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                                                                                                          Zał.nr.3 do SWZ                                                                                                                     
                                                                                                                                                                 
                                                                                                               

 
U M O W A 

 
 
zawarta w dniu ..............................r. w Warszawie pomiędzy: 
 
Polskim Czerwonym Krzyżem z siedzibą w Warszawie 00-561 przy ul. Mokotowskiej 14, 
działającym na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 roku o Polskim Czerwonym 
Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276) oraz Statutu PCK zatwierdzonego rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1284), wpisanym przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000225587 jako organizacja pożytku publicznego, NIP: 526-
025-04-81, REGON: 007023731,  
reprezentowanym przez: 
 

1. ………………………………….. 
2. …………………………………. 

    
zwanym dalej Zamawiającym, 
 
a 
 
…………………………………………………….. 
     zwanym dalej Wykonawcą, 
 

§1 
1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

legitymacji do odznaki honorowej i okładki do legitymacji odznaki honorowej „Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi („ZHDK”) , dostawy do 16 Oddziałów Okręgowych PCK oraz do 
siedziby Zamawiającego, rozładowania i wniesienia przedmiotu zamówienia do 
wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń. Zamawiający powierza wykonanie 
legitymacji do odznaki honorowej i okładki do legitymacji odznaki honorowej „Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi („ZHDK”) według rozdzielnika: 

 
  1.)   Legitymacje do odznaki honorowej "ZHDK" w ilości 55 .000 szt. o wymiarach 

długość 13,2 cm /wysokość 8,7 cm, papier kreda 170 g/m2, nadruk w kolorach 4+1. w 
trzech rodzajach: 

 
     a) legitymacja do brązowej odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III    
         stopnia” -  31 410 szt. 
 
     b) legitymacja do srebrnej odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II     
         stopnia” - 13 200 szt . 
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    c) legitymacja do złotej odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”       
          - 10 390 szt. 
 
2) Okładka do legitymacji odznaki honorowej "ZHDK" w ilości  55.000 szt. - jeden 
rodzaj, wymiar dł. 14,4 cm / wys.9,4 cm, materiał tektura powlekana materiałem z tworzywa 
sztucznego w kolorze czerwonym, strona zewnętrzna okładki w kolorze czerwonym ze 
złotym nadrukiem, strona wewnętrzna z naklejonymi 2 białymi kartkami i taśmą materiałową 
bawełnianą w kolorze czerwonym zaczepioną wzdłuż zgięcia (służy do włożenia legitymacji). 
Pakowanie: okładki banderolowane po 100 szt. 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem 

zawartym w § 1ust. 1 niniejszej umowy oraz zgodnie z wzorem określonym w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru 
oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

3.  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia projektu legitymacji oraz okładki o których 
mowa w ust. 1 w formie graficzno-wektorowej 3D w pliku komputerowym na płycie 
DVD w terminie do dnia …………….  r. w celu otrzymania akceptacji Zamawiającego.  

 
§2 

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 ust. 1 niniejszej 
umowy w terminie 30 dni od dnia   zawarcia umowy. 

2. Z uwagi na charakter zamówienia, w przypadku opóźnienia w wykonaniu całości, 
bądź części przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od umowy, bez 
wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania przedmiotu zamówienia oraz bez 
wypłacenia całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej 
umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą 
umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy. Niezależnie od zapłaty kary umownej, Zamawiający może dochodzić 
naprawienia szkody na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę 
umowną. 

4. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy Zamawiający może obciążyć 
Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 
3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. Niezależnie od zapłaty kary 
umownej, Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych, 
jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną. 

 
§3 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu  prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy w   wysokości  ………………………złotych  brutto 
(słownie:………………..złotych ), w tym          …………….. złotych  brutto za 1 
sztukę okładki oraz …………… złotych brutto   za 1  sztukę    legitymacji. 

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po otrzymaniu przez Zamawiającego całego 
przedmiotu zamówienia wykonanego zgodnie z zawartą umową oraz po doręczeniu 
przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
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3. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze VAT w terminie 21 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia oraz 
doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT.  

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe powstałe w 
związku z wykonaniem przedmiotu umowy, na wszystkich polach eksploatacji 
wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy 
obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich. 

 
§4 

  Wykonawca zobowiązany jest do osobistego działania i bez zgody Zamawiającego, 
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie może powierzyć wykonania 
umowy w całości, bądź  w części osobie trzeciej. 
 

§5 
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednio 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności 
3. Ewentualne spory wynikające z umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo 
ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  
dla każdej ze stron. 

 
 
 
 
 

Zamawiający                                      Wykonawca 
 
 
 


