
  

Załącznik nr 2 do SIWZ 

UMOWA NR  /ZZP-    /18 

 

Zawarta w dniu ……………………… 2018 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa – Narodowym Centrum Krwi z siedzibą w Warszawie, przy ul. Miodowej 1,  

00-080 Warszawa, NIP: 525 237 81 08, REGON: 140738473, reprezentowanym przez: 

 

………………………………………………………., 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

 

a 

………………………………………., z siedzibą przy …………., ....-…..., numer NIP ……………...,  

numer REGON …………………………., reprezentowanym przez:  

…………………………………………………… 

 

zwany dalej „Wykonawcą”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego Nr ZZP-…/18 z dnia ………….. r. na podstawie ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, t.j.), zwana dalej „ustawą 

P.z.p.”, 

   

 

 

 



zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY  

ORAZ OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 

1. Przedmiotem umowy jest organizacja i przeprowadzenie masowej imprezy plenerowej promującej 

honorowe krwiodawstwo pn. „Trasa Czerwonej Nitki”, zwanej w dalszej części umowy 

„imprezą”, zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 

załącznik nr 1 oraz zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Impreza, o której mowa w ust. 1, odbędzie się w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach w dniu  

9 czerwca 2018 r. W wypadku konieczności odwołania imprezy z przyczyn niezależnych  

od Wykonawcy ani od Zamawiającego, w szczególności z powodu działania siły wyższej, żałoby 

narodowej, innych okoliczności nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, strony 

uzgodnią alternatywny termin realizacji imprezy. 

3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada środki, kwalifikacje, zaplecze techniczne, technologiczne oraz doświadczenie  

i personel, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w ust. 1; 

2) zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną SIWZ,  

a w szczególności Opisem Przedmiotu Zamówienia) dotyczącymi zakresu prac objętych 

niniejszą umową i zobowiązuje się do wykonania powierzonych usług zgodnie z wymogami 

określonymi w SIWZ oraz Ofercie złożonej przez Wykonawcę; 

3) postanowienia niniejszej umowy wykona z zachowaniem zasady najwyższej staranności, 

zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i posiadaną wiedzą fachową; 

4) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW) w zakresie organizacji i przeprowadzania masowych 

imprez plenerowych, o której mowa w ust. 1. Polisy stanowią zał. nr 3 do niniejszej umowy; 

5) wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z praw autorskich, wykorzystanych przez 

Wykonawcę w celu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się pokryć 

we własnym zakresie, 

6) wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych w trakcie imprezy 

zorganizowanej i przeprowadzonej przez Wykonawcę, niezależnie czy będą one skierowane 

bezpośrednio do Wykonawcy, czy do Zamawiającego, Wykonawca pokryje we własnym 

zakresie, jak również wszelkie koszty, które Zamawiający poniesie w związku z odparciem 

tych roszczeń. 

4. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość wykonania przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia pomiędzy Wykonawcą  

a zaangażowanymi przez niego osobami trzecimi do realizacji umowy. 

6. Wykonawca będzie realizował umowę w ścisłej współpracy z Zamawiającym. 

 

§2 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca jest Organizatorem imprezy w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych i w związku z tym jest zobowiązany do wypełnienia wszelkich wymogów  

i obowiązków organizatora imprezy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 marca 2009 r.  



o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2017.1160, t.j.), co obejmuje również zapewnienie 

ochrony terenu imprezy masowej i atrakcji przyległych do terenu imprezy masowej na czas jej 

trwania, zapewnienie stanowiska kierowania dla służb, zabezpieczenia medycznego imprezy 

masowej, sanitariatów i płotków ochronnych. 

2. Obowiązek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, dotyczący organizacji, zabezpieczenia, a także 

kompleksowej oprawy i obsługi obejmuje zarówno koncerty, jak również wszelkie inne atrakcje, 

które będą miały miejsce w trakcie imprezy, strefy ze stoiskami oraz pomiędzy nimi. 

3. W celu wypromowania imprezy, o której mowa w §1 ust. 1, Wykonawca zapewni obsługę 

medialną na co najmniej 3 tygodnie przed ustalonym terminem tej imprezy. Treść informacji 

przekazywanych do mediów oraz miejsce i termin ich publikacji zostanie przedłożony  

do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 21 dni od podpisania umowy. 

