UMOWA Nr … - WZÓR
zawarta w dniu ………………………… w Warszawie, na podstawie ………………………..
pomiędzy:
Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Miodowej 15,
NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:
…………………………………………, zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
* gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego:
..........................................................................., z siedzibą w ............................................... przy
ulicy ............................................................, (kod pocztowy i nazwa miejscowości), wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy ......................................, ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, NIP: ............................, REGON: ........................................, reprezentowaną przez
................................................., zwaną dalej „Wykonawcą”,
* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy
.........................., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą .......................................,
adres wykonywania działalności gospodarczej: …………………………….., na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: .............................,
NIP: ................................., REGON: ………………….., zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,
* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej:
Panem/Panią .............................., zamieszkałym/ą w .............................. (kod pocztowy), przy
ulicy .............................., legitymującym/ą się dowodem osobistym numer: ……… seria …………,
wydanym przez ………………., dnia …………….., PESEL: ......................., zwanym/ą dalej
„Wykonawcą”,
* gdy Wykonawcą jest spółka cywilna:
Panem/Panią .................................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy
ulicy

.....................................,

prowadzącym/ą

działalność

gospodarczą

pod

firmą

......................................., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej RP, PESEL: ........................, NIP: ..........................., REGON: …………………..,
Panem/Panią ..................................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy
ulicy

.................................,

prowadzącym/ą

działalność

gospodarczą

pod

firmą

......................................., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej

RP,

PESEL:

............................,

NIP:

..............................,

REGON:

…………………..,
(…)
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą
………………, na podstawie umowy z dnia ………….………., NIP: ………….………., REGON:
…………………......, reprezentowanej przez ……………….…………, zwaną dalej „Wykonawcą”,
zwanych dalej „Stronami”.
§ 1.
Umowa dofinansowana jest z Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
i Wiedza Edukacja Rozwój.
§ 2.
Przedmiot i termin obowiązywania umowy
1. Przedmiotem Umowy jest: wydruk i dostawa plansz z wizualizacją czeków (dalej: czeki) na
potrzeby działań informacyjno-promocyjnych Biura Komunikacji, zgodnie z wymaganiami
określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1
do Umowy oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 na
podstawie otrzymanego od Zamawiającego zlecenia, zgodnie z terminami przewidzianymi w
SOPZ.
3. Usługa o której mowa w ust. 1 będzie realizowana do 31 grudnia 2019 r. lub do momentu
wyczerpania wartości umowy, która została określona w § 3. ust 1.
4. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1., leży
w granicach jego możliwości i nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani
finansowej, które mogą uniemożliwić jego wykonanie.
5. Zamawiający ma prawo do niezrealizowania pełnego zakresu zamówienia – rozumianego
jako wartość brutto określona w § 3. ust. 1.
§ 3.
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Zgodnie z przewidywaną liczbą czeków oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy, łączna wartość
wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy, nie przekroczy ……………… brutto
(słownie: ………………….) w tym:
a) koszt jednego czeku standardowego wynosi ……….zł brutto (słownie …..)
b) koszt jednego czeku ekspres wynosi ……….zł brutto (słownie …..)
2. Wynagrodzenie należy się Wykonawcy jedynie za faktyczną liczbę wydrukowanych
i dostarczonych czeków.
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3. Udzielenie zamówień na mniejszą liczbę usług, a w konsekwencji na niższą kwotę niż
wskazana w ust. 1, nie może być podstawą roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu
niewykonania umowy w całości.
4. Na potrzeby wzajemnych rozliczeń Strony przyjmują, że:
a) zlecenia usług następują drogą e-mailową;
b) zleconą usługę uznaje się za zrealizowaną z chwilą jej dostarczenia przez Wykonawcę do
siedziby Zamawiającego;
c) wynagrodzenie należne Wykonawcy za zlecone usługi czeków będzie płatne po
podpisaniu protokołu odbioru i prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania protokołu odbioru, którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do umowy, niezwłocznie po jego przedłożeniu przez Zamawiającego,
nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
6. Podpisany protokół odbioru jest podstawą do wystawienia faktury VAT.
7. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na numer rachunku bankowego wskazanego na
fakturze VAT w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
9. Adresem Zamawiającego dla doręczeń faktury VAT oraz wszelkiej korespondencji
w związku z umową jest: Ministerstwo Zdrowia, Biuro Komunikacji, 00-952 Warszawa, ul.
Miodowa 15.
§ 4.
Prawa autorskie
1. Zamawiający w celu realizacji przedmiotu umowy przekaże Wykonawcy utwory, tj. projekt
ogólny czeku oraz dane do zamieszczenia na czekach. Zamawiający posiada pełne autorskie
prawa majątkowe oraz prawa zależne do projektu czeku.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania, nierozpowszechniania, nieutrwalania,
niepublikowania, niepowielania wzoru czeku, który powstał w ramach wykonywania umowy.
3. Wykonawca

