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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA O WYCENĘ SZACUNKOWĄ 

 

UMOWA NR_______2019/dr/DW     PROJEKT UMOWY 

 

 

zawarta w dniu ______________________ pomiędzy: 

 

Muzeum Narodowym we Wrocławiu wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RNIK 65/2006, z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Powstańców 

Warszawy 5, 50 - 153 Wrocław, NIP 8960006069, REGON 000278468 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:       

 

Dyrektora - dr hab. Piotra Oszczanowskiego 

Głównego Księgowego — mgr  Joannę Domasik 

 

a:  

firmą _____________________________ wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w _____________, _______ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS: __________; NIP: __________; REGON: __________; 

z siedzibą: _______________________________________ 

lub 

Panią/Panem ______________; prowadzącą (-ym) działalność gospodarczą pod firmą: 

______________________., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP: 

________________; REGON: _____________., z siedzibą: _________________________________________ 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę, zgodnie z ustawą z dn. 

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) -  

nr postępowania -------/2019, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wydawnictwa, polegająca na naświetlaniu, druku i oprawie czterech  

książek “From Palace to Rotunda” i etui,  opatrzonych numerami ISBN,  

w nakładzie: 500 egz. x 4 książki, w tym 200 egz. w etui, pozostałe 300 egz. x 4 książki (każdy tytuł pakowany  

osobno). 

2. Wykonawca wykonana przedmiot umowy, o którym mowa powyżej w ust. 1, zgodnie ze złożoną ofertą, 

stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy i Opisem przedmiotu zamówienia, który wraz ze SIWZ, 

stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

3. W ramach umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania próbnych wydruków i ozalidów całości 

wnętrza, zgodnie założeniami wydawniczymi tj. Opisem przedmiotu zamówienia (Działem III SIWZ)  i 

przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji. 

4. Wykonanie umowy obejmuje również pakowanie w opisanych paczkach, dostarczenie i fizyczne wniesienie 

wszystkich egzemplarzy w/w publikacji (transport na ryzyko i koszt Wykonawcy) do siedziby Muzeum 

Narodowego we Wrocławiu. 

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie 

Zamawiającego, przedstawić do akceptacji próbki materiałów, w tym papierów i kartonów.  

6. Strony zobowiązują się do zapewnienia przedmiotowi zamówienia najwyższego poziomu edytorskiego. 
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NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 

§ 2 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego, prowadzić będzie przedstawiciel 

Zamawiającego: ________________________________________________________________________ 

tel. ______________________, e-mail: ________________________________________ 

2. Przedstawiciel Zamawiającego i osoby przez niego wyznaczone są upoważnieni do wydawania Wykonawcy 

wszelkich poleceń związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,  udostępniania Wykonawcy dodatkowych 

informacji, które okażą się niezbędne w trakcie realizacji zamówienia oraz  odbioru przedmiotu umowy.  

3. Przedstawicielem Wykonawcy koordynującym i nadzorującym realizację przedmiotu umowy jest: 

_____________________________________________________________________________________  

tel. ______________________, e-mail: ________________________________________ 

4. Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani do wzajemnego informowania o zmianie adresu niezwłocznie, po 

zaistnieniu zmiany. Zmiana adresu nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana w każdym czasie. 

5. Zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca mają prawo do zmiany osób wskazanych powyżej w ust. 1 oraz  

ust.  3. W takim przypadku, każda ze Stron umowy niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o zmianie. Zmiany 

te nie wymagają aneksu do umowy.  

 

TERMIN WYKONANIA 

§ 3  

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia tj. termin dostawy całego nakładu czterech książek - do 30 dni od 

dnia podpisania umowy. 

2. Terminy obowiązujące w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 

1) termin  wysyłki przez Zamawiającemu do Wykonawcy zamkniętych plików PDF publikacji w formie 

elektronicznej do druku  -  nie później niż do  3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

Materiały do publikacji zostaną przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego w formie 

elektronicznej jako zamknięte pliki PDF na adres email lub przez We transfer lub na FTP. Wykonawca 

musi potwierdzić e-mailowo odebranie powyższych plików. Strony przyjmują, że chwilą złożenia 

zamówienia będzie moment wprowadzenia zamówienia do serwera poczty elektronicznej Wykonawcy w 

taki sposób, żeby mógł się on zapoznać z jego treścią. 

