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Załącznik nr 8b
Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

UMOWA
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych
zwana dalej „Umową”

zawarta w Warszawie dnia …………………………. roku pomiędzy:
spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
przy ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem: 0000265353 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy; NIP: 5272523080; REGON:
140723603, kapitał zakładowy w wysokości 516.078.000,00 PLN, reprezentowaną przez:
1. Członka zarządu ds. finansowych - ………………………….……
2. Członka zarządu - ………………………….……
zwaną dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez:
1. ………………………….……
2. ………………………….……
zwaną dalej Wykonawcą
wspólnie zwanymi dalej Stronami lub samodzielnie również Stroną.
Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty
Wykonawcy w trakcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na „Wydruk, konfekcjonowanie i wysyłkę zaproszeń na badania mammograficzne oraz
na dostawę materiałów promocyjnych”, Pakiet 2 postępowania (kompleksowa usługa
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wydruku i dostawy materiałów promocyjnych) na potrzeby realizacji Projektu „Poprawa
dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PL 07
i współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego.
Preambuła
1. Zamawiający oświadcza, iż nie jest Zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2013
r., poz. 907 z późn. zm.).
2. Zamawiający oświadcza, iż zobowiązany został, na podstawie art. 7.16 Regulacji
w sprawie wdrożenia Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014
oraz na podstawie art. 7.16 Regulacji w sprawie wdrożenia Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014 do udzielania
w ramach projektu zamówień zgodnie z krajowym prawem zamówień publicznych,
tak jak gdyby był Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
§ 1. Przedmiot Umowy
1. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia na rzecz
Zamawiającego materiałów promocyjnych w ilości zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy (opis Przedmiotu Umowy),
na zasadach i warunkach określonych w Umowie (Przedmiot Umowy).
2. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z ofertą
Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy i specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, a także, że będzie pozostawał wolny od wszelkich wad fizycznych
i prawnych.
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§ 2. Wydruk materiałów

Wykonawca zobowiązuje się do wydruku materiałów promocyjnych zgodnie ze wzorami
materiałów promocyjnych Zamawiającego stanowiącymi Załącznik nr 3 do Umowy.
§ 3. Odbiór materiałów
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wykonane zgodnie z Umową

1.

materiały promocyjne na własny koszt i ryzyko w terminie do 2 tygodni od dnia
podpisania Umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj.: ul. Nocznickiego
8a, 81-454 Gdynia.
Sposób transportu wykonanych zgodnie z Umową materiałów promocyjnych

2.

musi zapewniać zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Za szkody powstałe z winy
nienależytego opakowania lub transportu winę ponosi Wykonawca.
Odbiór wykonanych zgodnie z Umową materiałów promocyjnych zostanie

3.

potwierdzony przez Strony podpisaniem protokołem zdawczo – odbiorczym, bez uwag.
Protokół sporządzony zostanie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
W przypadku stwierdzenia wad, niezgodności lub braków ilościowych

4.

Przedmiotu Umowy lub innych zastrzeżeń co do Przedmiotu Umowy, Zamawiający zgłosi
zastrzeżenie do protokołu zdawczo – odbiorczego, którego wzór stanowi Załącznik nr 4
do Umowy.
5.

W przypadku stwierdzenia wad, niezgodności lub braków ilościowych Przedmiotu
Umowy lub innych zastrzeżeń co do Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się
do dostarczenia Przedmiotu Umowy zgodnego z Umową, ofertą oraz specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżenia, którym mowa w ustępie 4 powyżej.

6.

Ponowne dostarczenie Przedmiotu Umowy po usunięciu wad lub usterek wymagać
będzie ponownego potwierdzenia protokołem zdawczo - odbiorczym zgodnie
z powyższymi ustępami. W przypadku ponownego stwierdzenia wad, niezgodności
lub braków ilościowych Przedmiotu Umowy, ust. 4 i 5 powyżej stosuje się odpowiednio.
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7.

W przypadku kolejnego stwierdzenia wad, niezgodności lub braków ilościowych
Przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w trybie
natychmiastowym. § 6 ust. 1 lit. d) Umowy znajduje zastosowanie.

8.

Protokół zdawczo – odbiorczy podpisany bez zastrzeżeń będzie stanowił podstawę
do wystawienia faktury VAT oraz będzie stanowił podstawę przyjęcia wykonania
Umowy zgodnie z treścią zobowiązania Wykonawcy, w tym w zakresie zachowania
terminów wykonania Umowy.
§ 4. Wynagrodzenia

1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie
........................ (słownie: ................................................................) netto powiększone
o należny

podatek

VAT

(……%)

w

wysokości……………………………….

