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Załącznik nr 2 do SIWZ – WZÓR UMOWY 

 

 

UMOWA  

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

………………………………………………… 

(nr/rok zawarcia) 

Niniejsza umowa została zawarta w Dziekanowicach dnia (dzień, miesiąc, rok): 

__________________________ 

pomiędzy: 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra 

reprezentowaną przez: 

_________________________________________________, 

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, z jednej strony,  

a 

________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

(oznaczenie wykonawcy) 

reprezentowanym/ą przez  

__________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________ 

zwanym/ą dalej Wykonawcą z drugiej strony, 

zwanymi łącznie w dalszej części umowy Stronami. 

Biorąc pod uwagę, że zamawiający dokonał wyboru oferty wykonawcy w wyniku 

przeprowadzonego postępowania przetargowego nr MPP-07-2011, zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  w 

ramach procedury przetargu nieograniczonego, strony niniejszej umowy ustalają, co 

następuje: 
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§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest: druk oraz dostawa książki pt. „Srebrny naszyjnik z 

kaptorgami i krzyżowatą zawieszką z Dziekanowic” oraz powiązane z nim: skład, łamanie 

tekstów, redakcja techniczna, naświetlanie, oprawa. 

2. Nakład: 500 egzemplarzy.  

3. Parametry techniczne książki:  

a) blok: A5; papier matowa kreda 135 gram, 4+4;  

b) okładka: A5, ARJOWIGGINS seria Skin nr 044 (barwiona w masie), klejona ze 

skrzydełkami po obu stronach okładki o szer. 12 cm + jednobarwny srebrny nadruk 

(tytuł + rycina) 

c) objętość: 200 stron; 

d) liczba ilustracji czarnobiałych w tekście: 20 szt., kolorowych w tekście: 60 szt. (na 

stronach: 14, 16, 19, 22, 33, 40-51, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 112, 117-120, 139, 141, 

143, 144, 145, 147-157, 160, 166-168, 170, 174, 176, 191 – w wersji redakcyjnej). 

4. Książka będzie miała nadany nr ISSN oraz nr ISBN. 

5. Zamawiający dostarczy Wykonawcy tekst książki oraz materiał ilustracyjny (wersja 

redakcyjna układu książki) wraz z gotowym projektem okładki na elektronicznym nośniku 

informacji, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.  

6. Projekt książki przed drukiem należy przedstawić Zamawiającemu do dokonania przez 

niego korekty autorskiej.  

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu książkę również na elektronicznym nośniku 

informacji w formacie pdf. Wykonawca na przedmiotowym elektronicznym nośniku informacji 

dokona zapisu w osobnych plikach książki jako całości przedmiotu zamówienia oraz 

poszczególnych artykułów książki. 

 

                                                                      § 2 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia 

określony niniejszą umową. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, 

zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz 

normami. 

3. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zwrócić 

Zamawiającemu wszelkie dostarczone mu przez Zamawiającego materiały. 

4. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego 

przekazać w całości lub części praw i obowiązków wynikających z umowy.  
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5. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach 

w wypełnianiu zobowiązań umownych w trakcie realizacji umowy. Zamawiający 

oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do merytorycznej zawartości 

przekazanych materiałów. 

6. Wykonawca nie jest upoważniony do rozpowszechniania zarówno materiałów 

składających się na książkę, jak i książki po ukończeniu druku, na jakichkolwiek polach 

eksploatacji w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Zakaz 

ten obowiązuje zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polski jak i poza jej granicami. 

 

§ 3 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekty autorskiej do przedstawionego 

mu przez Wykonawcę projektu książki, a Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić 

ewentualne uwagi Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu projektu książki w wersji 

elektronicznej oraz w formie wydruku próbnego książki w wersji papierowej, z 

uwzględnieniem terminów z § 3 pkt 3 oraz § 4 Umowy. 

3. Czas dokonywania przez Zamawiającego korekty autorskiej nie może być dłuższy niż 7 

dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu projektu książki. 