2) termin dostarczenia wydruków próbnych (dwa wydruki próbne na maszynie offsetowej, CMYK, format B2) 

do siedziby Zamawiającego – do 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zamkniętych 

plików PDF publikacji w formie elektronicznej do druku.   

3) termin dostarczenia ozalidów w wersji papierowej całości wnętrza katalogu do siedziby Zamawiającego – 

do 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zatwierdzonych wydruków próbnych.   

 

3. Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy uznana będzie data podpisania przez Zamawiającego 

końcowego protokołu odbioru całego nakładu wydawnictwa bez zastrzeżeń wraz ze spełnieniem wszystkich 

wymagań dotyczących realizacji przedmiotu umowy. 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie oraz niezbędną wiedzę w zakresie realizacji 

prac objętych umową.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, zgodnie 

z przekazaną przez  Zamawiającego dokumentacją oraz jego wskazaniami określonymi w niniejszej Umowie, 

jak również uwagami zgłaszanymi w trakcie jej realizacji oraz przepisami prawa, obowiązującymi normami i  

zasadami wiedzy technicznej.  
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3. Wykonawca jest zobowiązany, przed ostatecznym wydrukiem, do dostarczenia wydruków próbnych i 

ozalidów w wersji papierowej całości wnętrza w zakresie zgodnym z Opisem przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i w terminie zgodnym z zapisami § 3 ust. 2 pkt 2 oraz pkt 3 umowy.  

4. W razie niezatwierdzenia wydruków próbnych, o których mowa § 3 ust. 2 pkt 2 umowy, Zamawiający 

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia mu wydruków, przedstawi 

Wykonawcy swoje uwagi i poprawki w odniesieniu do wydruków próbnych.  

5. W razie niezatwierdzenia któregokolwiek z nowych poprawionych wydruków próbnych, o których mowa 

powyżej w ust. 4, przygotowanych po przekazaniu uwag i poprawek Wykonawcy, Zamawiający może 

odpowiednio: 

1) żądać dostarczenia kolejnych nowych wydruków próbnych, uwzględniających uwagi Zamawiającego w 

trakcie realizacji umowy; wówczas Wykonawca przedstawi nowe, poprawione wydruki próbne nie później 

niż w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia mu uwag i poprawek przez Zamawiającego.  

2) odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania tych nowych 

poprawionych wydruków próbnych, bez ponoszenia dodatkowych kosztów na rzecz Wykonawcy.  

6. Dopuszczenie do wykonania ozalidów całości wnętrza katalogu nastąpi po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego wydruków próbnych (adnotacją dokonaną przez Zamawiającego na wydruku próbnym).  

7. Dopuszczenie do druku nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego ozalidów całości wnętrza katalogu.  

8. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wykorzystywać w części i/lub w całości 

jakichkolwiek materiałów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w ramach realizacji niniejszego 

zamówienia, poza czynnościami zmierzającymi do wykonania przedmiotu umowy.  

9. Z uwagi na istotną rolę wysokiego standardu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo weryfikacji materiałów, wydruków próbnych na wszystkich etapach produkcji oraz jakości wykonania 

zamówienia a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość nadzoru przedstawicielowi Zamawiającego 

na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego, udzieli 

informacji co do stanu zaawansowania wykonania przedmiotu umowy i dopuści przedstawiciela 

Zamawiającego do kontroli sposobu wykonania przedmiotu umowy.  

10. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z 

Umową, Zamawiający może wezwać pisemnie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w 

tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić 

od niniejszej umowy zgodnie z treścią § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy. 

11. Wykonawca dostarczy wykonany przedmiot umowy w paczkach opisanych (tytuł i liczba egzemplarzy) 

własnym transportem na swój koszt i swoją odpowiedzialność do magazynu mieszczącego się w budynku 

Muzeum Narodowego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław i rozładuje we 

wskazanym miejscu (w magazynie na poziomie -1). 

12. Dostawa, o której mowa powyżej w ust. 11 musi odbyć się w czasie  godzin otwarcia magazynu od 

poniedziałku do piątku od godz. 8,00-14,00. O terminie dostarczenia przedmiotu umowy Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego nie później niż 2 dni przez planowaną dostawą.  

