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UMOWA 

 NR FMM …/2018 z dn. ……..  2018r 

 

zawarta w dniu ……………… 2018r. pomiędzy: 

FUNDACJĄ ''MISJA MEDYCZNA''  z siedzibą przy ul. Pomorskiej 40 w Łodzi 91-408. 

reprezentowaną przez Panią Katarzynę Suszek - Prezesa Zarządu  

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą  

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami” lub indywidualnie „Stroną” 

Po przeprowadzeniu postępowania zawarta została umowa zwana dalej „Umową” o następującej 

treści: 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie, dostarczenie Materiałów Promocyjnych zwanych dalej 

„Materiałami” i wydanie ich Zamawiającemu za ustaloną w Umowie cenę w ilości i zgodnie        

z charakterystyką oraz zasadami określonymi Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym 

Załącznik nr 1 „Opis Przedmiotu Zamówienia” do Umowy oraz Ofercie Wykonawcy stanowiącej 

Załącznik nr 2 „Oferta Wykonawcy” do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko dostarczyć Materiały do biura 

Zamawiającego przy ul. Rewolucji 1905 r. 52/4 w Łodzi. 

 

§ 2. 

Warunki realizacji Umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów od dnia 30 kwietnia 2018 roku. 

2. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego, w godzinach od 8:30 do 16:30. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Materiałów nowych, wolnych od wad, 

pełnowartościowych, w pierwszym gatunku, nie noszących znamion użytkowania                                           

i uszkodzenia.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do rozładunku Materiałów we wskazane przez Zamawiającego 

miejsce. 

5. Po wykonaniu dostawy sporządzony zostanie Protokół Odbioru wnioskujący o rozliczenie 

finansowe, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 „Protokół Odbioru” do Umowy. 

 

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Całkowite wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy zgodnie ze złożoną Ofertą Wykonawcy 

stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy wynosi …………………….złotych brutto (słownie: 

………………………..) w tym obowiązująca stawka podatku VAT.  

2. Wynagrodzenie będzie rozliczone zgodnie z cenami jednostkowymi wskazanymi w Ofercie 

Wykonawcy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę 

faktur lub rachunków, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

lub rachunku do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze lub rachunku. 

4. Za  dzień zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu 

do realizacji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur lub rachunków 

do siedziby Zamawiającego do dnia 30 maja 2018 roku. 

6. Podstawą wystawienia faktury lub rachunku jest Protokół Odbioru wnioskujący o rozliczenie 

finansowe, o którym mowa w § 2 ust. 5. 

7. Zapłata wynagrodzenia na podstawie Umowy nastąpi wyłącznie za zrealizowane i odebrane 

zlecenia. 

8. Wynagrodzenie określone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu jest ostateczne, 

nie podlega waloryzacji i obejmuje wszystkie świadczenia i koszty, jakie poniesie Wykonawca, 

w związku z wykonaniem Umowy. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowa zapłata. 

9. Realizacja Umowy nastąpi ze środków Fundacji Misja Medyczna. 

 

§ 4. 

Obowiązki Stron 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Materiały nowe, wolne od wad fizycznych                                      

i prawnych, zgodne z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

2. Osobami upoważnionymi do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z wykonaniem Umowy 

oraz odpowiedzialnymi za prawidłowe wykonanie Umowy, w tym dokonywanie czynności 

związanych z jej wykonaniem są: 

1) po stronie Zamawiającego: ……., email: ….., tel. ……….. 

2) po stronie Wykonawcy: …………., email:….. , tel. ………… 



 
 

 
Strona 3 z 5 

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 2 nie powoduje konieczności zmiany Umowy. W przypadku 

wystąpienia takiej zmiany, Strony wzajemnie się informują o nowej osobie, upoważnionej do 

współpracy i koordynacji wykonania Umowy. 

 

§ 5. 

Gwarancja 

1. Przedmiot Umowy objęty jest gwarancją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres 24 

miesięcy liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru wnioskującego o 

rozliczenie finansowe, o którym mowa § 2 ust. 5. 

2. Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do usunięcia stwierdzonych w okresie gwarancji 

wad, zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych, licząc od dnia przekazania przedmiotu 

Umowy, do usunięcia wady, bądź wymiany przedmiotu Umowy na nowy wolny od wad. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania przedmiotu Umowy z siedziby Zamawiającego w 

terminie do 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia o wadzie. Zawiadomienie o wadzie 

Zamawiający przekaże do Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres § 4 ust. 2 pkt 2. 

4. Zawiadomienia o wadzie mogą być przekazywane przez Zamawiającego w dni robocze. 

5. Potwierdzeniem wykonania obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi za wady będzie 

protokół reklamacyjny. Wzór protokołu reklamacyjnego wykonanych prac stanowi Załącznik 

nr 4 do Umowy. 

6. W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w usunięciu zgłoszonej wady z tytułu gwarancji 

będzie trwała dłużej niż termin określony w ust. 2, Zamawiający ma prawo usunąć wadę na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Koszty związane z wymianą Materiałów z tytułu gwarancji na wolny od wad ponosi 

Wykonawca. 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji na zasadach określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 

9. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast 

przedmiotu Umowy wadliwego przedmiot Umowy wolny od wad albo dokonał istotnych 

napraw przedmiotu Umowy objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 

dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad lub zwrócenia przedmiotu Umowy 

naprawionego. 

 

§ 6. 

Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub 

powzięcia informacji o nieotrzymaniu środków budżetowych koniecznych do realizacji Umowy 

od dysponenta odpowiedniego stopnia lub braku środków w budżecie środków 

Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
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wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcy 

przysługiwała będzie jedynie zapłata za zrealizowaną część Umowy. 

2. Każda ze Stron ma możliwość odstąpienia od Umowy w wypadku zaistnienia przeszkód 

wynikających z siły wyższej uniemożliwiających realizację Umowy. Przez siłę wyższą należy 

rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia przeciwdziałania, 

którego wystąpienie jest niezależne od Stron, a które uniemożliwia wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku niedostarczenia przez 

Wykonawcę faktury VAT lub rachunku w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 6 Umowy. 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części według własnego 

wyboru w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje dostawy Materiałów w terminie 

określonym w § 2 ust. 1 lub w przypadku stwierdzenia przy odbiorze istnienia wad fizycznych 

lub prawnych dostarczonych Materiałów. 

5. Oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 7. 

Kary umowne 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu określonego w § 2 ust. 1 Zamawiający 

zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi w wysokości 1 % wartości 

brutto danej dostawy za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez 

potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 

3. W przypadku, gdy odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy nastąpi z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 

maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar 

umownych, jeżeli nie pokryją one poniesionej szkody. 

 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd 

właściwy dla siedziby Zmawiającego. 

2. Prawem właściwym do oceny Umowy oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych jest 

prawo polskie. 

3. Wykonawca nie może dokonać cesji swoich należności wynikających z Umowy bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 3 Zamawiający może odstąpić od Umowy lub 
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jej części w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3. 

6. Umowa została zawarta w dniu podpisania przez Strony. 

7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 

Załącznik nr 3 – Protokół Odbioru. 

Załącznik nr 4 – Protokół Reklamacyjny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                                                                           ………………………………….. 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                           WYKONAWCA 

(data i podpis Zamawiającego)                                                                              (data i podpis Wykonawcy) 


