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim 

przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek 

ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym 

okresie”. 

§ 6 

1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy poprzez zapłatę kar umownych: 

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 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. 
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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. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy,  

w wysokości 30 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 

§ 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: 

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 którejkolwiek z 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 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; 

2) Wykonawca został 2-krotnie obciążony karą umowną z tytułu nienależytego wykonania 

obowiązków Wykonawcy wynikających z postanowień 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 
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ustalić wartość faktycznie wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, a Wykonawca 

zobowiązuje się współpracować w tym zakresie z Zamawiającym. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy wadliwie albo sprzecznie  

z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczyć 

mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 

Zamawiający może od Umowy odstąpić. 

4. Wykonawca może od Umowy odstąpić, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych postanowień 

Umowy, a w szczególności gdy: 

1) nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za prawidłowo wykonany przedmiot Umowy  

w ciągu 30 dni od terminu płatności ustalonego w Umowie; 

2) 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: 

1) ze strony Zamawiającego: ……………………… tel. ……………..e-mail:………………..; 

2) ze strony Wykonawcy: ……………………… tel. ……………..e-mail:……………….. 

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

drugiej strony mailem. 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 przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wady w dostarczonych grach edukacyjnych, 

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 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. 
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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 lit … do Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia 

2. załącznik nr 2 do Umowy – kopia formularza ofertowego Wykonawcy 

3. wzór protokołu odbioru 

4. klauzula informacyjna 

 

 

 

…………………………….      …………………………… 

Zamawiający        Wykonawca 
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  (Załącznik nr 3 do umowy) 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU (WZÓR) 

 

Łódź, dnia……….. 

 

 

 

 

 

 

W dniu……………… dostarczono do Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi niżej wymieniony przedmiot 

Umowy: 

Nazwa dostarczonego przedmiotu Umowy Ilość 

  

Odbiór jakościowy/ opis Ilość 

  

 

 

Zamawiający dokonał odbioru przedmiotu zamówienia wymienionego w protokole. 

 

 

 

 

……………………………………….    ………..…………………………… 

Zamawiający / osoba upoważniona    Wykonawca /  osoba upoważniona  

 do reprezentowania Zamawiającego    do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 



Znak sprawy: OVIŁd-280-2/20 

Strona 35 z 36 

 

 

 

Załącznik nr 9 do SIWZ 

  (Załącznik nr 4 do umowy) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zamawiający, wypełniając obowiązki wynikające z art. 13 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 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - zwany dalej Instytutem, z siedzibą pod adresem: 02-675, 

Warszawa, ul. Wołoska 7; 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl,  

adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa; 

3) a) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  

na administratorze, 

 art. 6 ust. 1 lit. e RODO – w celu wykonywania zadań w interesie publicznym – archiwizacja, 

 art. 10 RODO – w celu przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków 

skazujących oraz naruszeń prawa, 

 Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” - w celu związanym z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie druku gier edukacyjnych  

wraz z dostawą dla  Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi. 

b) W przypadku udzielenia zamówienia Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wykonania  umowy,  

której będzie Pani/Pan stroną  lub  do  podjęcia działań przed zawarciem umowy; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o: 

- ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,  

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

oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty upoważnione przez 

Administratora danych. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez: 

a. okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 97 ust. 1 

ustawy Pzp, a następnie przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego, 

b. cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku  

z realizacją obowiązku archiwizacyjnego – w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia; 

6) a) 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, 

mailto:inspektorochronydanych@ipn.gov.pl
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b) w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, 

lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, 

c) 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, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

RODO, 

e) na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

f) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

g) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 


