
ZAŁĄCZNIK NR 4

UMOWA nr ……………….. – WZÓR

zawarta w dniu   ...................   2020 r.  w Opolu Lubelskim pomiędzy:

POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu Lubelskim, ul.
Przemysłowa 4A, 24-300 Opole Lubelskie, wpisaną  do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS:
0000487468, NIP: 7171830083 , REGON: 43101906900000, wysokość  kapitału zakładowego: 29.364.300,00 zł.
Wysokość kapitału wpłaconego: 29.364.300,00 zł. reprezentowaną przez:

1. Gabriela Maja - Prezesa Zarządu,
2. Konrada Sawickiego – Wiceprezesa Zarządu.

zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym"

a …………………………………………………………………. zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………..

a łącznie zwanych „Stronami” o treści następującej:

§ 1

1. Umowa została zawarta w rezultacie przeprowadzenia postępowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020.

2. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania wykonane zostało w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców.

3. Umowa jest realizowana w ramach projektu „Program profilaktyki nadwagi, otyłości wśród uczniów klas IV - VI szkół
podstawowych z terenu Województwa Lubelskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś  priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi
społeczne i zdrowotne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Wynagrodzenie w ramach niniejszej umowy współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie ilustrowanego projektu, wydruk oraz dostarczenie na adresy wskazane przez
Zamawiającego 600 sztuk skryptu „Zasady zdrowego żywienia” (dalej także jako utwór) z prawem opcji.

2. Szczegółowy zakres zamówienia wskazuje załącznik nr 1 do umowy.

§ 3
Termin realizacji umowy

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminach zgodnych z harmonogramem realizacji zamówienia (znajdującym
się w załączniku nr 1 do umowy), maksymalnie w ciągu 49 dni od podpisania umowy, w przypadku skorzystania  z
prawa opcji nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

2. Termin dostawy publikacji na adresy wskazane przez Zamawiającego liczony od dnia akceptacji wydruku próbnego
przez Zamawiającego wynosi…….dni.

§ 4
Warunki wykonania i odbioru usługi

1. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o współfinansowaniu skryptu z EFS oraz oznaczeń
zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i
promocji

2. Wykonawca ma obowiązek udostępnić  niezbędne informacje i dokumenty związane z realizacją  zamówienia oraz
umożliwić przeprowadzenie kontroli Zamawiającemu lub Instytucji Zarządzającej jeśli zaistnieje taka potrzeba.

§ 5
Wartość umowy

1. Koszt opracowania, wydruku i dostarczenia jednego skryptu wynosi …………………… zł  brutto (słownie:
………………………………………) i obejmuje wszelkie czynności zawarte w § 2.

2. Całkowita wartość umowy wynosi …….
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3. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 2 jest całkowita i ostateczna oraz uwzględnia wszystkie należne składki i inne
należności budżetowe, które mogą wyniknąć z realizacji umowy bez względu na to, na której stronie ciąży obowiązek
ich odprowadzenia.

4. Jeżeli przedmiot umowy będzie wymagał  uzupełnień  lub poprawek np. wady w druku, rozpadanie się  skryptu, itp.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać je w terminie do 7 dni od ich zgłoszenia w ramach ustalonego wynagrodzenia,
o którym mowa w ust. 1  bez dodatkowych kosztów.

§ 6
Termin i warunki płatności

1. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku, jest protokół odbioru stanowiący załącznik nr 2, potwierdzający zgodność
wykonania zamówienia z wymaganiami określonymi umową, podpisany bez zastrzeżeń przez strony umowy.

2. Wynagrodzenie będzie wypłacone w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę  prawidłowo
wystawionej faktury/rachunku.

3. Za datę  zapłaty przyjmuje się  dzień  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się  za
zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu
płatności.

4. Wykonawca nie może przenosić  wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody
Zamawiającego. Treść  dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki,
zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu, rachunek bankowy określony na fakturze, figuruje w wykazie
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020 poz. 106 t.j.).

§ 7
1. Wykonawca oświadcza, że stworzone  w ramach realizacji umowy utwory zostaną  wykonane samodzielnie, mają

charakter indywidualny i nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich.
2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych wymienionych w ust. 1 utworów.
3. Z chwilą przekazania przez Wykonawcę i przyjęcia przez Zamawiającego wymienionych w ust. 1 utworów Wykonawca

przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do ww. utworów, jeżeli umowa obejmowała
powstanie utworów – bez ograniczeń  co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na następujących polach
eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu poprzez wytwarzanie jakąkolwiek techniką  drukarską,

reprograficzną, zapisu magnetycznego, wszelkimi technikami graficznymi oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono poprzez wprowadzanie do obrotu,

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż  określony w lit. b) poprzez publiczne wykonanie,

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w
taki sposób, aby każdy mógł  mieć  do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w
szczególności przez wprowadzenie do pamięci komputera i umieszczenie w sieci komputerowej;

4) w zakresie wprowadzania do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń;
5) w zakresie rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
6) w zakresie nadawania za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w

sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe;
7) w zakresie wprowadzania (w tym zlecenia wprowadzania osobom trzecim) dowolnych zmian w utworach, w tym:

przystosowanie, dokonywanie zmian układu, sporządzanie wyciągów, streszczeń, skryptów, dokonywanie
aktualizacji, łączenie z innymi utworami oraz tłumaczenie – w odniesieniu do całości lub części, a także prawo do
rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w
tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;

4. Wykonawca przenosi również na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
5. Z chwilą przyjęcia utworów przez Zamawiającego przechodzi na niego własność nośników, na których je utrwalono.

