Dotyczy postępowania nr 1/PN/2019
Załącznik nr 6 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową” jest wykonanie i dostawa materiałów
promocyjnych na potrzeby Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego, zgodnie z treścią oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy oraz
opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną część Umowy.
2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy określonego w ust. 1 stosownie do oferty
Wykonawcy oraz opisu przedmiotu zamówienia zobowiązuje się dostarczyć rzeczy:
1) spełniające wszystkie wymagane dla tego typu artykułów parametry techniczne i użytkowe,
2) fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych,
3) dopuszczone do obrotu handlowego na obszarze Unii Europejskiej zgodnie z przepisami
powszechnie obowiązującymi.
3. Termin realizacji zamówienia: …….. dni od daty dokonania przez Zamawiającego ostatecznej
akceptacji przygotowanej przez Wykonawcę wizualizacji przedmiotu zamówienia.
§2
Wykonanie i akceptacja materiałów promocyjnych
1. Wykonawca wykona materiały promocyjne zgodnie z treścią oferty, o której mowa w § 1 ust. 1
Umowy, opisem przedmiotu zamówienia oraz dodatkowymi wskazówkami Zamawiającego
przekazywanymi w trakcie realizacji Umowy. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przez
Wykonawcę przekazanych logotypów stanowiących przedmiot majątkowych praw autorskich
wyłącznie w czasie realizacji przedmiotu umowy i wyłącznie w celach związanych z jej realizacją.
2. W terminie 3 dni roboczych od daty wysłania Wykonawcy przez Zamawiającego logotypów,
Wykonawca sporządzi i prześle w formie elektronicznej Zamawiającemu wizualizację (projekt) dla
każdej z pozycji zamówienia i przedstawi ją Zamawiającemu do akceptacji.
3. Zamawiający może zgłosić drogą elektroniczną uwagi do przedstawionych mu wizualizacji materiałów
promocyjnych, a Wykonawca ma obowiązek zastosować się do tych uwag pod rygorem nieprzyjęcia
przedmiotu dostawy. W szczególności dotyczy to przypadku żądania przez Zamawiającego przesłania
wizualizacji w innym formacie, jeżeli okaże się, że Zamawiający nie może otworzyć materiałów
przesłanych przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek przedstawić nowe wizualizacje w terminie
3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego uwag dla danego rodzaju asortymentu.
4. Projekty będą przesyłane przez Wykonawcę w formie elektronicznej z adresu e-mail: ………….na
adres e-mail ………………………….
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Produkcja poszczególnych materiałów nie może zostać rozpoczęta przed dokonaniem ostatecznej
akceptacji przez Zamawiającego odpowiednich wizualizacji (projektu) dla danego artykułu.
§3
Warunki dostawy
1. Wykonawca dostarczy materiały do siedziby Zamawiającego w opakowaniach zbiorczych,
wykonanych z tworzywa lub papieru pochodzącego z recyklingu na swój koszt i ryzyko, w godzinach
między 10.00 a 14.00, w dniach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca w celu weryfikacji spełnienia ww. klauzuli, wraz
z dostawą przedstawi dokument poświadczający, że opakowania zbiorcze zostały wykonane
z tworzywa lub papieru pochodzącego z recyclingu. W przypadku nieprzedstawienia dokumentu,
o którym mowa w zdaniu powyżej, Zamawiający uzna, że opakowania zbiorcze, nie zostały
wykonane z tworzywa lub papieru pochodzącego z recyklingu. (dotyczy części nr 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9).
2. Dostawa, o której mowa w ust. 1, zrealizowana zostanie po uprzednim uzgodnieniu jej terminu
z osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego, o której mowa w § 4 ust.
2, z zastrzeżeniem zachowania terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3.
3. Wykonawca zapewni personel do wniesienia materiałów w miejsca wskazane przez Zamawiającego.
4. Odbiór dostawy, a tym samym odbiór wykonania przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie
Zamawiającego i potwierdzony zostanie podpisanym przez osobę odpowiedzialną za realizację
Umowy ze strony Zamawiającego wskazaną w § 4 ust. 1 i Wykonawcę Protokołem odbioru
przedmiotu Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
5. Protokół odbioru przedmiotu Umowy podpisany bez zastrzeżeń, będzie podstawą do wystawienia
przez Wykonawcę faktury VAT i wypłacenia przez Zamawiającego należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.
6. Odbiór materiałów poprzedzony zostanie ich losowym sprawdzeniem przez Zamawiającego pod
względem ilościowym oraz rodzajowym, pod kątem, czy dostarczone rzeczy posiadają parametry
deklarowane w ofercie Wykonawcy, umowie oraz uzgodnione w trakcie realizacji Umowy.
7. W przypadku stwierdzenia w wyniku losowego sprawdzenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej,
że dostarczone przedmioty są niezgodne z Umową, a także, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że ilość
przedmiotów jest niezgodna z Umową, Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub
w części. W przypadku przyjęcia dostawy w części lub jej nieprzyjęcia w całości, na protokole odbioru,
o którym mowa w ust. 4 Zamawiający poczyni odpowiednie zastrzeżenie/ informacje o przyczynach
braku przyjęcia dostawy.
8. Zamawiający bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy, oprócz sytuacji
wskazanych w ust. 7 powyżej, może także odmówić przyjęcia dostawy w całości w szczególności
jeżeli:
1)

