
 

 
Umowa współfinansowana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach 

Programu PL13 – Ograniczanie Społecznych Nierówności w Zdrowiu  

-WZÓR- 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
UMOWA Nr ………………./NMF 

na wykonanie i dostawę kalendarzy 
w ramach projektu „Twoje SERCE Twoim ŻYCIEM” 

 
Piotrkowskim z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków 
Trybunalski, NIP: 771-23-05-343, REGON: 590648416, reprezentowanym przez Zarząd 
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w imieniu, którego działają: 

1. Stanisław Cubała – Starosta Powiatu Piotrkowskiego 
2. Piotr Wojtysiak- Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Piotrkowskiego – Janusza Miszteli 
zwanym dalej Zamawiającym…………………………………………………………………… 
a 
zwanym dalej „Wykonawca”. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
…........... w ramach projektu „Twoje SERCE Twoim ŻYCIEM” Program Zmniejszenia 
Nierówności 
w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu 
Krążenia współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, 
oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 – Ograniczanie Społecznych Nierówności 
w Zdrowiu, zawarta została umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zakupi, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, usługi polegającej na 

opracowaniu i wykonaniu  kalendarzy zwanych dalej ,,kalendarzami” na potrzeby 
realizowanego przez Zamawiającego projektu „Twoje SERCE Twoim ŻYCIEM” Programu 
Zmniejszenia Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem 
Wystąpienia Chorób Układu Krążenia współfinansowanego ze środków Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2009-2014, oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 – 
Ograniczanie Społecznych Nierówności w Zdrowiu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia kalendarzy po cenie wskazanej  
w formularzu ofertowym/formularzu cenowym/arkuszu kalkulacyjnym stanowiącym 
załącznik Nr 1 oraz na warunkach określonych w szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia stanowiącym odpowiednio załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Opis kalendarzy został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia kalendarzy, które spełniać 

będą wszelkie parametry techniczne i funkcjonalne wskazane w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca oświadcza, iż kalendarze dostarczane Zamawiającemu są fabrycznie nowe, 
wolne od wszelkich wad oraz spełniają warunki określone w ustawie z dnia 12 grudnia 
2003 r. 
o ogólnych bezpieczeństwie produktów (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 322). 

6. Wykonanie kalendarzy nie może nastąpić wcześniej niż po ostatecznym zaakceptowaniu 
projektu jego próbki przez Zamawiającego, którą wykonawca powinien dostarczyć 
w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy. 

7. Akceptacja projektu próbki kalendarzy, o których mowa w ust. 6 obejmuje swym 
zakresem akceptację projektów graficznych główek kalendarzy oraz próbnego 
egzemplarza kalendarza graficznego zawierającego te główki, a dostarczonego przez 
Wykonawcę na własny koszt do siedziby Zamawiającego. 

§ 2 
1. Dostawa kalendarzy nastąpi w terminie zaproponowanym przez Wykonawcę w ofercie, 

licząc od dnia ostatecznej akceptacji próbki kalendarza przez Zamawiającego, ale nie 
później niż w terminie 21 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po 
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zaakceptowaniu. 
2. Miejscem dostawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Dąbrowskiego 7. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oraz wniesienia kalendarzy 
po ustaleniu jej terminu z Zamawiającym. Wniesienie kalendarzy nastąpi do 
pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. 

3. Odbiór kalendarzy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem zdawczo - odbiorczym 
nie zawierający zastrzeżeń, przez przedstawicieli stron, po dostarczeniu do siedziby 
Zamawiającego. 

4. Wszelkie koszty związane z dostawą i wniesieniem kalendarzy obciążają Wykonawcę. 
5. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostarczonych kalendarzy w sytuacji gdy 

Wykonawca nie zapewni zaplecza osobowego i technicznego odpowiedniego do 
dostarczenia kalendarzy do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. 

6. Dostarczane kalendarze winny być zapakowane oraz zabezpieczone w sposób 
uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonych kalendarzy, 
Wykonawca zobowiązuje się do ich poprawienia bądź wymiany na nowe w ciągu 14 dni 
od dnia zgłoszenia powyższych wad. 

8. Usuwanie wszelkich wad kalendarzy i ich dostawa, o których mowa w ust. 7 odbywać 
się będzie na koszt Wykonawcy, bez dodatkowych opłat i zmiany ceny. 

