
  
 

 

 

 

 

St
ro

n
a1

 

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr RR/01/ON/PEStka/2021 

 

/wzór/ 

UMOWA NA  

przygotowanie projektu graficznego, skład i druk 3 edycji biuletynu edukacyjnego  

„Psychiatria środowiskowa” w nakładzie łącznym 3.000 egz. (po 1000 egz. każda edycja) w latach 2021 – 2023 

 

zawarta dnia ……………….. w Kielcach, pomiędzy: 

Fundacją „PEStka” z siedzibą w Kielcach, ul. Marszałka Piłsudskiego 36/20,  25-431 Kielce, wpisaną przez Sąd 

Rejonowy w Kiecach, X Wydział Gospodarczy KRS do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS:  

0000419150, NIP: 6572907276, Regon: 260601413,  

reprezentowaną przez: 

Annę Mikołajczyk – Prezesa Zarządu  

zwaną w umowie Zamawiającym,  

a  

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

z siedzibą w: ………………………………………………………..…………………..,  

REGON: ………………………., NIP: ………………………………,  

zwanym w umowie Wykonawcą,  

 

następującej treści:  

§ 1 

1. Wykonawca został wybrany w ramach przeprowadzonej procedury rozeznania rynku (nr zapytania 

RR/01/ON/PEStka/2021) 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na:  „przygotowaniu projektu 

graficznego, skład i druk 3 edycji biuletynu edukacyjnego „Psychiatria środowiskowa” w nakładzie łącznym 

3.000 egz. (po 1000 egz. każda edycja) w latach 2021 - 2023, zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz 

załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy (oferta złożona przez Wykonawcę w odpowiedzi na rozeznanie rynku).  

3. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Ogród nadziei”  

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, 

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie 

dostępu do wysokiej jakości usług Społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój 

wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe), nr Umowy: RPSW.09.02.03-

26-0001/20. 

 

§ 2 

Ostateczny termin realizacji całości zamówienia ustala się na dzień 31 marca 2023 r.  

 

§ 3 

Wymagania wobec Wykonawcy: 

1. Wykonanie usługi zgodnie z zapytaniem ofertowym nr RR/01/ON/PEStka/2021 oraz ofertą złożoną przez 

Wykonawcę, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 
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2. Utrzymanie stałego kontaktu z Zamawiającym i przekazywanie na bieżąco dokumentacji związanej z realizacją 

usługi, 

3. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego w formie telefonicznej lub e-mail o wszelkich zaistniałych 

problemach. 

§ 4 

Wymagania wobec Zamawiającego: 

1. Dostarczenie Wykonawcy materiałów do biuletynu edukacyjnego w ustalonym czasie, zgodnie  

z zapytaniem ofertowym nr RR/01/ON/PEStka/2021, 

2. Dokonania Wykonawcy zapłaty w ustalonym czasie. 

 

§ 5 

1.  Z tytułu realizacji Umowy Zamawiający dokona Wykonawcy zapłaty za wykonanie usługi   

w wysokości  ………………….. (słownie:…………………………………. zł) brutto za każdą edycję biuletynu „Psychiatria 

środowiskowa” (1000 egz. każda edycja). 

2. Kwota łączna wynikająca z realizacji przedmiotu umowy (3 edycje biuletynu) wynosi ………………….. 

(słownie:…………………………………. zł) brutto. 

3. Kwota, o której mowa w ust. 1 i 2 uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia określone  

w zapytaniu ofertowym nr RR/01/ON/PEStka/2021, 

4.  Płatność wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy nastąpi po dokonaniu protokolarnego  odbioru 

publikacji od Wykonawcy (dla każdej edycji odrębnie) na podstawie faktury, 

5. Strony dopuszczają możliwość wypłaty zaliczki na poczet wykonania Zamówienia, 

6. Zapłata za wykonanie usługi płatna będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 

(trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na adres wskazany 

przez Zamawiającego.  

§6 

1. Zamawiający ma prawo do zmiany istotnych warunków umowy, jeśli wystąpi co najmniej jedna  

z następujących sytuacji:  

a) przed podpisaniem umowy, nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących 

Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany umowy zawartej z Wykonawcą.  

b) nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia 

zmian do zawartej umowy.  

c) wynikną rozbieżności i niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez 

zmianę zapisów umowy, a zmiana zapisu umowy spowoduje jednoznaczną interpretację zapisu umowy 

przez obie jej strony.  

2. W przypadku określonym w ust. 1, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem zmiany zapisów 

umowy. Brak zgody Wykonawcy na zmianę warunków umowy będzie oznaczał rozwiązanie umowy.  

