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Załącznik nr 3 
UMOWA 

 
zawarta w dniu .......................... w Warszawie pomiędzy: 
 
Narodowym Instytutem Kardiologii  Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowym 
Instytutem Badawczym, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, zarejestrowanym w rejestrze 
przedsiębiorców KRS pod nr. 0000041396 przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 525-000-85-25, REGON: 000837583  
 
zwanym w dalszej części umowy ZLECENIODAWCA  którego reprezentuje: 
 
 mgr Zygmunt Mroziński  - Z-ca Dyr. ds. Techniczno-Administracyjnych na podstawie 
udzielonego pełnomocnictwa  
 
a 
 
…………………………………...................................................................... 
zwanym w dalszej części umowy ZLECENIOBIORC Ą, którą reprezentują 
………………………………………………………………………………………. 
 
wyłonioną w postępowaniu przeprowadzonym w trybie konkursu na usługi poligraficzne. 

 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usług poligraficznych na potrzeby Narodowego 

Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowego Instytutu 
Badawczego w Warszawie.  

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego wykonania określone są                                                 
w wykazie asortymentowo – cenowy (załącznik nr 1) oraz w ofercie / formularzu 
asortymentowo cenowym (załącznik nr 2) złożonej przez Zleceniobiorcę. 

3. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie na podstawie projektów przedstawianych 
przez Zleceniodawcę . 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia ewentualnych zmian w treści druków 
wymienionych w wykazie asortymentu załącznik nr 1 oraz ofercie/formularzu 
asortymentowo-cenowym załącznik nr 2, zgłaszanych przez Narodowy Instytut 
Kardiologii w ramach trwania umowy 

5. Usługa poligraficzna będzie dokonywana na podstawie pisemnych zamówień 
jednostkowych składanych przez Zleceniodawcę. 

6. Miejscem dostawy przedmiotu umowy będzie siedziba Zleceniodawcy  w Warszawie,  
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, magazyn gospodarczy.  

7. Przedmiot umowy ma być dostarczony przez Zleceniobiorcę własnym transportem i na 
własny koszt w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. Opakowanie i sposób 
przewozu powinny odpowiadać właściwości towaru. 
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8. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod 
rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany o której mowa w ust. 8 pkt 4. Zwiększenie lub 
zmniejszenie asortymentu dokonywać się będzie na podstawie zamówień przesyłanych 
przez Zleceniodawcę do Zleceniobiorcy. 

9. Zleceniodawca dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy: 
1) w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub, 

jeżeli zmiany te są korzystne dla Zleceniodawcy, a w szczególności gdy 
Zleceniobiorca zaproponuje upusty; 

2) w przypadku zmiany danych podmiotowych Zleceniobiorcy (np. w wyniku 
przekształcenia, przejęcia itp.), 

3) w zakresie zmiany typu/ modelu/ numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie 
spowoduje to zmiany przedmiotu umowy, 

4) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia asortymentu towarów wskazanych w 
umowie w formularzu asortymentowo-cenowym, jeżeli nie spowoduje to 
przekroczenia wartości brutto umowy, 

5) w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy 
w przypadku niewykorzystania kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy. 

10. Terminy wykonania poszczególnych prac w ramach zamówienia jednostkowego, będą 
określone przez Zleceniobiorcę w danym zamówieniu, z zastrzeżeniem § 2.  

11. Usługa poligraficzna będzie dokonywana po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę 
wstępnego wydruku zamawianego asortymentu.   
 

 
§ 2 

W związku z realizacją niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 
1) wykonania z należytą starannością zadań, o których mowa w § 1, na podstawie zleceń 

jednostkowych dostarczanych przez Zleceniodawcę, 
2) realizowania każdorazowego zamówienia dotyczącego wykonania usług 

poligraficznych w ustalonym z Zleceniodawcą terminie, nie dłuższym niż 2 dni od 
dnia złożenia zamówienia, 

3) zamówienia i dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 
8.00 do 14.00 , 

4) w sytuacjach wyjątkowych wymagających pilnego wykonania zlecenia, 
Zleceniobiorca zrealizuje usługi poligraficzne w terminie do następnego dnia od 
momentu złożenia zamówienia przez Zleceniodawcę, 

5) zlecenia, które nie wymagają od Zleceniobiorcy pobrania materiałów od 
Zleceniodawcy do realizacji usługi (np. wizytówki, identyfikatory) będą 
przekazywane Zleceniobiorcy w formie pisemnej za pośrednictwem faksu na numer                                                             
/                 poczty elektronicznej na adres:                                   przez Zleceniodawcę, 

6) dostarczania na własny koszt zamówionych materiałów poligraficznych do siedziby 
Zleceniodawcy w terminie, o którym mowa w pkt 2 i do siedziby Zleceniodawcy 

7) odbioru na koszt własny zleceń wraz z materiałami, których usługa dotyczy z siedziby 
Zleceniodawcy, 
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8) ponoszenia odpowiedzialności za przyjęte dokumenty, a w szczególności do zwrotu 
dokumentów w stanie niezniszczonym oraz kompletnym po wykonaniu zlecenia, jak 
również zabezpieczenia w taki sposób aby osoby inne niż upoważnione nie mogły 
zapoznać się z treścią dokumentów, 

9) naprawienia lub ewentualnego pokrycia Zleceniodawcy wszelkich szkód 
wyrządzonych w związku z niewłaściwym wykonywaniem niniejszej umowy, 

10) używania materiałów odpowiadających polskim normom oraz wymogom 
wynikającym z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. 
oraz z przepisów wykonawczych do niej. 