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia  i straty przedmiotu umowy do momentu 

protokolarnego przekazania przedmiotu umowy do Zamawiającego. 

 

PODWYKONAWCY  

§ 5 

1) Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców. 

2) Zakres prac, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców:  

_____________________________________________________________________________________ 

firma: _______________________________________________________________ 

3) Wykonawca realizujący przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za 

ich działanie (działania zawinione i niezawinione) lub zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania, jak za 

swoje własne.  

4) Umowy Wykonawcy z podwykonawcą powinny być zawarte w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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5) Na usługi wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca ponosi wobec 

Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania prac przez 

Podwykonawcę/Podwykonawców. 

6) Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby rozliczenie 

z podwykonawcami nastąpiło przed rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym. Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca wraz z fakturą za usługi wykonane przez podwykonawców, przedstawił dowody dokonania 

zapłaty za prace Podwykonawcy/Podwykonawców (np. dowód dokonania przelewu) wraz z następującymi 

oświadczeniami: 

1) Podwykonawcy bądź Podwykonawców, że otrzymali wynagrodzenie za prace, o których mowa powyżej 

w ust.2. 

2) Wykonawcy, że zapłacił Podwykonawcy za prace, o których mowa powyżej w ust. 2. 

 

7) Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca dokona zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy w 

odniesieniu do podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

WARTOŚĆ UMOWY I WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE 

§ 6 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego  

w § 1 umowy strony ustalają w wysokości:  

netto: _____________  zł (słownie: ________________________________________________)  

VAT: ______________  zł (słownie: ________________________________________________) 

brutto :   ___________  zł (słownie: ________________________________________________) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulegnie zmianie, z 

zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w § 12 Umowy oraz zmiany obowiązującej stawki podatku VAT 

(od towarów i usług). Jeżeli w trakcie realizacji umowy  nastąpi zmiana stawki podatku dla dostaw objętych 

zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę  

równą różnicy zmiany stawki podatku – dotyczy to części wynagrodzenia  za dostawy, których w dniu  zmiany 

stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano. 

3. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego 

z tytułu wykonania umowy, nie może być zmienione oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty 

niezbędne do prawidłowego zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła 

ich powstania, w tym koszty min. wydruków próbnych, opakowania, transportu oraz wyładunku 

zamówionego, wykonanego i zapakowanego całego nakładu czterech książek z serii “From Palace to Rotunda” 

i etui oraz jego złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (magazyn, poziom -1), a także koszty 

związane z odbiorem, usunięciem wad, szkód i zniszczeń oraz koszty związane z realizacją warunków 

gwarancji opisanych w § 11 umowy.   

4. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, 

chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Oznacza to, że 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac i czynności 

koniecznych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy zostały one 

przewidziane na dzień złożenia oferty. 

5. W przypadku pominięcia w cenie ryczałtowej z jakichkolwiek przyczyn jakiejkolwiek pozycji prac bezpośrednio 

związanych z przedmiotem umowy, zostaną one wykonane w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 

1 niniejszego paragrafu, bez prawa dochodzenia roszczeń finansowych wobec Zamawiającego z tego tytułu, 

o ile jest to wydatek niezbędny do prawidłowego wykonania umowy. 
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WARUNKI PŁATNOŚCI. FAKTURY 

§ 7 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,  płatne będzie jednorazowo na podstawie 

faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po realizacji całego przedmiotu umowy,  w oparciu o obustronnie 

podpisany bez zastrzeżeń końcowy protokół odbioru. 

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany na 

fakturze, w terminie do 14 od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający  jest podatnikiem podatku VAT i ma NIP 896-000-60-69. 

5. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT i ma NIP  ______________________________ 

 

 

WARUNKI ODBIORU KOŃCOWEGO 

§ 8 

1. Miejscem odbioru wykonanego przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1  na podstawie 

protokołu zdawczo-odbiorczego końcowego, potwierdzającego wykonanie całości przedmiotu umowy bez 

zastrzeżeń, podpisanego przez  upoważnionych przedstawicieli stron umowy.  

3. Formularz protokołu zdawczo-odbiorczego końcowego zostanie przygotowany przez Wykonawcę i 

przekazany Zamawiającemu  wraz z dostarczonym przedmiotem umowy. 

