Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
(PROJEKT)
UMOWA NR …………………
zawarta w dniu ….………… w Łodzi pomiędzy:
Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź,
posiadającym nadany NIP: 1070001057
reprezentowanym przez:
………………………………….,
zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………….
z siedzibą w …………………………………………………
będącą płatnikiem podatku VAT, NIP: ………………………………….
wpisanym do ……………………………………………………..,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………. ,
zwanym dalej Wykonawcą
§1
1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła, którego
przedmiotem jest wykonanie i dostawa druku informatorów „Gdzie się leczyć bezpłatnie 2017-2021”
o danych technicznych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Dzieło wykonane będzie z zachowaniem warunków określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
3. Koszty materiałów, wykonania druku, składu oraz dostawy do siedziby Zamawiającego wraz z kosztem
rozładunku ponosi Wykonawca.
§2
1. Wykonawca wykona i dostarczy do siedziby Zamawiającego przedmiot zamówienia w ilości …………….
(słownie: …………………………………………………………….) egzemplarzy, w terminie 14 dni od
dnia przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy materiałów do druku w wersji elektronicznej.
2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać komplet materiałów do druku w wersji elektronicznej niezwłocznie
po zakończeniu postępowań konkursowych prowadzonych przez Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ i
podpisaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcami, nie później niż do
końca października 2017r.
3. Przed wykonaniem druku informator - po wykonaniu składu komputerowego, formatowaniu teksu i tabel zostanie przekazany Zamawiającemu celem akceptacji.
4. W wypadku wykonanie druku bez wcześniejszej akceptacji Zamawiającego Wykonawca zobowiązany
będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 3 umowy
§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi kwota 61 500,00 zł brutto (słownie:
sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100).
§4
1. Odbiór wydrukowanych egzemplarzy informatora „Gdzie się leczyć bezpłatnie 2017-2021” nastąpi
protokolarnie następnego dnia roboczego po upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy.
2. W przypadku, gdy druk będzie wymagał usunięcia wad lub dokonania poprawek, Zamawiający wyznaczy
termin na ich wykonanie i powtórzy czynności odbioru.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nieusunięcia wad i niewykonania poprawek
w terminie 4 dni roboczych od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 2.
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§5
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, potwierdzone protokołem odbioru, zapłacone zostanie
przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy w terminie 21 dni od daty
jej doręczenia Zamawiającemu przelewem na konto w niej wskazane.
Faktury wystawiane będą na:
- Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 107-00-01-057;
- Odbiorca-płatnik: Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Kopcińskiego 58. 90-032 Łódź;
i przesyłane na adres Odbiorcy-płatnika.
Za datę dokonania płatności wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§6
1. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru rzeczy będących przedmiotem umowy w terminach i miejscu
określonym w § 2 ust. 1 umowy.
2. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę lub dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy po
terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy z jego winy, Zamawiający będzie naliczał karę umowną
w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku niewykonania niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
zobowiązany on jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 umowy.
4. W sytuacji, w której szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość zastrzeżonej kary
umownej jest on uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości.
5. Wykonawcy od niezapłaconego w terminie wynagrodzenia przysługują odsetki ustawowe, przy czym za
termin zapłaty uznaje się dzień ustalony w § 5 ust. 1 umowy.
6. W razie zwłoki w dostawie towaru przekraczającej 7 dni od jej powstania Zamawiający ma prawo rozwiązać
umowę bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu dostawy.
§7
Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za kontakt w ramach wykonania przedmiotu umowy:
1) ze strony Wykonawcy: ……………………………………,
2) ze strony Zamawiającego: ………………………………..
§8
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§10
Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego
dla Zamawiającego.
§11
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla
Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy nr ……………… z dnia ………………..

Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa dla Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informatorów p.t.
„Gdzie się leczyć bezpłatnie 2017-2021”, wg poniżej specyfikacji Informator „Gdzie się leczyć bezpłatnie 2017-2021”
 format 240 x 164 mm (po obcięciu),
 liczba stron 108 łącznie z okładką format 240 x 164 mm,
 ilość kolorów okładka: 4,
 ilość kolorów środek: 4,
 papier offsetowy 80 g/m2,
 oprawa zeszytowa,
 wykonanie składu komputerowego (tabele w excelu + tekst w formacie word),
 wykonanie formatowania tekstu i tabel,
 wykonanie korekty wewnętrznej i wykonanie podwójnej korekty autorskiej.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia informatorów p.t. „Gdzie się leczyć bezpłatnie 20172021” w ilości ……………. (słownie: …………………………………………………………….) egzemplarzy.
Wartość zamówienia wynosi 61 500,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100)
wraz ze składem komputerowym w tej kwocie, kosztami całościowymi druku, papieru, kosztami oprawy,
pakowania (po 50 szt.) oraz dostarczeniem do siedziby Zamawiającego w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58
i rozładunkiem.
Wykonawca przekaże także Zamawiającemu wydawnictwo „Gdzie się leczyć bezpłatnie 2017-201” w postaci
plików pdf w wersji edytowalnej (w tzw. krzywych), które zostaną udostępnione na stronie internetowej ŁOW
NFZ lub posłużą do wznowienia wydawnictwa.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze składem wynosi 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy
materiałów w wersji elektronicznej. Przekazanie kompletu materiałów nastąpi nie później niż do końca
października 2017r. Czas niezbędnych korekt wydawnictwa, które przeprowadzą pracownicy
Zamawiającego, nie jest wliczany w czas realizacji przedmiotu zamówienia.