4. Po upływie w/w 7-dniowego terminu, w sytuacji gdy Zamawiający nie przekaże 

Wykonawcy poprawionego projektu książki, projekt ten uznaje się za zaakceptowany 

przez Zamawiającego. 

§ 4 

 

Przedmiot umowy zostanie wykonany do 20 grudnia 2011 r. 

 

§ 5 

1. Cena umowna brutto za realizację przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 wynosi 

brutto: …………… zł (słownie: …………………), w tym podatek VAT: ………………… zł 

(słownie: …………………). 

2. Wynagrodzenie we wskazanej w ust. 1 wysokości ma charakter ostateczny i zawiera 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 
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§ 6 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 płatne będzie w po prawidłowym wykonaniu 

umowy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

2. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez 

Strony. 

3. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Faktura za usługę stanowiącą przedmiot umowy będzie płatna w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy Nr 

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

5. Cena nie będzie podlegała rewaloryzacji ze względu na inflację. 

 

                                                                         § 7 

 

1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie, nieterminowe lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo zastosowania kar umownych za opóźnienie w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia (brutto)  określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które 

odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10 % wynagrodzenia (brutto) określonego w § 5 ust. 1, a Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy za prace przez niego wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty 

wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w 

zapłacie Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności 

przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża 

nieodwołalną zgodę. 

5. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z 

niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, 

niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych 

Kodeksu Cywilnego. 

6. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 

7. Niezależnie od uregulowań dotyczących kar umownych, w okresie obowiązywania 

niniejszej umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Wykonawca jest i będzie 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie 



5 

 

cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one 

wynikać z niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę 

przy wykonaniu przedmiotu umowy. 

 

                                                                         § 8 

1.  Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w 

Kodeksie cywilnym, innych przepisach obowiązującego prawa oraz w następujących 

sytuacjach: 

1)  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy; 

b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy; 

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

d) gdy dwukrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonywanie przedmiotu 

umowy; 

e) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami 

określonymi w niniejszej umowie; 

2)   Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli: 

a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 

wobec Wykonawcy.  

2.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie 

oświadczenia o odstąpieniu wynosi 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uprawniających do odstąpienia od umowy a określonych w niniejszym paragrafie.  

3.  W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający zapłaci odpowiednie wynagrodzenie za usługi, które zostały wykonane do 

dnia odstąpienia. 

4.  Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 14-

dniowego terminu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy przez 

zamawiającego będzie on zobowiązany zapłacić wykonawcy część (%) wynagrodzenia 

odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom. W razie wątpliwości w/w część (%) 

wynagrodzenia wykonawcy odpowiadać będzie % wartości czynności wykonanych i 

odebranych przez Zamawiającego. 
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                                                                     § 9 

1.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 

wyrażoną w formie pisemnego aneksu lub umowy pod rygorem nieważności. 

2.  Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział 

możliwość dokonania takiej zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

określił warunki takiej zmiany: 

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez 

zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 

2) dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy 

zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia , 

3) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od 

towarów i usług na przedmiot świadczenia, 

4) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany 

obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy 

do nowego stanu prawnego, 

5) jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla 

zamawiającego. 

 

                                                    § 10 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony są zobowiązane 

przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszczenia 

na piśmie. 

3. Strona, do której wpłynęło roszczenie ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się 

do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni roboczych od daty jego zgłoszenia. 

4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o 

którym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę 

sądową. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 11 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za usługi wykonane przez inną jednostkę 

wykonawczą (podwykonawcę). Do zawarcia przez Wykonawcę takiej umowy z 

podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego. 

2. Wykonawca, w przypadku zatrudnienia podwykonawców, ponosi wraz z nimi solidarną 

odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Żadna ze stron nie może przenieść zobowiązań i uprawnień wynikających z umowy na 

osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 

 

§ 12 

1. W sprawach spornych nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

2. Umowę spisano w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

  Zamawiający                                                                                           Wykonawca 

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

 