termin dostawy nie był uprzednio uzgodniony z Zamawiającym;

2)

pracownicy Wykonawcy odmówią rozładunku lub wniesienia dostarczonych materiałów
do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
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9. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń nie pozbawia Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi
oraz gwarancji za wady na zasadach określonych dla umowy sprzedaży, jeżeli wada ilościowa lub
jakościowa nie została wykryta z uwagi na losowy charakter badania przy odbiorze.
§4
Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy
1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Osobą

odpowiedzialną

za

realizację

Umowy

ze

strony

Wykonawcy

jest:

mail:

.......................................................... tel. …………………………………………………………..…
3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest
wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie obu stron.
4. Strony ustalają iż w sprawie realizacji Umowy będą kontaktować się drogą elektroniczną na adresy
wskazane w ust. 1 i ust. 2, chyba, że umowa stanowi inaczej.
5. Czynności do których odnosi się elektroniczny sposób komunikacji mogą w razie potrzeby być
dokonywane również w formie pisemnej.
§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
Wartość netto: ................ PLN
podatek od towarów i usług ( VAT ) ……. % w wysokości: ................... PLN
wynagrodzenie brutto: .......................... PLN
(słownie: ............................................................................................................................... )
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego
wykonania umowy, w

szczególności

koszt

towaru,

wizualizacji,

opakowania,

transportu,

ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu, wniesienia towaru do pomieszczeń wskazanych
przez Zamawiającego.
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
4. Strony postanawiają, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie dokonać przelewu
wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składa się z określonych w załączniku nr 1 cen
jednostkowych za poszczególne elementy przedmiotu Umowy.
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§6
Odpowiedzialność za niezgodność dostawy z przedmiotem umowy
1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności pod względem ilościowym i jakościowym
dostarczonego towaru z Umową, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych niezgodności na
własny koszt i ryzyko niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia
go o tym fakcie. W przypadku gdy niezgodność towaru z Umową stwierdzona została podczas odbioru,
wówczas za datę, od której biegnie termin na usunięcie niezgodności uważa się datę podpisania protokołu
odbioru zawierającego zastrzeżenia lub datę, w której nastąpiła odmowa przyjęcia dostawy.
2. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad fizycznych rzeczy Wykonawca zobowiązuje się
do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia go o tym fakcie,
usunięcia wady lub - wedle wyboru Zamawiającego - dokonania wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad na
własny koszt i ryzyko.

3. W przypadku artykułu nr 34 (roll-up) Wykonawca udziela gwarancji obejmującej kasetę i mechanizm
rozwijania i zwijania, wydruk oraz torbę transportową, zobowiązującej Wykonawcę w przypadku
ujawnienia wady ww. części do wymiany na nową lub do jej naprawienia w okresie nie dłuższym niż
7 dni roboczych.
4. W przypadku artykułu nr 36 (ścianka promocyjna) Wykonawca udziela gwarancji obejmującej
aluminiową konstrukcję, listwy magnetyczne, oświetlenie, kufer transportowy oraz panele graficzne
zobowiązującej Wykonawcę w przypadku ujawnienia wady ww. części do wymiany na nową lub do
jej naprawienia w okresie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.
5. Gwarancja nie obejmuje skutków naturalnego zużycia rzeczy, jak również uszkodzeń powstałych w
wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z przedmiotem objętym gwarancją przez jego
użytkownika.*
6. W pozostałym zakresie, nieuregulowanym w Umowie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego dotyczące
uprawnień kupującego z tytułu rękojmi w związku z wadami rzeczy sprzedanej.
§7
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający może od umowy odstąpić w całości lub w części, w której nie została ona zrealizowana
lub została zrealizowana nieprawidłowo bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu
w przypadku:
1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy;
*