4. W przypadku ujawnienia się wad w trakcie czynności odbiorowych Wykonawca zobowiązuje się do wymiany 

wadliwych egzemplarzy na pozbawione wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wówczas za 

datę odbioru uważa się datę odbioru poprawionego przedmiotu umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia niekompletności bądź wad lub uszkodzeń w przedmiocie umowy, Zamawiający 

może odmówić dokonania odbioru. W takim przypadku nie sporządza się protokołu odbioru końcowego a 

przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem 

zastrzeżeń co do przedmiotu umowy, wyznaczając Wykonawcy termin do ich usunięcia. Zdanie drugie w ust. 

4 powyżej stosuje się odpowiednio. 

 

KARY UMOWNE 

§ 9 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu wykonania 

przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy, a jeżeli okres opóźnienia przekroczy 14 dni, 

Zamawiający może od umowy odstąpić niezależnie od żądania kary umownej, 

2) za opóźnienie w dostarczeniu wydruków próbnych i ozalidów  całości wnętrza w wysokości 1 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od 

umownego terminu określonego odpowiednio w § 3 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 umowy oraz w § 4 ust. 5 pkt 1) 

umowy,  

3) za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy 

za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, zgodnie 

z zapisami § 8 ust. 4 oraz ust. 5 umowy. 

4) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

okolicznościach, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 2 umowy – w wysokości 20% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

2. Jeżeli z powodu okoliczności, za które jedna ze Stron ponosi odpowiedzialność, dojdzie do odstąpienia od 

umowy, druga Strona może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 
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z zastrzeżeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz okoliczności, o których mowa 

powyżej w ust. 1 pkt 4 umowy.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy. 

4. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach określonych w kodeksie 

cywilnym. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 10 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących okolicznościach: 

1) Wykonawca, pomimo uprzedniego jednokrotnego pisemnego zastrzeżenia, nie wykonuje przedmiotu 

umowy zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 

2) Wykonawca opóźnił termin wykonania przedmiotu umowy,  o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,  

3) dwukrotnie powtórzą się uchybienia w realizacji któregokolwiek z wydruków próbnych w okolicznościach, 

o których mowa w  § 4 ust. 5 pkt 2 umowy,  

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie do 14 dni kalendarzowych pod dnia powzięcia 

informacji o wystąpieniu przypadków, o których mowa powyżej w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 umowy.  

3. Na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany 

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

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu -  zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy, 

stwierdzonego protokolarnie przez Strony, bez prawa do naliczenia kary umownej o której mowa w § 9 ust 2.  

4. Odstąpienie od Umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o jego przyczynie.  

Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie 

od Umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół 

zaawansowania realizacji przedmiotu umowy według stanu na dzień odstąpienia od Umowy. Wykonawca ma 

obowiązek przy podpisaniu protokołu zaawansowania realizacji przedmiotu umowy przekazać 

Zamawiającemu wykonaną należycie część przedmiotu umowy. Wynagrodzenie za wykonaną część 

przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o protokół zaawansowania realizacji umowy, przy czym do 

dnia przekazania Zamawiającemu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub inne 

zmniejszenie użyteczności i wartości wykonanego przedmiotu umowy.  

6. Odstąpienie od umowy lub pozostałej do wykonania jej części nie ogranicza w żaden sposób uprawnienia 

Zamawiającego do dochodzenia kar umownych.  

7. Czynność odstąpienia od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

 

GWARANCJA 

§ 11 

1. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wszelkie wady fizyczne i prawne dostarczonego przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1,  w tym m.in. na defekty techniczne druku, brak stron i wady oprawy 

introligatorskiej, niedostrzeżone podczas lub powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z przeznaczeniem 

użytkowania wydawnictwa, przez okres: _____________  miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od dnia 

wydania przedmiotu umowy stwierdzonego Protokołem odbioru bez zastrzeżeń.  

2. Przez wadę fizyczną Zamawiający rozumie w szczególności wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, 

wynikającą z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy, brak właściwości, o których istnieniu zapewniał 
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Wykonawca, wady jakościowe, wydanie przedmiotu umowy w stanie niezupełnym, jakąkolwiek niezgodność 

dostawy z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku Nr 1 do Umowy. 

