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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 

 

 

UMOWA RAMOWA NR...  (WZÓR) 

zawarta w Warszawie w dniu .......................... roku  

pomiędzy: 

 

Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do 

Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP 701-02-67-116, REGON 142677675, 

reprezentowanym przez: ……………………………………………………. , 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………., ……………….,  wpisanym/ą do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……..  …….. Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego Nr ……..,/……………. NIP ……………., REGON ……………, 

reprezentowanym przez: ……………………………………………. zwanym/ą dalej 

„Wykonawcą” 

lub 

/ panem/nią ………….. legitymującym/ą się dowodem osobistym  nr … seria….  wydanym 

przez ………. w dniu  ……… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

……………., wpisanym/ą do ewidencji działalności gospodarczej, NIP ……………., REGON 

……………, zwanym dalej „Wykonawcą” * 

 

 

na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej, zgodnie z ustawą  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  

z późn. zm.) zwaną w skrócie: „PZP”, Strony zawarły umowę ramową o następującej treści: 

§ 1  

1. Przedmiotem umowy ramowej jest określenie warunków udzielania i realizacji usługi 

druku i dostawy wydawnictw określonych w załącznikach nr 3* i nr 3A* do umowy, 

których szczegółowy opis określają załączniki nr 4* i nr 4A* do umowy zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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2. Na podstawie umowy ramowej w okresie 24 miesięcy od dnia jej zawarcia Zamawiający 

może udzielić Wykonawcy/om zamówień cząstkowych, w zależności od danego 

wydawnictwa, na łączną kwotę (na wszystkie wydawnictwa) nie przekraczającą: 

– dla Zadania 1 ..................... zł (słownie: ……... złotych) netto + 23 % podatku VAT, co 

stanowi kwotę ..................... (słownie: …….. złotych) brutto, 

– dla Zadania 2 ..................... zł (słownie: ……... złotych) netto + 23 % podatku VAT, co 

stanowi kwotę ..................... (słownie: …….. złotych) brutto. 

Wzory umów realizacyjnych do zamówień cząstkowych mogą ulec niewielkiej 

zmianie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.  

3. Kwota wskazana w ust. 2, jak i ilości określone w załącznikach do umowy  

są jedynie kwotami i ilościami szacunkowymi, które określają górny pułap zobowiązań, 

jakie Zamawiający może zaciągnąć realizując umowę ramową. 

4. W przypadku zamówienia wydawnictwa o parametrach większych niż określone  

w załączniku nr 2 i nr 2A* do umowy Tabela A, a mniejszych niż określone  w załączniku 

nr 2 i nr 2A* do umowy Tabela B Wykonawca w złożonej ofercie zaproponuje adekwatną 

do parametrów cenę netto druku jednego egzemplarza wydawnictwa, zgodnie z zasadą, 

że im wyższy nakład wydawnictwa, tym niższa cena netto za 1 egzemplarz, pośrednia 

między cenami netto za 1 egzemplarz określonymi w załączniku nr 2 i nr 2A* do umowy. 

5. W przypadku, gdy po wyborze Wykonawcy, a przed zawarciem umowy realizacyjnej 

Zamawiający określi nową objętość pojedynczego wydawnictwa, umowa zostanie 

zawarta z określeniem nowych parametrów i ceny, ustalonej zgodnie z  § 1 pkt. 4. 

6. Zawarcie umowy ramowej nie oznacza udzielenia zamówienia publicznego. Terminy  

i wielkość zamówień uzależnione będą od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia na podstawie niniejszej umowy 

ramowej. Nieudzielanie zamówień w ogóle, jak również w kwocie niższej niż wskazana 

w ust. 2 nie uprawnia Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 

7. W przypadku udzielania zamówień cząstkowych Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dokonywania zmian warunków zamówienia w stosunku do określonych w umowie 

ramowej. 

