
Zał. nr 6 do SIWZ

UMOWA NR...............................................

zawarta  w  dniu  ........................................w  Lublinie  pomiędzy Gminą Lublin  z  siedzibą
w Lublinie,  Plac  Króla  Władysława  Łokietka  1,  20-109  Lublin,  NIP:  946-25-75-811,
REGON: 431019514, reprezentowaną przez:
1. ............................................................
2 . ...........................................................
zwaną dalej Zamawiającym,
a 
...................................................................z  siedzibą  w..................................................
ul.  ...........................................................................................................................................
................................................................................................................
w imieniu, której występuje:

1.….................
2.…................
zwanym/ą dalej Wykonawcą.

Treść umowy:

§ 1

Umowa na sukcesywne wytwarzanie i dostarczanie druków na potrzeby Urzędu Miasta
Lublin  w  2020  r. została  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

§ 2

Wykonawca w oparciu o odrębne zamówienia, składane pisemnie, faxem, drogą e-mail lub
telefonicznie przez pracownika Zamawiającego, zobowiązuje się do realizacji przedmiotu
umowy  tj.  sukcesywnego  wytwarzania  i  dostarczania  druków  do  Zamawiającego
na potrzeby Urzędu Miasta Lublin wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy -
wykaz/wycena druków zwanych w dalszej części umowy drukami. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania zamawianych druków w oparciu o
zamówienia cząstkowe od pracownika Zamawiającego wyznaczonego przez Dyrektora
właściwego Wydziału/Biura Urzędu Miasta Lublin, w miejsce przez niego wskazane, tj.
budynków, które użytkuje Urząd Miasta Lublin. Poprzez dostarczenie druków należy
rozumieć: dowóz, rozładunek i złożenie we wskazane miejsce.

2. Na  wszystkie  dostarczone  druki  Wykonawca  udziela  24-miesięcznej  gwarancji
liczonej od dnia odbioru. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) przyjmowania zgłoszeń usterek i wad druków na adres e-mail: ……………………….
2)  usunięcia  usterek  i  wad  druków  –  najpóźniej  do  końca  3-go  dnia  roboczego
następującego po dniu zgłoszenia, przy jednoczesnym zastosowaniu § 6 ust. 1 pkt 5.

3. Przed wykonaniem druków wymienionych  w załączniku nr 1, Wykonawca prześle
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drogą elektroniczną na adres e mail ……………………..wersję elektroniczną druku do
akceptacjiZamawiającego.

4. Odbiór  zamówionych  druków  będzie  następował  w  miejscu  wskazanym  przez  
Zamawiającego, w formie protokołu odbiorczego, po wcześniejszym sprawdzeniu  
ich jakości i ilości.

5. Koszty  transportu  druków  w  miejsce  wskazane  przez  Zamawiającego  ponosi  
Wykonawca.

6. Zamawiający:
1) zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (t.j.  Dz. U. Z 2019 r., poz. 1843), wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
lub  Podwykonawcę na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  w  okresie  realizacji
przedmiotu  umowy  do  wykonywania  usług  poligraficznych  -  polegających  na
przygotowaniu  materiałów  przeznaczonych  do  druku  ich  powielaniu  metodą
poligraficzną,  obsłudze  wykrojnika  i  składzie  wydrukowanych  materiałów,
przygotowaniu do wysyłki.
2) zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. Z 2019 r., poz. 1843), Wykonawca lub Podwykonawca
zatrudni/oddeleguje w okresie realizacji przedmiotu umowy do wykonywania usług
poligraficznych -  polegających na przygotowaniu  materiałów przeznaczonych do
druku  ich  powielaniu  metodą  poligraficzną,  obsłudze  wykrojnika  i  składzie
wydrukowanych  materiałów,  przygotowaniu  do  wysyłki  ………………..osoby
niepełnosprawne,  przez  które  Zamawiający  rozumie  osoby  spełniające  warunki
uzyskania statusu niepełnosprawności określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U.  2019  poz.  1172  t.j.  z  późn.  zm)  lub  we  właściwych  przepisach  państw
członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 6 powinno trwać przez okres niezbędny do
wykonania  przedmiotu  umowy.  W  przypadku  rozwiązania  stosunku  pracy  przed
zakończeniem okresu  o  którym mowa w  ust.  6,  Wykonawca lub  Podwykonawca
niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę z zastrzeżeniem ust. 13.

8. Wykonawca w  terminie  7  dni  roboczych  od  dnia  zawarcia  niniejszej  umowy,
przekaże  Zamawiającemu oświadczenie  o  spełnieniu  wymogów  o  których  mowa
w ust. 6 ze wskazaniem ilu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykonuje
czynności określone w ust. 6 pkt 1

9. Zamawiający zastrzega  sobie  możliwość  kontroli  zatrudnienia  pracowników,
o których mowa w ust. 6  przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.  W tym celu
Wykonawca,  na  każde  żądanie  Zamawiającego,  w  terminie  5 dni  roboczych,
zobowiązuje się przedłożyć kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami, dokumentów ZUS potwierdzających
odprowadzanie  składek,  zanonimizowanych  dokumentów  potwierdzających
niepełnosprawność.

10. Zamawiający może żądać od  Wykonawcy pisemnych wyjaśnień co do sposobu
i stanu zatrudnienia osób o których mowa w ust. 6.

11. Nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę dokumentów o  których  mowa w ust.  8  i  9,
w  terminie  tam  wskazanym,  będzie  traktowane  jako  niewypełnienie  obowiązków
określonych w ust. 6 oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości
określonej w § 6 ust. 1 pkt. 3 i/lub 4.