 
§ 3 

1. Ustala się cenę przedmiotu umowy w wysokości: 
Netto: …....................... (słownie: ……..) 
VAT: …....................... (słownie: ……..) 
Brutto: …....................... (słownie: ……..) 

2. Zapłata za realizację niniejszej umowy nastąpi przelewem na konto bankowe 
Wykonawcy, wynikające z prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, w terminie 30 dni 
od dnia jej wystawienia z zastrzeżeniem ust. 5.  Na cenę, o której mowa w ust. 1 
składają się wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją niniejszej umowy 

3. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi 
polecenie realizacji przelewu. 

4. Za opóźnienie zapłaty w terminie określonym w ust. 2, Wykonawcy przysługują odsetki 
ustawowe z zastrzeżeniem ust. 7. 

5. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku, o której/ym mowa w ust. 2 jest sporządzony 
i podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru, stwierdzający 
prawidłowość wykonania i dostawy kalendarzy, o którym mowa w § 2 ust. 3. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu Pl13 – Ograniczanie 
Społecznych Nierówności w Zdrowiu.  

7. W przypadku nie otrzymania terminowo środków finansowych w ramach dofinansowania, 
o którym mowa w ust. 6, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, przysługuje mu 
prawo do przesunięcia terminu płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy 
określonego w ust. 2, zobowiązując się jednocześnie do wypłaty należnego 
wynagrodzenia niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych nie później jednak niż 
w terminie 60 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.   

8. Strony ustalają, że Wykonawcy nie przysługują odsetki za zwłokę z tytułu niewypłacenia 
wynagrodzenia przez Zamawiającego w terminie z przyczyn opisanych w ustępie 
poprzednim. 

 
§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
1) 20% łącznej wartości przedmiotu umowy, o której mowa § 3 ust. 1 w wypadku 

odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
2) 0,2% ceny brutto wartości przedmiotu umowy, o której mowa § 3 ust. 1 – za każdy 

dzień opóźnienia, licząc od wymaganego w myśl § 2 ust. 1 terminu dostawy. 
3) 0,2% ceny brutto wartości przedmiotu umowy, o której mowa § 3 ust. 1 – za każdy 



 

 
Umowa współfinansowana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach 

Programu PL13 – Ograniczanie Społecznych Nierówności w Zdrowiu  

dzień  opóźnienia w usunięciu wad kalendarzy, w terminie o którym mowa w § 2 ust. 7. 
2. Strony ustalają, że w przypadku naliczenia kary umownej za nieterminową dostawę, 

Zamawiający potrąci ją z wystawionej faktury/rachunku. 
3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody 
przekroczy wysokość kar umownych. 

4. Zamawiającemu w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania niniejszej 
umowy przez Wykonawcę przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w 
terminie 14 dni po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej jej realizacji. 
Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz 
zawierać musi uzasadnienie. 

 
§ 5 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do reprezentowania oraz kontaktu przy 
realizacji niniejszej umowy jest …............., adres e-mail: ….............., tel................... 

2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do reprezentowania oraz kontaktu przy 
realizacji niniejszej umowy jest …............, adres e-mail: …................, tel................... 

3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 odpowiedzialne są merytorycznie za nadzór nad 
prawidłowością i terminowością realizacji niniejszej umowy, w szczególności 
upoważnione są do podpisywania protokołów odbioru. 

4. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie wymaga zmiany umowy, a jedynie 
poinformowania pisemnie drugiej strony.  

 
§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, iż przysługiwały mu będą wszelkie autorskie prawa majątkowe 
na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa ust. 5 do wszelkich utworów 
wytworzonych w celu realizacji niniejszej umowy oraz prawo do swobodnego 
rozporządzania tymi utworami. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przysługiwać mu będzie wyłączne prawo zezwolenia na 
wykonywanie autorskiego prawa zależnego do utworów, o których mowa w ust. 1. 

3. Z chwilą opracowania ostatecznego projektu graficznego główki kalendarza Wykonawca 
przenosi na Zamawiającego wszystkie autorskie prawa majątkowe do tego utworu, co 
uprawnia Zamawiającego do wyłącznego korzystania i rozporządzania powstałym w ten 
sposób utworem bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Wykonawca równocześnie 
przenosi na Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy oraz nośników na, których 
utrwalono utwór, a które to egzemplarze i nośniki przekaże Zamawiającemu. 