8. Wskazane w załączniku 1B* i 1D* do SIWZ parametry (pośrednie) to tylko przykładowe 

rodzaje parametrów pośrednich – mogą wystąpić inne parametry pośrednie w zakresie 

określonym w załączniku 1A* i 1C* do SIWZ. 

9. Za wykonanie zamówienia, którego przedmiot objęty jest umową ramową, Wykonawca 

zaoferował poniższe ceny łączne:  
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Dla Zadania 1* 

1) dla wydawnictwa M1 — ...................... zł (słownie: .................. zł), w tym: cena netto 

w kwocie …….  zł +  23%  podatku VAT w kwocie ……... zł, 

2) dla wydawnictwa M2 — ...................... zł (słownie: .................. zł), w tym: cena netto 

w kwocie …….  zł +  23% podatku VAT w kwocie ……... zł, 

3) dla wydawnictwa M3 — ...................... zł (słownie: .................. zł), w tym: cena netto 

w kwocie ……. zł +  23% podatku VAT w kwocie ……... zł, 

4) dla wydawnictwa M4 — ...................... zł (słownie: .................. zł), w tym: cena netto 

w kwocie …….  zł +  23% podatku VAT w kwocie ……... zł,   

5) dla wydawnictwa M5 — ...................... zł (słownie: .................. zł), w tym: cena netto 

w kwocie ……. zł +  23% podatku VAT w kwocie ……... zł, 

6) dla wydawnictwa M6 — ...................... zł (słownie: .................. zł), w tym: cena netto 

w kwocie …….  +  23% podatku VAT w kwocie ……... zł, 

7) dla wydawnictwa M7 — ...................... zł (słownie: .................. zł), w tym: cena netto 

w kwocie …….  zł +  23% podatku VAT w kwocie ……... zł, 

8) dla wydawnictwa M8 — ...................... zł (słownie: .................. zł), w tym: cena netto 

w kwocie …….  zł +  23% podatku VAT w kwocie ……... zł, 

9) dla wydawnictwa M9 — ...................... zł (słownie: .................. zł), w tym: cena netto 

w kwocie …….  zł +  23% podatku VAT w kwocie ……... zł, 

10) dla wydawnictwa M10 — .................... zł (słownie: .................. zł), w tym: cena netto 

w kwocie …….  zł +  23% podatku VAT w kwocie ……... zł, 

11) dla wydawnictwa M11 — ...................... zł (słownie: .................. zł), w tym: cena 

netto w kwocie …….  zł +  23% podatku VAT w kwocie ……... zł, 

12) dla wydawnictwa M12 — .................... zł (słownie: .................. zł), w tym: cena netto 

w kwocie …….  zł +  23% podatku VAT w kwocie ……... zł, 

13) dla wydawnictwa M13 — .................... zł (słownie: .................. zł), w tym: cena netto 

w kwocie …….  zł +  23% podatku VAT w kwocie ……... zł, 

14) dla wydawnictwa M14 — .................... zł (słownie: .................. zł), w tym: cena netto 

w kwocie …….  zł +  23% podatku VAT w kwocie ……... zł, 

15) dla wydawnictwa M15 — .................... zł (słownie: .................. zł), w tym: cena netto 

w kwocie …….  zł +  23% podatku VAT w kwocie ……... zł, 

16) za wklejanie insertów do wydawnictwa  (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden 

insert) — .................... zł (słownie: .................. zł), w tym: cena netto w kwocie …….  

zł +  23% podatku VAT w kwocie ……... zł, 

17) za zafoliowanie insertów z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden  

insert) — .................... zł (słownie: .................. zł), w tym: cena netto w kwocie …….  

zł +  23% podatku VAT w kwocie ……... zł, 
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18) za umieszczenie insertów (wrzutka luzem) w wydawnictwie (jeden egzemplarz 

wydawnictwa + jeden  insert) — .................... zł (słownie: .................. zł), w tym: 

cena netto w kwocie …….  zł +  23% podatku VAT w kwocie ……... zł. 