jest

zobowiązany

do

zniszczenia

(wykasowania)

wszystkich

utworów

przekazanych przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy.

§ 5.
Współpraca
1. W imieniu Zamawiającego zadania wynikające z Umowy wykonywał będzie Dyrektor Biura
Komunikacji Ministerstwa Zdrowia, z którym Wykonawca zobowiązuje się współdziałać.
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2. Zamawiający wskazuje jako osobę upoważnioną do kontaktów w sprawach realizacji Umowy
oraz kontroli jej przebiegu pracownika Biura Komunikacji w Ministerstwa Zdrowia: …...........
(tel. ..........................; e-mail: ……...……...........
3. W imieniu Wykonawcy przedstawicielem/ami upoważnionym/i do kontaktów w sprawach
realizacji Umowy oraz kontroli jej przebiegu jest/są: ………............ (tel. .........................;
e-mail: ……………….......... .
4. Zmiana osób upoważnionych w Umowie do kontaktów nie stanowi zmiany treści Umowy.
Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmian w zakresie danych teleadresowych oraz
osób upoważnionych do kontaktów, zawiadamiając niezwłocznie o tym na piśmie drugą
Stronę.
§ 6.
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji jakości na wydruk czeków
stanowiące przedmiot Umowy w zakresie wad fizycznych. Gwarancja rozpoczyna bieg od
dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa
w § 2 ust. 1.
2. Zgłoszone przez Zamawiającego w okresie gwarancji wady Wykonawca zobowiązany jest
usunąć w terminie 7 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, chyba że Zamawiający
wyrazi pisemną zgodę na inny technicznie uzasadniony termin. Powiadomienie o wystąpieniu
wady Zamawiający zgłosi Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady – telefonicznie
lub e-mailem, oraz potwierdzi wystąpienie wady pisemnie w drodze listu poleconego.
3. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy czeki w celu usunięcia stwierdzonych
wad, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 16.15. Koszty związane z
ewentualnym załadunkiem oraz przewozem ich do zakładu Wykonawcy celem usunięcia wad,
jak również koszty ponownego transportu tych przedmiotów do siedziby Zamawiającego wraz
z ich rozładunkiem obciążają Wykonawcę i dokonane będą za pomocą posiadanych przez
niego zasobów. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.
4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady lub wymienić materiały promocyjne na wolne od
wad na własny koszt. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na
wysokość związanych z tym kosztów.
5. W przypadku nieusunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może
usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, za pomocą zasobów własnych lub poprzez
powierzenie usunięcia wad podmiotom trzecim – bez utraty praw wynikających z gwarancji.
6. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy wobec
Zamawiającego z tytułu rękojmi.
7. Postanowienia § 6 Umowy zastępują dokument gwarancyjny.
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§ 7.
Kary umowne
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z Umową
lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 –
w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za dane zlecenie, określonego w § 3 ust. 1, za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia z zastrzeżeniem, że suma kar z tego tytułu nie
przekroczy 30% wynagrodzenia brutto za to zamówienie;
2) w przypadku innego niż określone w pkt 1 niezgodnego z Umową lub nienależytego
wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy - w wysokości 15% łącznego
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1; przez niezgodnie z umową lub
nienależyte wykonanie przedmiotu rozumie się w szczególności wydrukowanie czeków
niezgodnie z zatwierdzonym projektem graficznym, przekazanie Zamawiającemu czeków
zawierających wady druku, niedostarczenie wymaganej liczby projektów graficznych;
3) w przypadku odmowy podpisania przez Wykonawcę protokołu odbioru w terminie,
o którym mowa w § 3 ust. 4 - w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto,
określonego w § 3 ust. 1;
4) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn,
leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto,
określonego w § 3 ust. 1.
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 3 podlegają sumowaniu.
4. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
5. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych określonych
w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach
ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
6. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu Umowy,
z wyjątkiem zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 4.