12. W  przypadku  dwukrotnego  niewywiązania  się  Wykonawcy z  obowiązku
wskazanego  w  ust.  6  pkt  1,  Zamawiający może  odstąpić  od  umowy  z  powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

13. W  przypadku  konieczności  zmiany  pracowników  o  których  mowa  w  ust.  6
Wykonawca każdorazowo przekazuje  Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych,
nowe oświadczenie o którym mowa w ust. 8.
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14. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli w miejscu świadczenia pracy
przez osoby wymienione w ust. 6.

§ 4

1. Termin realizacji przedmiotu umowy od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2020
roku.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania zamawianych druków  w okresie do 7
dni od otrzymania zamówienia cząstkowego, o którym mowa w § 3 ust. 1.

3. Zamówienie druków, w ilości mniejszej niż określono w załączniku nr 1, nie stanowi
zmiany  umowy  i  nie  skutkuje  żadnymi  sankcjami  wobec  Zamawiającego,  pod
warunkiem zmniejszenia ilości  druków o łączną wartość nieprzekraczającą 20 %
wartości zamówienia.

§ 5

1. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  za  dostarczone  druki
w  wysokości  obliczonej  zgodnie  załącznikiem  nr  1  do  niniejszej  umowy.  Płatność
nastąpi z budżetu Miasta Lublin na rok 2020, dział 750, 755 rozdział 75515, 75023,
75022, § 4300 – zadanie budżetowe; funkcjonowanie Urzędu Miasta, funkcjonowanie
Rady Miasta, 

2. Łączna  wartość  zamówienia  nie  może  przekroczyć  kwoty  brutto:..................zł
(słownie brutto: ...................... złotych i ... groszy)

3. Zapłata za faktycznie dostarczone druki będzie następowała przelewem w terminie
14 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
VAT w powiązaniu z § 3 ust. 4.

4. Z  tytułu  realizacji  zamówienia  Wykonawca  oświadcza,  iż  wyśle/nie  wyśle*
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust.1 ustawy
z  dnia  z  dnia  9  listopada  2018  r.  o  elektronicznym fakturowaniu  w  zamówieniach
publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie
publicznoprywatnym (Dz. U z 2018 r. poz. 2191) z uwzględnieniem właściwego numeru
GLN 5907653870019 Zamawiającego. * niepotrzebne skreślić 

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
1) za  zwłokę  w  dostarczeniu  zamówionych  druków  -  w  wysokości  1  %  wartości

zamówionych druków za każdy dzień zwłoki w powiązaniu z § 4 ust. 2;
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5%

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2. 
3) za nie zatrudnienie w okresie realizacji przedmiotu umowy osób o których mowa

w  §  3  ust.  6  pkt  2 w  wysokości  0,11  %  wynagrodzenia  umownego  brutto
określonego w § 5 ust. 2 za każdy dzień niezatrudnienia w okresie realizacji umowy.

4) za nieprzedłożenie Zamawiającemu we wskazanym terminie o których mowa w § 3
ust. 8 i/lub 13, oświadczenia o spełnieniu wymogów o których mowa w § 3 ust. 6 w
wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),

5) w przypadku zwłoki usunięcia usterek i wad druków w ramach gwarancji 20 zł brutto
(słownie  brutto:  dwadzieścia  złotych  i  zero  groszy)  za  każdy  dzień  zwłoki,
w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne  za  odstąpienie  od  umowy
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 5 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

3. Stronom  przysługuje  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego
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wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 
4. Odstąpienie  od  umowy  będzie  wywierało  skutek  pomiędzy  stronami  umowy

z momentem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało
skutek  na  przyszłość,  przy  zachowaniu  w  pełni  przez  Zamawiającego  wszystkich
uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu,
w  tym  w  szczególności  uprawnień  dotyczących  gwarancji,  rękojmi,  kar  umownych
i odszkodowań.

5. Strony  mogą  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

§ 7

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz art. 144
ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Strony  przewidują  następujące  rodzaje  i  warunki  zmiany  treści  umowy  lub
załączników do umowy:
1) zmiana umowy w zakresie zmiany cen zawartych w załączniku nr 1 do umowy jest
dopuszczalna w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT;

4. Zmiany  umowy  przewidziane  w  ust.  3  dopuszczalne  są  na  następujących
warunkach:
1) ad ust. 3 pkt. 1)  stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną
zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę;

§ 8

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmio-
tem niniejszej umowy Podwykonawcom.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy Pod-
wykonawców.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i termino-
wość prac, które realizuje przy pomocy Podwykonawców.

4. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożo-
nym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej
wskazanym Podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 
1) .................................................….
2) ...................................................…

§ 9

1. Wykonawca oświadcza,  że  został  poinformowany o  treści  klauzuli  informacyjnej
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  danych  osobowych  osób  fizycznych,
uzyskanych w związku z zawarciem i  wykonywaniem niniejszej  umowy, zgodnie
z  obowiązującymi  przepisami,  w  szczególności  Rozporządzeniem  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).
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§ 10

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy
obowiązującego prawa, m.in.: Kodeks cywilny, ustawa Prawo zamówień publicznych i inne
obowiązujące w trym zakresie przepisy prawa.

§ 11

Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu
właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Lublinie. 

§ 12

Umowę  niniejszą  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla
Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

Załączniki:
1. Wykaz/wycena druków
2. Klauzula informacyjna 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
        SKARBNIKA MIASTA
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