3. W przypadku, gdy wady fizyczne ujawnią się po przyjęciu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, ale 

w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający pozostawi przedmiot zamówienia do dyspozycji Wykonawcy, 

powiadamiając go niezwłocznie faksem lub e-mailem o stwierdzonych nieprawidłowościach. Podstawą 

uwzględnienia reklamacji będzie protokół opisujący stwierdzone braki ilościowe lub wady fizyczne, podpisany 

przez Strony.  

4. W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji, o którym mowa w ust 1, Wykonawca, wedle wyboru 

Zamawiającego: 

1) dokona nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej, polegającej na usunięciu wady fizycznej wadliwych 

egzemplarzy, 

2) dokona nieodpłatnej  wymiany dotkniętych wadami egzemplarzy na nowe, pozbawione wad, jeżeli  

Zamawiający uzna, że samo ich usunięcie nie doprowadzi do stanu zgodnego z jego oczekiwaniami, 

3) gdy Zamawiający uzna, że wady są nieistotne i nie uniemożliwiają korzystania z wadliwych egzemplarzy, 

zapłaci Zamawiającemu tytułem rekompensaty kwotę w wysokości co najmniej odpowiadającej utracie 

wartości egzemplarzy dotkniętych wadą. 

5. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających  

z gwarancji. 

 

ZMIANA UMOWY 

§ 12 

1. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być dokonywane zgodnie 

z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej  umowy w oparciu 

o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa zamówień publicznych w stosunku do treści  oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach i okolicznościach, określających charakter i 

warunki wprowadzenia zmian: 

1) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku wystąpienia zmiany  ustawowej 

stawki podatku VAT wprowadzonej w życie po dacie podpisania umowy  

(przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian), 

2) zmiany przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 

3) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem 

zmiany przepisów  prawa  lub potrzeb Zamawiającego  wynikających  ze  zdarzeń które nastąpiły po 

zakończeniu postępowania i  których nie mógł on z łatwością przewidzieć, 

4) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które nie są konsekwencją winy którejkolwiek 

ze Stron a w sposób bezpośredni wpływają na termin przesłania plików przez Zamawiającego i termin 

wykonania przedmiotu umowy, 

5) obiektywnych, niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień dostawców w dostawie materiałów 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy – wówczas dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji o 

czas opóźnienia dostawców lub dopuszcza  zmianę materiałów, w tym papierów i kartonów, na 

materiały o parametrach nie gorszych niż te określone w OPZ (SIWZ),    

6)  zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą rozumianą jako zewnętrzne, nieprzewidziane 

i niemożliwe do zapobieżenia zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron. Strony za okoliczności siły 

wyższej uznają min: powódź, huragan lub trąbę powietrzną, trzęsienie ziemi, upadek statku 

powietrznego, pożar, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub 

ogłoszony stan klęski żywiołowej. 

7) zmiany w zakresie podwykonawstwa - powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia 

podwykonawcy w przypadku, gdy wprowadzenie Podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części 

przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca zadeklarował  w  ofercie  realizację  zamówienia  bez  udziału  

podwykonawcy,  jest  uprawniony w trakcie  realizacji  zamówienia  wystąpić  do  Zamawiającego  z  
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wnioskiem  o zmianę  umowy w zakresie   powierzenia    części    zamówienia    podwykonawcy.    Przepisy   

§ 5  stosuje   się odpowiednio, 

8) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy w przypadku, gdy wprowadzenie nowego Podwykonawcy 

zapewni lepszą realizację danej części przedmiotu umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z 

Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia ten warunek (warunki) w 

stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Przepisy   § 5  stosuje   się odpowiednio. 

9) rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez 

Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z treścią właściwych przepisów 

odrębnych. 

3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie 

obowiązywania Umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 

4. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze Stron umowy nie stanowi zmiany 

jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie 

wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu. Zawiadomienie uważa się za 

skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej Stronie, zgodnie z zapisami 

§ 15 umowy. 

5. Zmiana osób wskazanych w § 2 ust. 1 oraz ust. 3 Umowy, którejkolwiek ze Stron, nie stanowi zmiany jej treści  

i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.  

6. Wszystkie powyższe okoliczności i postanowienia  opisane powyżej w ust. 2 niniejszego paragrafu stanowią 

katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do 

umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.  

 

 

INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

§ 13 

1. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich bez 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. Wykonawca nie może przekazać wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej 

zgody Zamawiającego.  