4. Wykonawca ponadto zobowiązany jest do: 

1) przedłożenia Zamawiającemu, celem akceptacji, w terminie 7 dni od podpisania umowy, 

propozycji dwóch scenariuszy imprezy oraz co najmniej trzech propozycji co do osoby 

prowadzącej imprezę (konferansjera), co do „Gwiazdy” i zespołu supportującego. Propozycje 

muszą być zgodne z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia  

(zał. 1 do niniejszej umowy); Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag  

i poprawek do przedstawionych propozycji. Wykonawca zapewni ponadto udział w imprezie 

Dj ̓ a - osoby prowadzącej imprezę pod kątem muzycznym, 

2) uzgodnienia z Zamawiającym dokładnych godzin i programu imprezy, przy czym zakłada 

się, że impreza musi trwać co najmniej 7 godzin i zakończyć najpóźniej o godz. 22:00, 

3) przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu 14 dni od podpisania umowy, celem akceptacji,  

po 2 projekty oprawy artystycznej i scenografii imprezy wraz z opisem zadań osób z obsługi 

imprezy i projektem oznaczeń miejsca imprezy oraz podziałem na poszczególne strefy. 

Propozycje muszą być zgodne z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia  

(zał. 1 do niniejszej umowy); Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag  

i poprawek do przedstawionych propozycji oprawy artystycznej i scenografii imprezy, 

4) przedstawienia Zamawiającemu dowodu złożenia, na co najmniej 30 dni przed terminem 

imprezy masowej, wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej i wniosków 

o opinie organów opiniujących, 

5) uzyskania i przedstawienia Zamawiającemu wszelkich zgód i zezwoleń wynikających  

z przepisów prawa, 

6) uzyskania ewentualnego zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienie  

w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny (zamknięcie jednego pasa 

ruchu na al. Legionów), 

7) zapewnienia na własny koszt sprzętu multimedialnego, nagłośnienia i oświetlenia, 

8) zapewnienia i koordynacji transportu autokarowego wraz z zapewnieniem wyżywienia dla 

podróżujących (w obie strony) na miejsce eventu (co najmniej 45 osób w każdym autokarze) 

z 21 CKiK wraz z zapewnieniem ubezpieczenia na czas imprezy i podróży pasażerów  

(w obie strony); harmonogram transportu osób - krwiodawców Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu w ciągu 14 dni od podpisania umowy, 

9) zapewnienia wyżywienia dla podróżujących autokarami oraz krwiodawców z województwa 

świętokrzyskiego podczas wydarzenia, 

10) przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu listy mediów, do których zostaną wysłane 

zaproszenia, o których mowa w ust. 6 pkt 1, wraz ze wskazaniem konkretnych dziennikarzy 

(imię, nazwisko, telefon, e-mail). 



5. W celu zorganizowania i przeprowadzenia imprezy Wykonawca zawrze, we własnym imieniu, 

umowę przekazania/najmu terenu, na którym zostanie przeprowadzona impreza oraz regulującą 

zasady współpracy pomiędzy Wykonawcą a właścicielem terenu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest również: 

1) do wydruku i dystrybucji do bezpośrednich odbiorców (23 Centrów Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa oraz NCK) materiałów informacyjnych, tj.: 

 1 351 szt. plakatów, przy czym do CKiK oraz NCK zostanie dostarczonych łącznie 851 

szt. plakatów, 

 22 800 szt. ulotek, przy czym do CKiK oraz NCK zostanie dostarczonych łącznie 17 800 

szt. ulotek.  

a także do wygenerowanie elektronicznych zaproszeń do udziału w imprezie (do umieszczenia  

na stronach internetowych i do wysłania za pośrednictwem poczty elektronicznej). Treść tych 

materiałów musi być zgodna z OPZ oraz ze wzorem poglądowym przekazanym przez 

Zamawiającego; pozostałą część materiałów informacyjnych, tj. 500 plakatów i 5000 ulotek 

Wykonawca zobowiązany jest wykorzystać do oplakatowania oraz do kolportażu ulotek - przed  

i w trakcie imprezy - na terenie miasta Kielce i okolic, zgodnie z postanowienia SIWZ. Wykaz 

miejsc rozmieszczenia plakatów oraz planowany termin ich ekspozycji i demontażu Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu w ciągu 14 dni od podpisania umowy; 

2) do wyprodukowania i dostawy do Zamawiającego zaproszeń drukowanych wraz z kopertą  - 