 
§ 3 

1. Całkowita wartość umowy ustalona na podstawie cen jednostkowych określonych w 
załączniku nr 2 do umowy nie przekroczy kwoty netto: …… zł (słownie złotych 
netto:……………) + należny podatek VAT, co stanowi kwotę brutto : …………zł 
(słownie brutto złotych: …………). 

2. Cena brutto, o której mowa w ust. 1 zawiera obowiązujący podatek VAT oraz obejmuje 
wszelkie inne koszty, w szczególności opakowania, transportu, załadunku i rozładunku, 
jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie będzie przysługiwać Zleceniobiorcy za prawidłowe wykonanie  
przedmiotu poszczególnych zamówień jednostkowych.   

4. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie ustalane przez Zleceniodawcę na podstawie 
faktycznie wykonanych usług, przy zastosowaniu stawek jednostkowych określonych w 
załączniku nr 2 do umowy. 

5. Każde zamówienie jednostkowe będzie rozliczane oddzielnie. 
6. Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonanych usług objętych umową będzie następowała 

na podstawie prawidłowo wystawionych przez Zleceniobiorcę faktur VAT dotyczących 
poszczególnych partii dostarczonych zamówień jednostkowych, przelewem na wskazany 
w fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zleceniodawcę 
prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Zleceniodawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 
 

§ 4 
1. Ze strony Zleceniodawcy osobą upoważnioną do współdziałania przy wykonaniu usługi 

jest ………………………………………….. 
2. Ze strony Zleceniobiorcy osobą upoważnioną do reprezentowania Zleceniobiorcy przy 

wykonaniu usługi jest …………................ 
 

§ 5 
W przypadku stwierdzenia wad lub braków ilościowych, Zleceniodawca w terminie do 14 dni 
od daty odbioru druków prześle reklamacje Zleceniobiorcy, który w ciągu 2 dni roboczych od 
jej otrzymania zobowiązany jest na swój koszt usunąć wady lub braki ilościowe wskazane 
przez Zleceniodawcę. 
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§ 6 
1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w przypadku: 

a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zleconej usługi w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto zleconej usługi, za każdy dzień opóźnienia, 

b) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto zleconej usługi, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 
wyznaczonego przez Zleceniodawcę na usunięcie wad, 

c) nienależytego wywiązania się z realizacji niniejszej umowy, w wysokości 10% 
kwoty określonej w § 3 ust. 1, 

d) odstąpienia od umowy z winy Zleceniobiorcy, w wysokości 30% wynagrodzenia 
kwoty określonej w § 3 ust. 1. 

2. Naliczoną kwotę kary określonej w ust. 1 Zleceniodawca potrąci z wynagrodzenia 
przysługującego Zleceniobiorcy.  

3. Przed dokonaniem potrącenia Zleceniodawca zawiadomi pisemnie Zleceniobiorcę o 
wysokości i podstawie naliczonych kar umownych, a następnie wystawi i przekaże 
Zleceniobiorcy notę obciążeniową. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia 
wystawienia noty obciążeniowej. 

4. W przypadku powstania szkody przewyższającej wartość kar umownych Zleceniodawca 
ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 7 

1. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w razie: 
1) opóźnienia Zleceniobiorcy w wykonywaniu usług stanowiących przedmiot umowy 

dłużej niż 5 dni roboczych, 
2) Zleceniobiorca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją 

nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Zleceniobiorcy do podjęcia 
wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie 
zadośćuczyni żądaniu Zleceniodawcy, 

3) nie poprawienia jakości usługi w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę, 
4) ogłoszenia rozwiązania firmy Zleceniobiorcę albo wydania nakazu zajęcia jego 

majątku, 
5) rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień umowy, 
6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 
zawarcia.  

2. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
okolicznościach, o których mowa w ust. 1.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z  przyczyn o których mowa w 
ust. 1 pkt 6 powyżej, Zleceniobiorca może żądać  wynagrodzenia za usługi wykonane do 
dnia odstąpienia od umowy. 
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§ 8 
Umowa zostaje zawarta na czas określony od daty jej zawarcia do dnia …………………r. 

 
§ 9 

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 10 

Spory mogące wyniknąć z umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zleceniodawcy. 

 
§ 11 

Zleceniodawca oświadcza, że nie wyraża zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy. 

 
§ 12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
Spis załączników: 
Załącznik nr 1 – Wykaz asortymentowo – cenowy  
Załącznik nr 2 – Oferta / Formularz asortymentowo – cenowy 
Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia danych osobowych 
Załącznik nr 5 -  Klauzula dla kontrahentów Narodowego Instytutu Kardiologii  
 
 
 
 
 
 
ZLECENIODAWCA  ZLECENIOBIORCA     
 
 
 
 
…………………………………. ………………………………………. 