Dla Zadania 2* 

1) dla wydawnictwa T1 — ...................... zł (słownie: .................. zł), w tym: cena netto 

w kwocie …….  zł +  23%  podatku VAT w kwocie ……... zł, 

2) dla wydawnictwa T2 — ...................... zł (słownie: .................. zł), w tym: cena netto 

w kwocie …….  zł +  23% podatku VAT w kwocie ……... zł, 

3) dla wydawnictwa T3 — ...................... zł (słownie: .................. zł), w tym: cena netto 

w kwocie ……. zł +  23% podatku VAT w kwocie ……... zł, 

4) dla wydawnictwa T4 — ...................... zł (słownie: .................. zł), w tym: cena netto 

w kwocie …….  zł +  23% podatku VAT w kwocie ……... zł,   

5) dla wydawnictwa T5 — ...................... zł (słownie: .................. zł), w tym: cena netto 

w kwocie ……. zł +  23% podatku VAT w kwocie ……... zł, 

6) dla wydawnictwa T6 — ...................... zł (słownie: .................. zł), w tym: cena netto 

w kwocie …….  +  23% podatku VAT w kwocie ……... zł, 

7) za wykonanie banderoli i banderolowanie — ...................... zł (słownie: .................. 

zł), w tym: cena netto w kwocie …….  +  23% podatku VAT w kwocie ……... zł, 

8) za wklejanie insertów do wydawnictwa  (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden  

insert) — .................... zł (słownie: .................. zł), w tym: cena netto w kwocie …….  

zł +  23% podatku VAT w kwocie ……... zł, 

9) za zafoliowanie insertów z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden  

insert) — .................... zł (słownie: .................. zł), w tym: cena netto w kwocie …….  

zł +  23% podatku VAT w kwocie ……... zł, 

10) za umieszczenie insertów (wrzutka luzem) w wydawnictwie (jeden egzemplarz 

wydawnictwa + jeden  insert) — .................... zł (słownie: .................. zł), w tym: 

cena netto w kwocie …….  zł +  23% podatku VAT w kwocie ……... zł. 

10. Cena brutto za wykonanie konkretnego zamówienia zostanie określona w umowie 

realizacyjnej. 

§ 2 

1. Oferta Wykonawcy dla zamówienia cząstkowego zawierająca ceny brutto usług wyższe 

od maksymalnych cen brutto określonych w niniejszej umowie, uznana zostanie jako 

naruszająca przepis art. 144 ust. 1 ustawy oraz zostanie odrzucona jako niezgodna z 

ustawą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1.  Maksymalnymi cenami brutto są ceny 
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zaoferowane w wierszu 8 załącznika nr 1B do SIWZ* oraz 1D do SIWZ*, w odniesieniu 

do każdej z wersji danego wydawnictwa, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3, 4 i 5.  

2. Oferta Wykonawcy dla zamówienia cząstkowego zawierająca terminy realizacji dla 

poszczególnych zadań dłuższe od zaoferowanych w niniejszej umowie, uznana zostanie 

jako naruszająca przepis art. 144 ust. 1 ustawy oraz zostanie odrzucona jako niezgodna 

z ustawą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1. 

3. Zakres poszczególnych zamówień cząstkowych, których przedmiot objęty jest umową 

ramową, będzie ustalany każdorazowo przez Zamawiającego w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia na wykonanie poszczególnych zadań. 

4. W przypadku poszczególnych zamówień, których cena netto przekroczy 60.000,00 zł 

Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (dotyczy umów realizacyjnych).  

§ 3 

1. Zamawiający udzieli zamówienia cząstkowego, którego przedmiot objęty jest umową 

ramową, po przeprowadzaniu postępowania, o którym mowa w art. 101a ust. 1 PZP. 

2. Przy udzielaniu zamówień cząstkowych kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej 

będzie: 

1) dla zamówień bez opcji – cena oferty (60%) oraz termin realizacji (40%), 

2) dla zamówień z opcjami – cena oferty (40%), wskaźnik cen (20%) oraz termin 

realizacji (40%). 