100 szt. (zaproszenia mają zawierać skrócony harmonogram), identyfikatorów - 120 szt.– 

materiały należy dostarczyć na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem imprezy; 

3) do wyprodukowania i dostawy na imprezę: 

 2 500 szt. skróconego harmonogramu wydarzenia,  

 6 000 szt. bransoletek silikonowych z logo akcji,  

 6 000 szt. pinsów/przypinek, 

 materiałów promujących honorowe krwiodawstwo z logo akcji z przeznaczeniem do 

dystrybucji podczas imprezy, tj.: 

 balonów na patyku z logotypem ogólnopolskiej kampanii społecznej w ilości 

5000 szt.,  

 długopis „strzykawka” w ilości 5000 szt.,  

 worek/plecak bawełniany w ilości 5000 szt.,  

 magnes na lodówkę w ilości 5000 szt., 

4) do wyprodukowania i dostawy materiałów dla prasy: 

 teczki prasowe – 20 szt., 

 torby papierowe – 100 szt., 

 materiały prasowe – 20 szt., 

 gadżet okolicznościowy – 20 szt.;  

przy czym wizualizacja materiałów, o których mowa w pkt 1-3 wymaga akceptacji 

Zamawiającego. Do akceptacji materiałów zastosowanie mają odpowiednio zasady określone 

w ust.8. Gotowe wzory: bransoletki silikonowej z logo akcji, pinsu/przypinki, gadżetu 

okolicznościowego, plakatu i ulotki, zaproszenia, skróconego harmonogramu oraz materiałów 

promujących honorowe krwiodawstwo, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ciągu  

21 dni od podpisania umowy. 

7. Materiały informacyjne przeznaczone dla RCKiK, NCK Wykonawca dostarczy na co najmniej  

30 dni przed terminem imprezy, przy czym plakaty muszą być dostarczone najpóźniej na 10 dni 

przed imprezą. Pozostałe materiały promocyjne Zamawiający odbierze w dniu imprezy,  

we wskazanym przez Wykonawcę miejscu. 



8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy w tekstach umieszczonych na plakatach, ulotkach 

oraz innych materiałach reklamowych wyprodukowanych przez Wykonawcę, które są rozbieżne 

bądź ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, bądź zaakceptowanym przez 

Zamawiającego. W sytuacji, o której mowa wyżej Wykonawca na koszt własny dokonywać 

będzie poprawek w zakwestionowanych materiałach. Wykonawcy przysługuje 5 dni roboczych  

na dokonanie ewentualnych poprawek. 

9. Wszystkie materiały, o których mowa w ust. 6, muszą spełniać wymagania określone w SIWZ. 

10. Wykonawca udokumentuje fakt dostawy wszystkich materiałów, o których mowa w ust. 6, 

w formie protokołu zdawczo – odbiorczego (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach), 

podpisanego przez Wykonawcę i bezpośrednich odbiorców. Fakt dostawy materiałów, które 

nie są odbierane przez RCKiK potwierdzi przedstawiciel NCK. Ponadto Wykonawca przedstawi 

zdjęcia z miejsc rozmieszczenia plakatów. 

11. Wykonawca ureguluje wszelkie opłaty wymagane z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych,  

w tym opłaty na rzecz ZAIKS, a także koszty pokrewne zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

12. Dostarczone przez Zamawiającego namioty reklamowe wraz z wyposażeniem, chwieje  

oraz ścianki promocyjne Wykonawca ma obowiązek rozłożyć, użytkować zgodnie z instrukcją,  

a po zakończeniu imprezy złożyć w sposób zabezpieczający przekazane materiały  

przed uszkodzeniem; Wykonawca ustali z Zamawiającym, w trybie roboczym, termin i miejsce 

zwrotu tych materiałów, w sposób nie rodzący kosztów dla Wykonawcy. 

13. Po zakończeniu imprezy Wykonawca niezwłoczne zdemontuje obiekty towarzyszące, 

nagłośnienia i oświetlenia oraz uprzątnie teren imprezy, a także tereny przyległe z zanieczyszczeń 

pozostałych po imprezie. 

14. W przypadku konieczności zamknięcia pasa ruchu na al. Legionów – po zakończeniu imprezy 

Wykonawca przywróci do stanu poprzedniego zajęty dla potrzeb imprezy pas drogowy,  

a w przypadku jego uszkodzenia lub uszkodzenia urządzeń drogowych niezwłocznie dokona 

wymaganych napraw lub pokryje koszty tych napraw.  

