
                                                                                      
 
 

Załącznik nr 6  
UMOWA Nr IK………………………. 

 
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, XIV Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 525-000-85-25, REGON: 000837583 
zwanym w dalszej części Umowy ZLECENIODAWCĄ, którego reprezentuje: 
 
Z-ca Dyrektora …………… – ……………………………………… 
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 
 
a 
................................................................................................................zarejestrowaną.......................... 
…………………….., NIP: ......................................, REGON: .............................. 
zwaną dalej „Zleceniobiorcą”, w imieniu i na rzecz, którego działa: 
 
na usługi poligraficzne z montażem tablicy informacyjnej. 
 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie elektronicznych projektów, wykonanie, dostawa,  
i montaż tablic informacyjnych - wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do umowy - z nadrukiem 
kolorowym, zgodnie z zasadami dotyczącymi promocji i oznakowania projektów finansowanych ze 
środków budżetu państwa, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego wykonania określone są  
w Opisie Przedmiotu Zamówienia do ogłoszenia (Załącznik nr 1) oraz w Ofercie cenowej (Załącznik 
nr 2) złożonym przez Zleceniobiorcę. 

3. Miejscem dostawy przedmiotu umowy będzie Narodowy Instytut Kardiologii,  
ul. Alpejska 42. 

4. Przedmiot umowy musi 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. 

5. Wydruk grafiki będzie dokonany po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę ostatecznej wersji 
projektów. 

6. Przed montażem nowych tablic należy dokonać demontażu istniejących tablic z treścią.   
 

§ 2 
W związku z realizacją niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 

1) wykonania z należytą starannością zadania, o których mowa w § 1, 
2) dostarczania na własny koszt zamówionych tablic informacyjnych do siedziby 

Zleceniodawcy w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, 
3) montaż tablic informacyjnych we wskazanym przez Zamawiającego miejscu przy ul. 

Alpejskiej 42 w Warszawie, 



4) zachowanie zasad dotyczących promocji i oznakowania projektów realizowanych ze 
środków budżetu państwa, 

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

 
§ 3 

1. Całkowita wartość umowy ustalona na podstawie stawek określonych w załączniku nr 2 do 
umowy nie przekroczy kwoty netto: ……………. zł (słownie złotych netto…………….. zł …/100) + 
należny podatek VAT, co stanowi kwotę brutto: ………….. zł (słownie złotych brutto: ………… zł, 
…../100). 

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

3. Zapłata wynagrodzenia z tytułu prawidłowo wykonanej usługi objętej umową będzie następowała 
na podstawie prawidłowo wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury VAT, przelewem na wskazany 
w fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zleceniodawcę faktury, 
na podstawie zaakceptowanego przez Zleceniodawcę bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru. 

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

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

…………, tel. ………, email: ……….@ikard.pl. 
2. Ze strony Zleceniobiorcy osobą upoważnioną do reprezentowania Zleceniobiorcy przy 

wykonaniu usługi jest ……………, tel. ………….., ……@........ 
 

§ 5 
W przypadku stwierdzenia wady tablicy, Zleceniodawca w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty 
odbioru tablicy prześle reklamacje Zleceniobiorcy, który w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od jej 
otrzymania zobowiązany jest na swój koszt usunąć wady wskazane przez Zleceniodawcę. 

 
§ 6 

1. Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres 5 lat 
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru tablic bez wad. 

2. W ramach obowiązków gwarancyjnych, Zleceniobiorca zobowiązany jest wymienić rzecz 
wadliwą na nową wówczas, gdy była już raz nieskutecznie naprawiana lub jeśli lub jeśli wada jest 
tego rodzaju, że nie rokuje doprowadzenia przedmiotu umowy, do jakości jaką powinien 
posiadać. 

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie odebrać rzecz wadliwą na własny koszt od 
Zleceniodawcy i w terminie 7 dni po wymianie lub naprawie dostarczyć do siedziby 
Zleceniodawcy. 

4. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w przypadku: 
1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zleconej usługi w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 

zleconej usługi, za każdy dzień opóźnienia, 
2) 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, 

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

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

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



6. 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. 

7. 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. 

 
§ 8 

Umowa zostaje zawarta na czas 14 dni roboczych od daty jej zawarcia. 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
§ 10 

1. Strony zobowiązane są ściśle przestrzegać przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.) oraz Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 
Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

2. Ilekroć w niniejszej Umowie mowa jest o informacjach poufnych, rozumie się przez to wszelkie 
informacje lub dane dotyczące działalności Strony, w szczególności informacje organizacyjne, 
finansowe, prawne, biznesowe, techniczne, w tym dotyczące zakresu współpracy, know-how lub 
inne informacje mające wartość gospodarczą, a także informacje pozyskane w wyniku analizy lub 
przetworzenia dostarczonych informacji, niezależnie od sposobu ich ujawnienia. 

3. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne dotyczące Strony i 
przekazane przez drugą Stronę w związku z Umową lub w których posiadanie Strona wejdzie w 
trakcie wykonywania Umowy, przez cały okres obowiązywania Umowy, jak również 5 lat po jej 
rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 

4. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że za informacje poufne nie są uważane 
informacje, które Strona jest zobowiązana ujawnić na mocy obowiązujących przepisów, 
informacje ogólnie dostępne oraz informacje, które były znane Stronie przed otrzymaniem ich 
od Strony ujawniającej. 

5. Strony zobowiązują się:  



1) nie ujawniać informacji poufnych innym podmiotom bez zgody drugiej Strony udzielonej na 
piśmie pod rygorem nieważności,  

2) wykorzystywać informacje poufne jedynie do potrzeb realizacji umowy;  
3) nie powielać informacji poufnych w zakresie szerszym, niż jest to potrzebne dla realizacji 

Umowy;  
4) zabezpieczać otrzymane informacje poufne przed dostępem osób nieuprawnionych  

w stopniu niezbędnym do zachowania ich poufnego charakteru. 
6. Strona może udostępnić informacje poufne w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy 

swojemu personelowi oraz współpracownikom. Strona zobowiąże te podmioty do 
przestrzegania poufności. Strona udostępniająca jest odpowiedzialna za naruszenia poufności 
informacji poufnych spowodowane przez takie osoby i podmioty.  
W przypadku powierzenia wykonania Umowy przez podwykonawcę, Zleceniobiorca zobowiązuje 
się do pouczenia podwykonawcy o obowiązku zachowania poufności na zasadach określonych w 
niniejszej Umowie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Zleceniobiorca oświadcza, że reprezentujące go osoby zapoznały się z klauzulą informacyjną 
dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi Załącznik nr 3 
do Umowy. 

8. Strony zobowiązują się przekazać sobie wzajemnie klauzule informacyjne dotyczące 
przetwarzania danych osobowych podpisane przez osoby wyznaczone do realizacji, których dane 
Strony sobie udostępniły w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy. Wzory 
klauzul informacyjnych stanowią Załączniki nr 4 i nr 5 do Umowy. 

9. Strony dostarczą sobie wzajemnie podpisane przez pracowników informacje, o których mowa w 
ust. 8 niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich podpisania 

 
§ 11 

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

§ 12 
Zleceniobiorca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez 
uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zleceniodawcy. 

 
§ 13 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
Spis załączników: 
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 
Załącznik nr 2 – Oferta cenowa 
Załącznik nr 3 - Wzór klauzuli informacyjnej 
Załącznik nr 4 - Wzory klauzuli informacyjnej dla osoby wyznaczonej przez Zleceniodawcę do realizacji 
umowy 
Załącznik nr 5 – Wzór klauzuli informacyjnej dla osoby wyznaczonej przez Zleceniobiorcę do realizacji 
umowy 
 
 
 
 
  ZLECENIODAWCA                                          ZLECENIOBIORCA 
 
 
 
………………………………….                                                 ………………………………………. 


