Część II-2 SIWZ
Istotne postanowienia umowy (IPU)

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego nr ……….. w dniu ..................... w Warszawie, pomiędzy:
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą
w Warszawie, ul Konstruktorska 3a, nr identyfikacyjny NIP 522-00-18-559, nr identyfikacyjny
REGON 142137128, reprezentowanym przez:
………………………………….. – …………………………………………………….
………………………………….. – …………………………………………………….
zwany dalej Zamawiającym
a
............................................... z siedzibą w ................... …przy ulicy ............................, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd....................................., Wydział
..........................,
pod
numerem
………......................,
nr
identyfikacyjny
NIP ……………………/ ………………………. / zamieszkałym w ………………………… przy ulicy
………………….….. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej ………………………..w ……………………….. pod numerem ………….………,
nr identyfikacyjny NIP………………..…., nr identyfikacyjny REGON……………………..,
reprezentowanym przez:
………………………………….. – …………………………………………………….
………………………………….. – …………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą,
o następującej treści:

§1
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu kalendarze (przedmiot
umowy), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,
na zasadach i warunkach zgodnych z ofertą Wykonawcy, którą zawiera załącznik nr 2 do
umowy, stanowiące integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć

przedmiot umowy zgodnie

z załącznikiem nr 1 i 2, w terminie … (zgodnie z ofertą Wykonawcy) dni kalendarzowych od
dnia podpisania niniejszej umowy.
3. Wytworzone kalendarze będą własnością Zamawiającego i bez jego zgody nie mogą być
rozpowszechniane. Wykonawca zapewni, że wzór kalendarzy zaakceptowany przez
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Zamawiającego zgodnie z § 6 ust. 3 umowy jest wzorem powielaczowym lub Wykonawcy
przysługują autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do wzoru na polach eksploatacji
umożliwiających swobodne rozporządzanie kalendarzami przez Zamawiającego, a nadto
nie będą osobom trzecim przysługiwały z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia wobec
Zamawiającego.
4. W przypadku wystosowania wobec Zamawiającego roszczeń, o których mowa w ust. 3,
Wykonawca pokryje te roszczenia w pełnej wysokości.

§2
Wykonawcy w dniu podpisania umowy zostaną udostępnione przez Zamawiającego materiały
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy:
a) logotypy w wersji elektronicznej,
b) treść i elementy graficzne do wkładek tematycznych.

§3
1. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie przedmiotu umowy w części innej osobie.
W takim przypadku jest on odpowiedzialny za jej działania jak za własne.
2. Wykonawca oświadcza, że osoba odpowiedzialna za sporządzanie form drukowych,
przygotowywanie materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania, drukowanie
nakładu z form drukowych, w tym: obsługę maszyn i urządzeń drukarskich używanych
w procesie drukowania, czynności przygotowawcze do druku (w zależności od techniki
druku), nadzór nad przebiegiem procesów produkcyjnych, obsługę maszyn związaną
z procesem produkcji (dobór komponentów i ustawianie parametrów technologicznych),
oraz oprawianiu, łączeniu i umieszczaniu wkładu usztywniającego w publikacjach (obsługa
urządzeń do obróbki arkuszy, obsługa urządzeń do obróbki wkładów, obsługa urządzeń do
wykonywania okładek, obsługa linii potokowych stosowanych w produkcji poligraficznej,
prace

introligatorskie

galanteryjne,

prace

introligatorskie

artystyczne,

prace

introligatorskie ręczne) przez cały okres realizacji umowy będzie zatrudniona przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę.
3. 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 osoby/osób wykonujących wskazane
w ust. 2 powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
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a) żądania oświadczeń w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c)

żądania przedłożenia kopii innych dokumentów potwierdzających istnienie stosunku
pracy (umowy o pracę, druki ZUS RCA itp.),

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej wskazane powyżej czynności w trakcie
realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że
objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba/osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy
o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 lit. c), powinny zostać zanonimizowane w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu
ochrony danych osobowych (tj. w szczególności nie powinny zawierać adresów i nr PESEL
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę , powinny być możliwe do zidentyfikowania.