§ 8.
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym,
bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na jej wykonanie
w przypadku:
1) gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy wyniesie więcej niż 7 dni w odniesieniu do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2;
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2) gdy Wykonawca nie uwzględni po raz trzeci zgłaszanych już poprzednio tych samych
uwag Zamawiającego do jakości i treści przekazywanych do akceptacji Zamawiającego
wydruków;
3) gdy Wykonawca nie dostarczy w umownym terminie Zamawiającemu co najmniej 80%
zleconego

asortymentu,

o

którym

mowa

w

Szczegółowym

Opisie

Przedmiotu

Zamówienia;
2. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym,
o którym mowa w ust. 1, będzie przysługiwało Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy.
3. Strony zgodnie postanawiają, iż w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie jest zobowiązany
do zwrotu Wykonawcy wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy.
4. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
Kontrola dokumentacji
Zamawiający zastrzega sobie oraz innym organom uprawnionym w ramach systemu wdrażania
Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój prawo wglądu do
dokumentów Wykonawcy (w tym dokumentów finansowych) związanych z realizowanym
przedmiotem Umowy także po zakończeniu realizacji Umowy.
§ 10.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji mających
wpływ na realizację Umowy oraz do niezwłocznego udzielania odpowiedzi w formie e-mail na
zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji przedmiotu Umowy.
§ 11.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przy wykonywaniu przedmiotu Umowy należytej
staranności wymaganej w obrocie gospodarczym.
§ 12.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w zakresie:

1.
1)

terminu jej wykonania, o którym mowa w § 2 ust. 3, w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, a które uniemożliwiają wykonanie materiałów promocyjnych w terminie
określonym w Umowie i są niezawinione przez Wykonawcę, w tym w szczególności
okoliczności powstające na skutek zdarzeń losowych, których przewidzenie jest
niemożliwe, zaś skutki mają bezpośrednie przełożenie na sytuację Stron;
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b) wystąpienia innych okoliczności, mających źródło w zobowiązaniach wynikających
z realizacji programów finansowanych ze środków europejskich, które powodują, że
wykonanie materiałów promocyjnych w terminie wskazanym w Umowie byłoby
nieadekwatne do potrzeb Zamawiającego;
c) wystąpienia opóźnień po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiają Wykonawcy
wykonanie przedmiotu Umowy w tym terminie;
- odpowiednio do zaistniałych okoliczności lub opóźnień po stronie Zamawiającego;
2)

wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT, odpowiednio
do wprowadzonej zmiany.

2.

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego
o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz uzyskać zgodę Zamawiającego
na zaproponowane zmiany do Umowy.

§ 13.
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).
§ 14.
Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15.
Wszelkie spory pomiędzy Stronami rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
§ 16.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
§ 17.
Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
§ 18.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.
Zamawiający

Główny Księgowy

Załączniki:
1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
2) Oferta Wykonawcy
3) Protokół odbioru – wzór
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Wykonawca

Załącznik nr 3 do umowy nr ……..……… z dnia ……………

Protokół Odbioru - WZÓR
sporządzony w dniu …..…….…. na podstawie umowy nr …………….. z dnia ……….……….....
pomiędzy:
Zamawiającym:
Skarbem Państwa – Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15,
NIP: 525-19-18-554
a
Wykonawcą:
………………………………………………………….,

Przedmiot umowy:
Wydruk i dostawa plansz z wizualizacją czeków na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych
Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

Wartość umowy …………………………. zł brutto.
Termin realizacji umowy: do 31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania środków określonych
w umowie.

Wykonawca wykonał usługę a Zamawiający przyjął ją.

Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Uwagi wykonawcy.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Ze strony Zamawiającego

Ze strony Wykonawcy
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