3. Niezależnie od zapisów ust 1, Zamawiający ma możliwość wystąpienia do Wykonawcy z propozycją zmiany 

warunków umowy w sytuacjach innych niż opisane powyżej. W takiej sytuacji, Wykonawca może zgodzić 

się na zmianę warunków umowy lub odmówić takiej zmiany. Odmowa wykonania zmiany warunków 

umowy w takiej sytuacji nie stanowi dla Zamawiającego podstawy do rozwiązania umowy.  

4. Zmianie nie podlegają ustalenia umowy, które stanowiły podstawę oceny ofert na etapie wyboru 

Wykonawcy i wpływały na wybór konkretnego Wykonawcy. 

 

§ 7 
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1. Wykonawca odpowiada za własne działania lub zaniechania, za działania i zaniechania osób trzecich,  

z których pomocą wykonuje Umowę, jak również za działania i zaniechania osób trzecich, którym powierza 

wykonanie Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz będzie dysponował potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania Umowy. 

 

§ 8 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym oraz podejmowania wszelkich decyzji związanych  

z bieżącą realizacją Umowy ze strony Wykonawcy jest …………, tel.  …. email: … 

2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz podejmowania wszelkich decyzji związanych  

z bieżącą realizacją Umowy ze strony Zamawiającego jest Anna Górak, tel.: 41 341 74 96 e-mail: 

a.gorak@fundacjapestka.pl    

3. Każdej ze Stron przysługuje uprawnienie do wskazania innych osób niż wymienione w ust. 1-2 powyżej 

poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia drugiej Stronie. Zmiana taka, jak również zmiana danych 

adresowych Stron, nie będzie stanowić zmiany Umowy w rozumieniu § 12 Umowy. 

 

§ 9 

1. Przewiduje się karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku braku 

możliwości zrealizowania umowy na rzecz Zamawiającego w wymaganym zakresie z winy leżącej po stronie 

Wykonawcy. 

2. Przewiduje się karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku 

realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem z winy leżącej po stronie Wykonawcy. 

3. Przewiduje się karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku 

wykonywania przez Wykonawcę zamówienia w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez 

zachowania należytej staranności z winy leżącej po stronie Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy do wysokości 

faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia 

wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku  z realizacją przedmiotu zamówienia  

w innym terminie, z wyłączeniem udokumentowanych okoliczności niezależnych od Wykonawcy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia 

przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy,  w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego rażącego 

uchybienia, zmiany, opóźnienia, i realizacji przedmiotu umowy, 

6. Postanowienia dotyczące kar umownych są postanowieniami o charakterze samoistnym, a wypowiedzenie 

Umowy lub przedterminowe wygaśnięcie Umowy z innych przyczyn, niezależnie od podstawy prawnej, nie 

powoduje utraty przez nie mocy. 

 

§ 10 

1. Strony mogą wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

a) złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego przeciwko drugiej Stronie, 

b) gdy złożone przez drugą Stronę oświadczenia, zapewnienia, informacje bądź powołane przez nią  

w Umowie fakty, istotne dla realizacji Umowy, okażą się nieprawdziwe, 

c) naruszania przez Wykonawcę postanowień Umowy, w tym w szczególności nienależytego lub 

nieterminowego wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków wynikających z Umowy, pomimo 

uprzedniego powiadomienia Wykonawcy na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy, wyznaczenia 

dodatkowego terminu do usunięcia naruszeń i bezskutecznego upływu tego terminu. 

mailto:a.gorak@fundacjapestka.pl
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2. Niezależnie od sposobu i podstawy przedterminowego wygaśnięcia Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

na żądanie Zamawiającego doprowadzić do końca prace i czynności rozpoczęte i niezakończone przed 

wygaśnięciem Umowy. 

3. W przypadku przedterminowego wygaśnięcia Umowy, niezależnie od podstawy prawnej, Wykonawca może 

żądać zapłaty wyłącznie z tytułu należycie wykonanej części Umowy. 

4. Oświadczenie Strony o wypowiedzeniu Umowy, niezależnie od podstawy prawnej, wymaga formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

5. Po wykonaniu Umowy, jak też w razie przedterminowego wygaśnięcia Umowy niezależnie od podstawy 

prawnej, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały przekazane mu przez 

Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy, nie pozostawiając u siebie ich kopii. 

 

§ 11 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym 

zleceniem przez Instytucje Zarządzającą jaką jest Województwo Świętokrzyskie z siedzibą w Kielcach Al. IX 

wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa oraz inne podmioty 

uprawnione do kontroli  

2. W przypadku wystosowania przez Instytucje Zarządzającą  lub inne podmioty uprawnione do kontroli, żądań 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonych zadań, 

obligując się tym samym, do przekazania Zamawiającemu informacji lub wymaganych dokumentów 

 w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

§ 12 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

§ 14 

Spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygać sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

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

Zamawiający  Wykonawca 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. zapytanie ofertowe nr RR/01/ON/PEStka/2021 wraz z ofertą złożoną przez Wykonawcę 