§4

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 umowy przysługuje
łączne wynagrodzenie w wysokości ……………… słownie:…………………………………. brutto, w tym
podatek VAT w wysokości 23%.
§5
1.

Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, o którym mowa w § 4, w ciągu 21 dni
kalendarzowych licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
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faktury, w tym ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przesłanej za pośrednictwem
platformy, o której mowa w ustawie z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy, bank: ….……… nr rachunku ………………………………………………………… .
2. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji
Wykonawcy podpisze i przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą zmiany wraz ze
wskazaniem nowego numeru rachunku. (Zmiana numeru rachunku nie stanowi istotnej
zmiany Umowy i może być dokonywana w formie jednostronnego powiadomienia).
3. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury spowoduje ponowne naliczenie
21-dniowego (dni kalendarzowe) terminu płatności od momentu dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury.
4. Strony Umowy uznają, iż datą zapłaty jest data obciążenia konta bankowego NFOŚiGW.
5. W przypadku zakwalifikowania kosztów przedmiotu umowy w ramach projektu Pomocy
Technicznej POIiŚ, przedmiot umowy może zostać zrefundowany ze środków Pomocy
Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
§6
1.

Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy przedłoży wzory
kolorystyczne opraw, min. 3, w kolorach jasnozielonych zbliżonych do Pantone 7738 oraz
wzory tasiemki z nadrukiem, gumki i projekt bloczka do akceptacji Zamawiającego.
Zamawiający dokona akceptacji w terminie do 5 dni kalendarzowych od przedłożenia
wzorów i projektu, o czym poinformuje Wykonawcę drogą mailową na wskazany w § 12
ust. 3 adres.

2.

Wykonawca w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia akceptacji wzoru oprawy,
tasiemki, gumki i projektu bloczka prześle do akceptacji Zamawiającego wydruki próbne
kalendarzy oraz projekt elektroniczny całości przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami
określonymi w SIWZ oraz ofertą Wykonawcy.

3.

Zamawiający

zbada

wydruki

próbne

kalendarzy

oraz

projekt

elektroniczny,

o których mowa w ust. 2, w terminie do 2 dni roboczych od ich dostarczenia
i o wynikach badania zawiadomi Wykonawcę pocztą elektroniczna na wskazany
w niniejszej umowie adres. Dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
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W przypadku akceptacji przedstawionych wydruków próbnych kalendarzy Zamawiający
zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę celem dalszej realizacji umowy. Akceptacja
wydruków próbnych kalendarzy jest równoznaczna z decyzją Zamawiającego, że całość
nakładu zamawianego przedmiotu zamówienia, którego dotyczy wydruk próbny
kalendarzy, będzie z nią zgodna. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego do
dostarczonych wydruków próbnych kalendarzy, Wykonawca zobowiązany jest w terminie
2 dni roboczych od zawiadomienia go przez Zamawiającego do dostarczenia nowych
wydruków próbnych/wzorów kalendarzy, uwzględniających uwagi zgłoszone przez
Zamawiającego.
4.

W

przypadku

nie

dostarczenia

nowych

wydruków

próbnych

kalendarzy

w terminie, o którym mowa w ust. 3 lub w przypadku, gdy wydruki próbne kalendarzy
nadal będą posiadały wady, Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy ze
skutkiem natychmiastowym oraz żądania zapłaty kary umownej w wysokości 50%
wynagrodzenia określonego w § 4. Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 10 dni roboczych od dnia zaistnienia
przesłanki uprawniającej Zamawiającego do odstąpienia.

§7
1.