§ 8
1. Zamawiający zobowiązuje się  do udostępnienia Wykonawcy informacji i dokumentów niezbędnych do należytego

wykonania umowy znajdujących się w jego posiadaniu.
2. Wykonawca oświadcza, iż  posiada wszelkie kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności niezbędne do świadczenia

usług, będących przedmiotem niniejszej umowy.

§ 9
Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w kwocie 10% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 2.

2. W przypadku niewykonania umowy w terminie, tj. niedotrzymania terminów określonych w harmonogramie, o którym
mowa w §3 ust. 1, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki.

3. W przypadku nieusunięcia wady przedmiotu umowy w terminie,  o którym mowa w §5 ust. 4, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 2 umowy za
każdy dzień zwłoki.

4. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 20% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w §5 ust. 2.
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5. W przypadku, w którym rachunek bankowy Wykonawcy nie widnieje w wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa
Finansów, Zamawiający uprawniony jest do zrealizowania zapłaty na ten rachunek bankowy z tym tylko
zastrzeżeniem, że wówczas zawiadomi o zapłacie należności na ten właśnie rachunek Naczelnika Urzędu
Skarbowego właściwego dla Wykonawcy w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

6. W przypadku gdy Zamawiający z winy Wykonawcy poniesie szkodę związaną  z tym, iż na dzień zlecenia przelewu
rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze, nie figuruje w wykazie podmiotów których mowa w art. 96b ust.
1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020r. poz. 106 t.j.), Wykonawca zapłaci karę  w wysokości 20%
wartości faktury brutto.

7. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
8. Wykonawca wyraża zgodę  na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej Wykonawcy

należności na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
9. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu

zawartej pomiędzy Instytucją  Zarządzającą, a Zamawiającym. W takim przypadku obie strony są  zwolnione z
obowiązków wynikających z niniejszej umowy w części, w której nie została ona wykonana.

10. W przypadku wskazanym w ust. 8 obie strony zachowują  wszelkie roszczenia wynikające z wykonania umowy do
chwili jej rozwiązania.

11. Łączna wysokość  kar umownych nie może przekroczyć  30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 2
umowy.

§ 10
Strony ustalają  następujące osoby upoważnione do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego oraz do kontaktu w
sprawie niniejszej umowy:
a) Zamawiający:  Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim, (imię i nazwisko)……………, (e-mail)…………,

(telefon)……………..
b) Wykonawca: (imię i nazwisko)……………, (e-mail)…………, (telefon)……………..

§ 11
Zmiana umowy

1. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w zakresie:
1) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu

prawnego;
2) gdy konieczność  wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń  Instytucji, która

przyznała środki na sfinansowanie umowy;
3) zmiany wysokości wynagrodzenia gdy nastąpi zmiana podstawy prawnej do naliczenia podatku od towarów i usług

na usługi stanowiące przedmiot umowy;
4) wydłużenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku wydłużenia terminu realizacji Projektu – o czas tego

wydłużenia.
2. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod

rygorem nieważności takich zmian.
3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania

umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

§ 12
Prawo Opcji

1. Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania z opcji.
2. Zamawiający przewiduje możliwość  skorzystania z prawa opcji zwiększającego zakres zamówienia o opracowanie
ilustrowanego projektu, wydruk oraz dostarczenie maksymalnie o 2 400 egzemplarzy skryptu w maksymalnie 4 częściach.
3. Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa Przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż
cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać  będzie wynagrodzenie z
tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji określone w § 5 Umowy.
5. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej o skorzystaniu
z prawa opcji.
6. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa
opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
7. Do świadczenia Usługi w ramach prawa opcji mają zastosowanie odpowiednio postanowienia niniejszej umowy.

§ 13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 12 miesięcy od daty
podpisania protokołu odbioru.

2. Zamawiający ma prawo wykonywać  uprawnienia z tytułu rękojmi na wady przedmiotu umowy, w okresie
przewidzianym przepisami kodeksu cywilnego.

3. O wszelkich ujawnionych wadach przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić  Wykonawcę  na
piśmie w terminie do 10 dni od daty ich wykrycia.

4. Wady przedmiotu umowy mają być usunięte w terminie uzgodnionym przez strony nie później niż w terminie, o którym
mowa w §5 ust. 4 niniejszej umowy.

§14
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Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w określonych przypadkach:

1) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o
wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy;

2) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

3) gdy Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wstrzyma z jakichkolwiek przyczyn
finansowanie projektu obejmującego usługi świadczone przez Wykonawcę.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać  zapłaty wynagrodzenia jedynie z tytułu wykonania
części umowy do dnia odstąpienia od umowy.

3. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie może być dokonane w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości
o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zlecenia usługi
innemu podmiotowi, a różnicą w cenie usługi zostanie obciążony Wykonawca.

§ 15
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy Strony rozstrzygać będą w miarę możliwości w sposób polubowny.
3. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia w sposób określony w ust. 2, sprawy sporne będą rozstrzygane

przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
4. Postanowienia umowy mają  charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy

wiążącej pozostałych.
5. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden dla

Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załączniki:
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Protokół odbioru zamówienia
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