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi 
wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa zależnego. Ponadto 
Zamawiający ma prawo do dokonywania zmian lub zlecenia powyższego osobom 
trzecim w utworze, o którym mowa w ust.3.  

5. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 3 obejmuje pola eksploatacji: 
1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, 

poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, 
slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,  

2) utrwalanie i zwielokrotnianie w celu przechowywania,  
3) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 

Zamawiającego,  
4) wprowadzanie do pamięci komputera oraz systemów, którymi dysponuje Zamawiający,  
5) wprowadzanie do sieci komputerowych, w tym do Internetu,  
6) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu na potrzeby 

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,  
7) użyczenie, najem, dzierżawa,  
8) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 

publikowanie części lub całości, 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,  
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9) opracowania, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji oraz 
tworzenie nowych funkcjonalności utworu.  

6. Przeniesienie licencji i autorskich praw majątkowych, w tym prawo do korzystania na 
polach eksploatacji określonych w ust. 5 następuje w ramach wynagrodzenia 
określonego  w  § 3 ust. 1.  

7. Wykonawca oświadcza, iż utwór powstały w celu realizacji niniejszej umowy nie będzie 
naruszał praw osób trzecich, a w przypadku zaistnienia w tym względzie jakichkolwiek 
naruszeń, zobowiązuje się do pełnego pokrycie powstałej w ten sposób szkody, którą  
poniesie Zamawiający. Wykonawca pokryje wszelkie roszczenia osób trzecich kierowane 
wobec Zamawiającego, a stwierdzone prawomocnym wyrokiem lub ugodą sądową oraz 
wszelkie koszty sądowe, którymi obciążono Zamawiającego. 

8. Zamawiający zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe 
w trakcie realizacji umowy. 

9. Z uwagi na fakt, że wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest ze środków 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa, udzielona zostaje 
bezterminowa licencja do korzystania z utworu wytworzonego w ramach realizowanej 
umowy bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 
poniższych pól eksploatacji:  

1) utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części poprzez wytwarzania egzemplarzy 
jakakolwiek techniką (w tym drukarską i cyfrową);  

2) wprowadzenie do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału lub egzemplarzy;  
3) rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w szczególności przez 
wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci internetowej. 

10. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego, a także w terminie 
14 dni od dnia zakończenia realizacji niniejszej umowy do przekazania mu wersji 
cyfrowej utworu wytworzonego w ramach niniejszej umowy, o którym mowa w ust. 3 w 
formie edytowalnego pliku. 

 
§ 7 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego oraz Kodeksu cywilnego. 
3. Załączniki wskazane w treści stanowią integralną część umowy. 

 
§ 8 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą 
przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 9 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
  
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy/formularz cenowy/arkusz kalkulacyjny  
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 

..............................      .............…..................... 
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Załącznik Nr …….. do umowy 

Nr ……… z dnia …………………… 

 

Formularz ofertowy 
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Załącznik Nr ….. do umowy 

Nr ……… z dnia …………………… 

Szczegółowa specyfikacja do wniosku o udzielenie zamówienia 
Dotyczy: Wykonania i zakupu materiałów promocyjnych: 

Przedmiot: Opis: Ilość: Przykładowa wizualizacja 

Kalendarz 
trójdzielny 

Kalendarz trójdzielny na 2017 
rok  

Wymiary kalendarza: 
315 x 765 mm.  

Główka kalendarza: 
indywidualna, 

wymiary: 
315 x 195 mm 

  

 

2 000 
szt. 

 

I. DODATKOWE WYMAGANIA I WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

1. Znakowanie główki i stopki kalendarza:  

 Nadruk logotypów powiatu piotrkowskiego (http://www.powiat-
piotrkowski.pl/index.php?trg=powiat_logo) i funduszu norweskiego w full kolorze oraz 
nazwy stron: www.norwaygrants.org, www.zdrowie.powiat-piotrkowski.pl 

Minimalna szerokość logotypów powinna wynosić 15 mm. 

 Napis:  
„Twoje SERCE  ♥  Twoim ŻYCIEM” wraz z informacją o współfinansowaniu projektu. 
„Dofinansowanie z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz 
budżetu państwa” 

Projekt główki i stopki kalendarza po stronie Wykonawcy do akceptacji Zamawiającego. 