(słownie………………………………..)
to

jest

…………………………………………………

(słownie………………………………) brutto.
2. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem
na rachunek bankowy o numerze: ........................................................................
prowadzonym przez ......................................................................... w terminie …… dni
od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego
i obejmuje wszelkie koszty leżące po stronie Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu
Umowy, w szczególności koszty dostawy, transportu, opakowania, rozładunku oraz
koszty wydruku. Wykonawcy nie przysługuje od Zamawiającego zwrot jakichkolwiek
kosztów i opłat poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu
Umowy.
4. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
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§ 5. Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy na okres
12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, bez zastrzeżeń.
2. W przypadku stwierdzenia wady uniemożliwiającej lub utrudniającej prawidłowe
użytkowanie Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowiązuje się z ciągu 4 dni roboczych od powiadomienia Wykonawcy
do wymiany Przedmiotu Umowy lub jego części na nowy wolny od jakichkolwiek wad
i usterek.
3. W przypadku ujawnienia się w okresie trwania gwarancji wady, polegającej
w szczególności na rozmazywaniu się tuszu, ścieraniu nadruku, zmianie barwy kolorów,
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany Przedmiotu Umowy na nowy w terminie 4 dni
roboczych od powiadomienia Wykonawcy o podstawie wymiany.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona wymiany Przedmiotu Umowy lub jego części
w sposób i w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej lub nie dokonana wymiany
Przedmiotu Umowy w sposób i w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, Zamawiający
będzie miał prawo dokonać ww. czynności na koszt i ryzyko Zamawiającego. W takim
przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić Zamawiającemu poniesione przez
niego wydatki z tym związane w terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania wezwania
do zapłaty. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.
5. Zamawiający dokona zgłoszenia wady w formie pisemnej lub elektronicznej, na adresy
podane w § 9.
6. Na wymienione materiały promocyjne okres trwania gwarancji będzie biegł na nowo,
od chwili wymiany materiału promocyjnego na nowy.
§ 6. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
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a) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu
umowy,
b) za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wady lub usterki zgłoszonej
w trybie § 3 ust. 4 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1,
za każdy dzień opóźnienia,
c) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wymianie gwarancyjnej, w wysokości 2%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1,
d) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego
w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych.
3. Kary umowne wskazane w ust. 1 powyżej podlegają kumulacji i mogą być naliczane
odrębnie za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
4. Strony dopuszczają potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną przelewem na rachunek bankowy
o

numerze:

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

prowadzonym

przez

......................................................................... w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawcę wezwania do jej uiszczenia.
§ 7. Rozwiązanie Umowy oraz odstąpienia od Umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie
mają zastosowania.
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3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu
Umowy przekraczającego 14 dni, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu
do wykonania Przedmiotu Umowy.
4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie opóźnienia w usunięciu wady lub usterki
przekraczającego 14 dni licząc od upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy do ich
usunięcia zgodnie z § 3 ust. 4.
5. Zamawiający może odstąpić od Umowy składając oświadczenie o odstąpieniu
Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu
zawiera uzasadnienie odstąpienia.
§ 8. Prawa autorskie
1. Zamawiający oświadcza, iż dysponuje prawami autorskimi do materiałów stanowiących
wzory Zamawiającego, które określone są w Załączniku nr 3 do Umowy .
2. Wykonawca oświadcza, iż wykonując Przedmiot Umowy nie naruszy majątkowych praw
autorskich i przekaże go w stanie wolnym od

obciążeń. Wykonawca ponosi

odpowiedzialność za wady prawne odebranego przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich do majątkowych praw
autorskich lub innych praw własności intelektualnej do Przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań niezbędnych w razie
zgłoszenia roszczeń do Przedmiotu Umowy przez osoby trzecie, a w szczególności
zobowiązuje się do poniesienia kosztów postępowania sądowego oraz pokrycia wszelkich
zasądzonych kwot bądź odszkodowań, jak również kwot w związku z zawarciem ugody.
W przypadku, gdyby kwoty te zostały zapłacone przez Zamawiającego Wykonawca
zobowiązuje się do ich zwrotu Zamawiającemu w pełnej wysokości.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
Przedmiotu Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich
wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym wynikające z naruszenia
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przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)
§ 9. Komunikacja pomiędzy Stronami
1. Osobą odpowiedzialną za realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest:
………………………………………………..
Adres e-mail:………………………………….
Telefon:………………………………………
2. Osobą odpowiedzialną za realizacją Umowy ze strony Wykonawcy jest:
………………………………………………..
Adres e-mail:………………………………….
Telefon:………………………………………
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy nie wymaga zmiany umowy
i następuje przez pisemne oświadczenie złożone drogiej stronie na adresu Stron wskazane
w komparycji Umowy.
§ 10. Istotne Zmiany Umowy
1. Zmiana postanowień Umowy, na warunkach określonych w ust. 2, może nastąpić
za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają zmianę istotnych postanowień umowy w zakresie:
a)

Terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

b)

Terminów akceptacji zmian.
§ 11. Postanowienia Końcowe

1. Umowa jest dofinansowana w 80 % ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
na lata 2009-2014 oraz środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego na lata 2009-2014.
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2. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych z realizacji Umowy jest sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.
U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.Dz. U. ).
4. Wszelkie Załączniki stanowią integralną część Umowy.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z Umowy na osoby trzecie bez zgody
Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.
7. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
Załącznik nr 1: opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2: oferta Wykonawcy;
Załącznik nr 3: wzory materiałów promocyjnych;
Załącznik nr 4: protokół zdawczo-odbiorczy
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WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

…………………………….

…………………………….