15. W celu udokumentowania przebiegu imprezy Wykonawca zarejestruje materiał video oraz 

materiał foto. 

§3 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) dostarczenia, w terminie umożliwiającym realizację umowy, treści do materiałów 

promocyjnych, 

2) przekazania logotypów niezbędnych do zamieszczenia na materiałach poligraficznych  

i promocyjnych, 

3) zapewnienia mobilnych punktów pobierania krwi na czas trwania imprezy, 

4) dostarczenia na miejsce imprezy: min. 3 szt. a max. 10 szt. namiotów reklamowych wraz  

z wyposażeniem, chwieje min. 3 szt. a max. 10 oraz ścianki promocyjne min. 1 szt. 

Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy określi wymaganą ilość tych 

materiałów, 

5) zebrania grupy osób chętnych do udziału w imprezie z 21 RCKiK. 

§ 4 

TERMIN REALIZACJI 



1. Realizację przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w dniu podpisania umowy. 

2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni po zakończeniu imprezy. Wówczas 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące materiały: 

1) protokoły zdawczo – odbiorcze dotyczące dostawy materiałów poligraficznych do RCKiK 

oraz NCK, 

2) dokumentację zdjęciową obrazującą rozmieszczenie plakatów na terenie miasta Kielce  

i okolic, 

3) dokumentację zdjęciową i filmową z przeprowadzonej imprezy, 

4) sprawozdanie z publikacji, emisji telewizyjnych i radiowych oraz informacji zamieszczonych 

w internecie na temat eventu „Trasa Czerwonej Nitki” w Kielcach.  

W tym dniu zostanie sporządzony protokół z realizacji umowy wraz z załączonymi dokumentami, 

o których mowa powyżej. Dokument ten będzie stanowił podstawę płatności. 

§ 5 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe  

w wysokości: ………………. zł brutto (słownie:), netto: …………………. zł (słownie:), VAT: 

…………… zł (słownie:). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy oraz jego zysk  

i wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie, po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy, będzie płatne przelewem  

na konto Wykonawcy wskazane na fakturze wystawionej po zakończeniu imprezy w terminie  

30 dni od daty wpływu faktury wraz z podpisanym bez zastrzeżeń, przez Wykonawcę  

i Zamawiającego, ostatecznym protokołem z realizacji umowy, o którym mowa w §4 ust. 2, 

którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

4. Za dzień zapłaty faktury poczytuje się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia zapłaty  

w jego banku. 

5. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty 

obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia na osoby trzecie roszczeń wynikających 

z zobowiązań płatniczych Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy, bez jego uprzedniej zgody 

wyrażonej na piśmie, ani do ustanawiania na nich zastawów bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 6 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania 

umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej 

oferty (łącznej wartości przedmiotu umowy), określonej w § 5 ust.1, tj. …………… zł (słownie:) 

w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy nr 06 1010 1010 0013 4213 9120 0000. 

2. Zwrot wniesionego zabezpieczenia następuje w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane na nr konta: ………………………..… 

 

§ 7 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE 



1. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy bez winy Zamawiającego, bądź 

odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznej wartości umowy, o której mowa  

w §5 ust. 1. 

2. Strony uzgadniają, że w przypadku zwłoki w dostawie materiałów promocyjnych do RCKiK  

i Zamawiającego ponad termin określony w §2 ust. 7 umowy (30 dni), Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. Dostawa plakatów informacyjnych w terminie późniejszym niż  

na 10 (dziesięć) dni przed imprezą traktowana będzie jako niewykonanie umowy w tym zakresie.  

3. W przypadku konieczności zmiany terminu imprezy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 

4. W razie nienależytego wykonania innych postanowień umowy, niż te o których mowa w ust. 2 i 3, 

(przez co Strony rozumieją ich wykonanie niezgodnie z wymogami zawartymi w Załączniku nr 1 

do umowy) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 10% wartości umowy w przypadku zaistnienia w szczególności takich zdarzeń, jak: 

zmiana konferansjera, gwiazdy, czy zespołu supportującego, bez zgody Zamawiającego; 

2)  2% wartości umowy za każdy inny obowiązek Wykonawcy wykonany sprzecznie  

z postanowieniami umowy. 