KLAUZULA POUFNOŚCI (RODO) 

§ 14 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę w ofercie i wszelkich oświadczeniach dot. 

oferty, m.in. w wykazie osób stanowiącym załącznik do oferty, jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu (pl. 

Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław). Dane osobowe są przetwarzane w celu udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia oraz w celu realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa, w 

szczególności ustawy o Prawie zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit c RODO), jak również w celach 

ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń, (uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest konieczne do wzięcia udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia na naświetlanie, druk i oprawę czterech książek z serii “From Palace 

to Rotunda” i etui, opatrzonych numerami ISBN (nr postępowania ____/2019). Dane są przetwarzane przez 

okres rozpatrywania oferty i/lub wykonywania umowy, a po jego upływie przez okres wymagany przepisami 

prawa, m.in. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986  z późn. zm., dalej „ustawa Pzp”), ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 
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r. poz. 351 z późn. zm.) lub do czasu upływu okresu przedawnienia. 

2. Dane osobowe Wykonawcy są przekazywanie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora 

wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych, m.in. dostawcom usług IT, 

usług hostingowych, a także organom administracji i upoważnionym podmiotom na podstawie stosownych 

przepisów prawa, w szczególności osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. W odniesieniu do Państwa danych osobowych 

decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

2) żądania usunięcia swoich danych, w wypadkach określonych w art. 17 RODO,  

3) ograniczenia przetwarzania, w wypadkach określonych w art. 18 RODO, 

4) przenoszenia danych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO), 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest 

art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO), 

6) wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych.  

4. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, ich ochrony i 

przysługujących Państwu praw są dostępne na stronie internetowej http://www.mnwr.pl/  w zakładce 

Polityka prywatności. 

5. Wykonawca będzie traktował jako poufne wszystkie dane i informacje o Zamawiającym, jakie uzyskał lub o 

których powziął wiedzę w związku z realizacją Umowy, i nie będzie ich ujawniał bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

6. Poufność  informacji  obowiązuje  Wykonawcę  zarówno  w czasie  trwania  Umowy  jak  i  po  jej wygaśnięciu,  

z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.   

§ 15 

1. Strony ustalają, że korespondencja  dotycząca kluczowych dla realizacji zamówienia ustaleń oraz wszelkie 

faktury i rachunki będą kierowane na poniższe adresy: 

Zamawiającego: 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

pl. Powstańców Warszawy 5 

50-153 Wrocław 

nr fax.: (+48 71) 372-51-59 

e-mail: sekretariat@mnwr.art.pl 

Wykonawcy: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

e-mail: __________________________________ 

 

Obowiązkiem każdej ze Stron jest potwierdzenie otrzymania korespondencji, o której mowa powyżej.  

 

2. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej 

działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz o zmianie adresu 

siedziby firmy, a także adresu zamieszkania jej właściciela/współwłaścicieli pod rygorem skutków prawnych 

zaniechania a także uznania za dostarczoną korespondencję kierowaną na ostatni adres podany przez 

Wykonawcę. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

http://www.mnwr.pl/
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§ 16 

1. Zamawiający oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia realizowanego przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy.  

2. Wykonawca może wykorzystać projekty graficzne wyłącznie w celu realizacji Umowy, a po jej wykonaniu 

zwróci projekty Zamawiającemu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się nie powielać dodatkowo i nie rozpowszechniać, w jakiejkolwiek formie  

i w jakikolwiek sposób zlecanych do druku publikacji, bez pisemnej zgody Zamawiającego, zgodnie  

z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1191 ze 

zmianami). 

4. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku  

z realizacją Umowy, dotyczącą w szczególności naruszenia praw autorskich podmiotów trzecich.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych 

i informacji, do których uzyska dostęp w trakcie realizacji umowy oraz do dbałości o bezpieczeństwo danych, 

do których będzie miał dostęp. 

 

§ 17 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 

aneksu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) i Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity  Dz.U. 2018 poz. 1191 ze zmianami). 

3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

4. Integralną część umowy stanowi: 

1) Załącznik nr 1. SIWZ (w tym Dział III – Opis przedmiotu zamówienia). 

2) Załącznik nr 2. Oferta Wykonawcy 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego  i  1 egz. dla Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA                                                                                                                       ZAMAWIAJĄCY 

 


