Wrocław, dnia

Umowa Nr......./.......

Zawarta w dniu ………………… 2018 r. we Wrocławiu
Pomiędzy
Obwodem Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ul. Joannitów 10/12 , 50-525 Wrocław

w imieniu którego działa

zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………
Zwanym/ną dalej Wykonawcą,
Wyłonionym/ną w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego
§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach
projektu „Wdrożenie standardów opieki koordynowanej w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego we
Wrocławiu nr RPDS.06.02.00-02-0065/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura
spójności społecznej” działania nr 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną „ Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Polegające na :
a/ zaprojektowaniu , wykonaniu , dostawie i montażu tablicy informacyjnej w lokalizacji
Zamawiającego
b/ zaprojektowaniu , wykonaniu , dostawie i montażu tablicy pamiątkowej w lokalizacji
Zamawiającego
c) zaprojektowaniu , wykonaniu i dostawie naklejek informacyjnych w lokalizacji Zamawiającego
,

2. Wykonanie przedmiotu umowy będzie zgodne z wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie
informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020, w szczególności w oparciu o” Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów
operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji ( umowy
podpisane do 31 grudnia 2017r.), z którymi Wykonawca się zapoznał.
3. Integralną częścią umowy jest Zapytanie ofertowe i Oferta wykonawcy , które stanowią załączniki
nr 1 i nr 2 do umowy .

§2

1. Wykonawca oświadcza, że materiały promocyjne będące przedmiotem umowy będą dobrej
jakości oraz będą spełniały normy obowiązujące na tego rodzaju materiały.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy, projektów w wersji elektronicznej wszystkich rodzajów zamawianych materiałów
promocyjnych określonych w § 1 ust. 1.
3. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia przez Wykonawcę projektów
zamawianych materiałów promocyjnych, dokona ich akceptacji lub zgłosi poprawki lub modyfikacje.
4. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego poprawek lub modyfikacji, Wykonawca
uwzględniając je przedstawi Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia poprawek lub
modyfikacji, poprawione projekty materiałów promocyjnych.
5. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia przez Wykonawcę
poprawionych lub zmodyfikowanych projektów, dokona ostatecznej akceptacji lub wniesie
poprawki lub modyfikacje z uwzględnieniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu lub może odstąpid od
umowy bez zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
6.
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą
…………......................................................................................................................................

jest

7. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest
.......................................................................................................................................................
8. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 stanie się własnością Zamawiającego z chwilą
odbioru. Odbiór ilościowy i jakościowy odbywa się u Zamawiającego. Odbiór przedmiotu
zamówienia strony potwierdzą w protokole zdawczo-odbiorczym, stwierdzającym zgodnośd
jakościową i ilościową przedmiotu zamówienia z umową.
9. Wykonawca może powierzyd wykonanie czynności wynikających z niniejszej umowy osobom
trzecim wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za wybór podwykonawcy i wszelkie działania i zaniechania
podwykonawcy , jak za swoje własne.

§3

1. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu Umowy niezwłocznie po jej zawarciu.
2. Wykonawca zakooczy realizację przedmiotu zamówienia do 30 dni od zawarcia umowy.

§4

1.

2.

3.

4.

Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do
niniejszej umowy w wysokości:
…………………………netto
brutto
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę na
wskazany przez niego rachunek bankowy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Warunkiem wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest odebranie przedmiotu
zamówienia przez Zamawiającego i podpisanie przez obie strony umowy protokołu
zdawczo-odbiorczego zawierającego oświadczenie Zamawiającego, że dostarczone materiały
promocyjne posiadają wymagane, zgodne z ofertą, parametry i oznaczenia.
Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5
1. O stwierdzonych wadach ilościowych lub jakościowych w dostarczonych materiałach
promocyjnych Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później
niż w terminie 7 dni od daty stwierdzenia.
2. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wymiany wadliwego materiału na wolny od wad oraz
uzupełnienie braków ilościowych lub jakościowych w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia przez Zamawiającego wad ilościowych lub jakościowych.

§6
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w
§ 3, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za opóźnienie w
wysokości 0,2% wartości niedostarczonych materiałów promocyjnych za każdy dzieo opóźnienia.
2. Kara umowna będzie należna w przypadku niedokonania wymiany wadliwego materiału na
wolny od wad w terminie określonym § 5 ust. 2 za każdy dzieo opóźnienia. W powyższej sytuacji
stosuje się odpowiednio ust.1.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia przez Zamawiającego
od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary
umownej 10% wartości niedostarczonych materiałów promocyjnych.
4. Zamawiający może dokonad potrącenia należnej mu kary umownej od Wykonawcy z
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 bez wcześniejszego wzywania Wykonawcy do zapłaty.
5. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej
umowy przekracza wysokośd kar umownych, poszkodowana na tym strona może, niezależnie od
kar umownych, dochodzid odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy.

§8
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygad będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

§9
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden
dla wykonawcy.