Ust. 3-5 dotyczą tylko umowy z Wykonawcą dla części 5
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2) opóźniania się Wykonawcy z rozpoczęciem wytwarzania przedmiotów dostawy tak dalece,
że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je dostarczyć w czasie umówionym;
3) gdy Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia wad lub wprowadzenia zmian
lub uzupełnień, a Wykonawca nie usunął wad lub nie wprowadził zmian lub uzupełnień
w terminach wynikających z niniejszej umowy lub też pomimo usunięcia wad lub wprowadzenia
zmian lub uzupełnień Zamawiający stwierdza dalsze istnienie wad;
4) nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a w szczególności
niestosowania się do wskazówek i wytycznych Zamawiającego, pomimo uprzedniego wezwania
do wykonywania umowy zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego;
5) Wykonawca stał się niewypłacalny, zostało wszczęte postępowanie układowe lub likwidacyjne
wobec Wykonawcy lub został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub wszczęto wobec
niego postępowanie egzekucyjne;
6) w innych przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia.
§8
Kary umowne
1. W przypadku nieprawidłowego wykonania Umowy lub naruszenia jej postanowień, Zamawiający jest
uprawniony do naliczenia następujących kar umownych:
1) w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy,
2) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3,
3) w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2,
4) w wysokości 2 000,00 zł za dostarczenie materiałów do siedziby Zamawiającego w opakowaniach
zbiorczych niepochodzących z tworzywa lub papieru pochodzącego z recyklingu,
5) w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek wykorzystania logotypu przekazanego przez
Zamawiającego niezgodnie z postanowieniami Umowy,
6) w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia poufności, stanowiący naruszenie
postanowienia z § 9 ust. 1.
2. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 40 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
3. Kary umowne określone w niniejszej umowie kumulują się, w szczególności naliczenie kary umownej
z tytułu odstąpienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej nie powoduje utraty roszczenia o zapłatę kar
umownych z przyczyn określonych w ust. 1 powyżej.
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4. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego z tytułu niewykonania/nieprawidłowego
wykonania umowy jest wyższa niż kwota naliczonych z tego tytułu kar umownych, Zamawiający jest
uprawniony do żądania uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości
poniesionej szkody.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§9
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał
dostęp w związku z wykonywaniem Umowy. Wykonawca zobowiąże wszystkie podmioty lub osoby
włączone w realizację Umowy do przestrzegania poufności wymaganej przez Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadome, iż Zamawiający jest podmiotem publicznym i może po
jego stronie powstać obowiązek udostępnienia treści niniejszej umowy na wniosek złożony zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 1330 z późn. zm.).
§ 10
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie bez
uprzedniej zgody Zamawiającego.
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy,
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe z tej umowy będą w pierwszej instancji rozstrzygały sądy powszechne
właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiającego.
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Załącznik nr 2 do umowy nr ……………… z dnia ……………………….

PROTOKÓŁ ODBIORU
DOTYCZY:

wykonania

i

dostarczenia

materiałów

promocyjnych

w

postaci

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

Stwierdzam, że przedmiot umowy został wykonany w terminie i zgodnie z umową oraz przyjęty/nie
przyjęty* bez zastrzeżeń/ z następującymi zastrzeżeniami*
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..............................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..............................
Wykonawcy należy się wypłata wynagrodzenia w kwocie:
Oświadczenie

o

ewentualnym

uznaniu

za

usprawiedliwione/nieusprawiedliwione †

opóźnienie

w wykonaniu zamówienia:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..............................
Zalecenia dotyczące wykonania niezbędnych poprawek i terminu ich realizacji (jeśli dotyczy):
.....................................................................................................................................................
...............
Inne uwagi:
…………………………………………………………………………………….……………………..
……………………………………………………………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY:

………………………………………………

(podpis osoby odbierającej
przedmiot umowy)

Warszawa, dnia ...............................

†

niepotrzebne skreślić
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