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę któregokolwiek istotnego obowiązku 

wynikającego z umowy, mającego wpływ na stopień rozpropagowania, jakość i prestiż imprezy, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15 % wartości umowy.  

6. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia należności, naliczonych z tytułu kar umownych  

z płatności za fakturę wystawioną przez Wykonawcę, na podstawie noty wystawionej przez 

Zamawiającego.  

7. W wypadku, gdy w wyniku nienależytego wykonania umowy, Zamawiający poniesie szkodę 

przewyższającą karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych.  

8. Suma kar umownych należnych Zamawiającemu od Wykonawcy nie może przewyższyć wartości 

umowy.  

9. W przypadku zwłoki w regulowaniu przez Zamawiającego płatności, w terminie określonym  

w §5 ust. 3 umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie prawo żądania odsetek ustawowych  

od wartości niezapłaconej kwoty faktury. 

 

§ 8 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej 7 dni, wykonywania 

przedmiotu umowy niezgodnego ze złożoną ofertą, w szczególności w przypadku stwierdzenia,  

iż terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę stało się niemożliwe Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez potrzeby wyznaczania 

dodatkowego terminu na wykonanie umowy. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić  

od umowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. 

2. Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu treść przepisu art. 145 ustawy P.z.p., określającego 

uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 



§ 9 

DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY 

1. Zmian umowy dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zgodnie  

z art. 144 ust. 1 ustawy P.z.p zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić jedynie  

w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, w niżej przedstawionym zakresie,  

z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy P.z.p.: 

1) zmiana warunków i terminów realizacji przedmiotu zamówienia ponad termin określony 

w § 2 ust. 7 – zmiana ta jest możliwa, w przypadku uzyskania przez Zamawiającego 

zgody na wydatkowanie środków budżetowych ponad określony termin dostawy oraz 

zmiany te mogą wystąpić na skutek negatywnych okoliczności mających bezpośredni 

wpływ na organizację imprezy, niezawinionych przez Wykonawcę i o których 

Wykonawca nie wiedział w chwili podpisania umowy; 

2) zmiany warunków i terminów płatności – zmiany wynikające ze stopnia wykorzystania 

środków budżetowych i terminów ich wydatkowania, zmiany wynikające ze zmiany  

w prawie właściwym dla podatków, które podwyższą lub obniżą cenę przedmiotu 

zamówienia, co, w zależności od rodzaju zmian, będzie skutkowało obniżeniem 

lub podwyższeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia; 

3) zmiana konferansjera, gwiazdy, czy zespołu supportującego w związku  

z udokumentowanymi przyczynami na artystów o podobnej popularności czy renomie; 

4) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca 

z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, np. w formie sukcesji 

uniwersalnej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 

ustawy P.z.p., w przypadku: 

1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki 

umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 

skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy; 

2) powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), grożących rażącą 

stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; 

3. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 

za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem. Zmiany umowy wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

 Załącznik nr 1, SIWZ, 

 Załącznik nr 2, obejmujący ofertę wraz z załącznikami, 

 Załącznik nr 3, polisy ubezpieczeniowe, 

 Załącznik nr 4, wzór protokołu ostatecznego odbioru. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, t.j.). 

3. Upoważnionymi pracownikami Stron do bieżących kontaktów w kwestiach związanych  

z wykonaniem niniejszej umowy oraz do podpisania Odbioru są:  



 ze strony Zamawiającego – Beata Rozbicka, Dyrektor Narodowego Centrum Krwi, 

 ze strony Wykonawcy – ………………... 

4. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku lub na podstawie niniejszej umowy 

i nierozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron.  

 

 

 

          ZAMAWIAJĄCY:                                                                 WYKONAWCA: 

 

 

.....................................................                                             ............................................ 

/podpis, pieczątka imienna i firmowa/              /podpis, pieczątka imienna i firmowa/               

  



Załącznik nr 4 do umowy nr   /ZZP-    /18 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

Potwierdzenie zaakceptowania wykonania usługi 

 

 

Strony umowy nr ............................... , zawartej w dniu ……………… w Warszawie na podstawie art. 

39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, t.j.), 

zgodnie stwierdzają, że przedmiot niniejszej umowy został wykonany należycie i terminowo, zgodnie 

ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Nr ..................  i ofertą Wykonawcy z dnia 

………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

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

  ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

/podpis, pieczątka imienna i firmowa/    /podpis, pieczątka imienna i firmowa/ 