Zamawiający upoważnia ………………………….. lub …………………………. do odbioru przedmiotu
umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na
podstawie

protokołu

zdawczo-odbiorczego

podpisanego

przez

Wykonawcę

i Zamawiającego.
2.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot umowy zawiera wady oraz
że przedmiot umowy jest niezgodny z wydrukami próbnymi/wzorami kalendarzy,
zaakceptowanymi przez Zamawiającego, zgodnie z § 6 ust. 3 Zamawiający wezwie
Wykonawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia
wezwania. W sytuacji, o której mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający przekaże
Wykonawcy wynagrodzenie po skutecznym usunięciu wad przedmiotu umowy.

3.

W przypadku, gdy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, przedmiot umowy nadal
będzie posiadał wady, Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy ze
skutkiem natychmiastowym oraz żądania zapłaty kary umownej w wysokości 50%
wynagrodzenia określonego w § 4.
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§8
1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub niedotrzymania
któregokolwiek z terminów wskazanych w §6, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na
żądanie Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia
określonego w § 4 umowy za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia.
2. W przypadku nie przystąpienia do wykonywania obowiązków wynikających z umowy,
przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
lub gdy łączne opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy albo łączne niedotrzymanie
terminów, o którym mowa w ust. 1 przekroczy 5 dni roboczych, Zamawiającemu
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz żądania
zapłaty kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia określonego w § 4. Zamawiający
może skorzystać z prawa do odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
w terminie 10 dni roboczych od dnia zaistnienia przesłanki uprawniającej Zamawiającego
do odstąpienia.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, niezależnie
od kar umownych określonych w ust. 1 i 2, Zamawiający może dochodzić odszkodowania
na zasadach ogólnych.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi oświadczenia o zatrudnieniu,
spełniającego warunki, o których mowa w § 3 ust. 4, w terminie tam wskazanym,
Wykonawca zapłaci karę umowną 100,00 złotych za każdy dzień opóźnienia, które
będzie uznane za opóźnienie w zatrudnieniu.
5. Zamawiający

może

potrącić

kary

umowne

należne

mu

od

Wykonawcy

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w §4 bez konieczności
składania oświadczenia o naliczeniu kary umownej i wzywaniu do jej zapłaty.

§9
Wykonawca zobowiązuje się do osobistego rozliczania się z podatków, w tym z podatku
od towarów i usług w sposób określony odrębnymi przepisami.

§ 10
1. Strony zobowiązują się do przestrzegania zapisów 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
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych
i informacji dotyczących NFOŚiGW, jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy, chyba, że
Wykonawca otrzyma od NFOŚiGW pisemną zgodę na ich ujawnienie.
3. Obowiązek nie ujawniania danych i informacji dotyczących NFOŚiGW uzyskanych w związku
z wykonywaniem Umowy wiąże Wykonawcę również po wygaśnięciu jak i po odstąpieniu
od Umowy.
4. Ograniczenia określone w ust. 2 nie dotyczą informacji uzyskanych przez Wykonawcę od
osób trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nie
ujawniania takich informacji oraz informacji, które są publicznie znane.

§ 11
Spory wynikłe w toku realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

§ 12
1.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

W związku z bieżącą realizacją umowy Strony dopuszczają wymianę korespondencji
pocztą elektroniczną, listem poleconym, doręczaną osobiście lub przez posłańca, jako
ważnej i rodzącej skutki prawne. O dacie otrzymania korespondencji listownej od
Zleceniodawcy decyduje data wpływu do kancelarii NFOŚiGW.

3.

Osobami wyznaczonymi do kontaktu ws. realizacji niniejszej umowy są:
a) Ze strony Zamawiającego:
- ……………………………………………………………………….., tel. ……….; e-mail:
………………..………………,
- ……………………………………………………………………….., tel. ……….; e-mail:
………………..………………,
b) Ze strony Wykonawcy:
- …………………………………………………………………………….., tel. ……….; e-mail:
……………….……………….,
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- ………………………………………………………………………………, tel. ……….; e-mail:
………………..………………,

§ 13
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

§ 14
W trakcie realizacji umowy w sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają
zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j.
2018, poz. 1025 z późn. zm.), a także ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).

…………………………

………..………………

Zamawiający

Wykonawca

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy
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