3. Zamawiający może rozwiązać z Wykonawcą umowę ramową w przypadku, gdy 

Wykonawca nie wykona lub nienależycie wykona co najmniej dwie umowy realizacyjne 

lub dwukrotnie odmówi podpisania umowy realizacyjnej. 

§ 4 

1. Zamawiający wymaga, aby co najmniej 50% osób wykonujących czynności związane  

z realizacją zamówienia w siedzibie lub innym zakładzie Wykonawcy było zatrudnionych 

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 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
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ww. wymogów. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy  

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

określonego w ust. 1 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci odstąpienia od umowy  

i naliczenia kary umownej z tego tytułu. 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.  

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. 

§ 5 
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1. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia lub rozwiązania 

umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy:  

1) w razie odmowy zawarcia przez Wykonawcę umowy realizacyjnej, niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy 

realizacyjnej lub ramowej chyba, że powyższe okoliczności uzasadnia wystąpienie 

siły wyższej,  

2) jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 

nieprzewidzianym przez Zamawiającego osobom trzecim, 

3) w razie powstania zagrożenia upadłości lub stanu likwidacji Wykonawcy albo gdy 

zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. W tym wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości  

o okolicznościach wymienionych w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej  

pod rygorem nieważności.  

§ 5 

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do umowy, w przypadku gdy  

konieczność wprowadzenia takich zmian wynikałaby z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawierania umowy:  

1) zmiany terminu wykonania umowy – gdy z powodu działania siły wyższej nie jest 

możliwe wykonanie przedmiotu umowy w umówionym terminie, 

2) przedłużenia terminu wykonania umowy, o okres nie dłuższy niż okres trwania 

postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem 

powszechnym, w przypadku, gdy zostało wniesione odwołanie w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego,  

3) zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. VAT), jeżeli 

wpływa ona na wysokość należnego wykonawcy wynagrodzenia – zgodnie ze 

zmienionymi przepisami,  

4) innych istotnych postanowień umowy – gdy ich zmiana jest konieczna w związku ze 

zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmianą decyzji 

wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej, bądź zmianą wytycznych 

przełożonych Zamawiającego. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na 
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piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.   

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności należnych mu od 

Zamawiającego bez jego uprzedniej, pisemnej zgody pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelka korespondencja w ramach niniejszej umowy ramowej przesyłana będzie na 

poniżej wymienione adresy stron: 

1) Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 

Warszawa; faks…; e-mail: …, 

2) Wykonawca: ..................... - adres: ..................., ul. ……………..….; faks 

……………....…..; e-mail: …………………………….. 

4. Zmiana przez którąkolwiek ze Stron adresu lub numeru faksu lub e-mail wskazanych  

w ust. 6 wymaga pod rygorem nieważności pisemnego zawiadomienia Zamawiającego.  

5. Umowa ramowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  

2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

6. Załącznikami do umowy ramowej stanowiącymi jej integralną część są: 

1) Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy,  

2) Załącznik nr 2 – formularz cenowy dla Zadania 1*, 

3) Załącznik nr 2A – formularz cenowy dla Zadania 2*, 

4) Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 

1* (załącznik nr 1A do SIWZ), 

5) Załącznik nr 3A – opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla 

Zadania 2* (załącznik nr 1C do SIWZ), 

6) Załącznik nr 4 – uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia objętego umową 

ramową dla Zadania 1* (załącznik nr 1B do SIWZ), 

7) Załącznik nr 4A – uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia objętego umową 

ramową dla Zadania 2* (załącznik nr 1D do SIWZ), 

8) Załącznik nr 5 – wzór umowy realizacyjnej (wzór 1), 

9) Załącznik nr 6 – wzór umowy realizacyjnej (wzór 2), 

10) Załącznik nr 7 – SIWZ sporządzona dla postępowania o zawarcie umowy ramowej. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                           WYKONAWCA 

 

 

*  niepotrzebne skreślić/pominąć 