 

Loga i inne oznaczenia, o których mowa w opisie, jak również szablony graficzne 
dostępne są na stronach internetowych: 
 http://www.zdrowie.gov.pl/strona-224-

MF_EOG_i_NMF_2009_2014_%28Fundusze_Norweskie_i_EOG%29_Informacja_i_promocj
a.html (logo funduszu norweskiego – norway grants) 

 https://www.eog.gov.pl/media/3496/Wytyczn_Podrecznik_wizualizacji.pdf, 
 http://www.powiat-piotrkowski.pl/index.php?trg=powiat_logo (logo powiatu 

piotrkowskiego). 
 

2. Typografia 
Czcionka DaxlinePro lub Verdana  
TYTUŁ – DaxlinePro Bold – 25 pt 
TYTUŁ ROZDZIAŁU – DaxlinePro Bold – 14 pt 
WYRÓŻNIENIA – DaxlinePro Medium – 13 pt 
TEKST GŁÓWNY – DaxlinePro Regular – 10 pt 

3. Pozostałe wymagania 

1) Każdy kalendarz powinien być zabezpieczony folią; 
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2) Kalendarze powinny być pakowane w paczkach nie większych niż po 100 sztuk; 
3) Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć towar i wnieść go do wskazanego miejsca 

przez Zamawiającego w jego siedzibie; 
4) Przed ostatecznym zatwierdzeniem projektu kalendarza Wykonawca będzie 

zobowiązany do przedstawienia próbki towaru przygotowanej w oparciu o zatwierdzone 
projekty graficzne; 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do przedstawionych próbek towaru 
w terminie 3 dni roboczych licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego; 

6) Wykonawca niezwłocznie, ale nie dłużej niż w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia 
przekazania uwag uwzględni poprawki zgłoszone przez Zamawiającego; 

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich uzgodnień na każdym 
etapie realizacji zamówienia również w siedzibie Zamawiającego, jeśli uzna, że taki 
sposób będzie korzystniejszy dla zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia. 

8) Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i wprowadzać wszystkie uwagi Zamawiającego do 
wyglądu artykułów jak również wizualizacji graficznych. Zamawiający z tytułu 
wprowadzonych zmian nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów. 

9) Wszystkie artykuły muszą spełniać łącznie następujące wymogi: 

 nie występują zarysowania, przebarwienia, pęknięcia, ewentualnie inne uszkodzenia 
artykułu widoczne gołym okiem (odpowiednio do rodzaju artykułu), 

 poszczególne części artykułu są dobrze do siebie dopasowane, zamocowane oraz zszyte 
lub sklejone,   

 graficzne elementy artykułu nie są starte, rozmazane, popękane ani nie zmieniają 
kolorów w trakcie użytkowania, 

 krawędzie artykułów są starannie wykończone i nie niosą zagrożenia zranienia podczas 
użytkowania, 

 dany artykuł pod względem wyglądu nie odbiega od dostępnych na rynku standardów, 
 sposób wykonania i użyte materiały nie wywołują wątpliwości co do jakości produktu,  
 logotypy i napisy zamieszczone na artykułach są widoczne, czytelne i odpowiednio 

wyeksponowane. 

II. TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1) Termin realizacji: WRZESIEŃ 2016 r. 
2) Wykonanie kalendarzy nie może nastąpić wcześniej niż po ostatecznym zaakceptowaniu 

projektu jego próbki przez Zamawiającego, którą wykonawca powinien dostarczyć w 
terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy. 

3) Akceptacja projektu próbki kalendarza, o którym mowa w pkt 2 obejmuje swym 
zakresem akceptację projektów graficznych główek i stopek kalendarza do jego 
próbnego egzemplarza oraz wykonanie próbki na podstawie ww. zatwierdzonego przez 
Zamawiającego projektu graficznego, a dostarczonego przez Wykonawcę na własny 
koszt do siedziby Zamawiającego 

4) Dostawa kalendarzy nastąpi w terminie zaproponowanym przez Wykonawcę w ofercie, 
licząc od dnia ostatecznej akceptacji próbki kalendarza przez Zamawiającego, ale nie 
później niż w terminie 21 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po 
zaakceptowaniu. 

5) Miejscem dostawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, 
ul. Dąbrowskiego 7. 
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oraz wniesienia kalendarzy po ustaleniu jej 
terminu 
z Zamawiającym. Wniesienie kalendarzy nastąpi do pomieszczenia wskazanego przez 
Zamawiającego. 

 


