
załącznik nr 9  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(Postępowanie  nr  EZP.2.2017) 

 

 

WZÓ R UMÓWY   

 

zawarta w dniu ……………………………2017 roku pomiędzy 
 
Muzeum Emigracji w Gdyni, z siedzibą w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, wpisanym do Rejestru 
Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdyni pod numerem 5, posiadającym NIP: 
958-166-01-96, REGON: 221635204, reprezentowanym przez: 
 
Sebastiana Tyrakowskiego – Zastępcę Dyrektora  

[zwanym  dalej  Zamawiającym] 

a 
_______ prowadzącym/ą działalność gospodarczą uwidocznioną w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej pod nazwą ________ z siedzibą : _______ NIP: ______, REGON: _______, 
lub 
__________ wpisanym/ą do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………… 
Wydział Gospodarczy…………..Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem……….,NIP……….., 
REGON..................................... kapitał zakładowy…………………., reprezentowanym/ą przez:.  
1…………………………………………………. 
2………………………………………………….  
 [zwanym dalej Wykonawcą], 
 
 zwanym/ą dalej Wykonawcą, [łącznie, Zamawiający i Wykonawca określani są nazwą Strony], 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy dla realizacji Częś ci1 
………………  pośtępowania o udzielenie zamo wienia publicznego pn.  Druk i dostawa czasopisma 
oraz książek do  Muzeum Emigracji w Gdyni  - postępowanie nr EZP.2.2017 przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego  na podśtawie przepiśo w uśtawy z dnia 29 śtycznia 2004r. 
Prawo zamo wien  publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zośtała zawarta umowa,  
o naśtępującej treś ci:  
 

 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania2: 
a)  wydrukowanie oraz dośtarczenie do miejśca odbioru wśkazanego w paragrafie 8 uśt.1,  

czaśopiśma pt. „Polski Przegląd Migracyjny/The Polish Migration Review” w iloś ci 
…………….. egzemplarzy3. Warunki śzczego łowe  wydruku,  w tym dotyczące  nakładu, 
objętoś ci , formatu, papieru, opiśane zośtały w SIWZ Zamawiającego pt. ”Druk i dostawa 
czasopisma oraz książek dla Muzeum Emigracji w Gdyni”. (Pośtępowanie  nr  EZP.2.2017), 

                                                 
1 W przypadku jeżeli zostaną wybrane dla każdej części oferty różnych Wykonawców, zapisy umowy zostaną 

odpowiednio dostosowane do zakresu w jakim zostały złożone wybrane oferty. 

 
2 W przypadku jeżeli zostaną wybrane dla każdej części oferty różnych Wykonawców, zapisy umowy zostaną 

odpowiednio dostosowane do zakresu w jakim zostały złożone wybrane oferty. 
3 Ilości egzemplarzy zostaną uzupełnione po wyborze oferty. W przypadku, jeżeli wybrana oferta obejmować 

będzie wykonanie kilku zadań wskazanych w SIWZ, treść uzupełniona zostanie odpowiednio. 



kto ra śtanowi załącznik do umowy i jej integralną częś c . ( w dalśzej częś ci umowy jako 
SIWZ). 

b) wydrukowanie, oprawę oraz dośtarczenie do miejśca odbioru wśkazanego w paragrafie 
8 uśt.1 kśiąz ki pt. „MEGafon Kultury” w iloś ci …………….. egzemplarzy4. Warunki 
śzczego łowe  wydruku,  w tym dotyczące  nakładu, objętoś ci , formatu, papieru, oprawy 
dla wnętrz/a, wklejki/ek, okładki/ek opiśane zośtały w SIWZ Zamawiającego pt. ”Druk 
i dostawa czasopisma oraz książek dla Muzeum Emigracji w Gdyni”. (Pośtępowanie  nr  
EZP.2.2017), kto ra śtanowi załącznik do umowy i jej integralną częś c . (w dalśzej częś ci 
umowy jako SIWZ) 

c) wydrukowanie, oprawę oraz dośtarczenie do miejśca odbioru wśkazanego w paragrafie 
8 uśt.1 publikacji rodzinnej pt. „Książka otwarta na świat” w iloś ci …………….. 
egzemplarzy5. Warunki śzczego łowe  wydruku,  w tym dotyczące  nakładu, objętoś ci , 
formatu, papieru, oprawy dla wnętrz/a, wklejki/ek, okładki/ek opiśane zośtały w SIWZ 
Zamawiającego pt. ”Druk i dostawa czasopisma oraz książek dla Muzeum Emigracji  
w Gdyni”. (Pośtępowanie  nr  EZP.2.2017), kto ra śtanowi załącznik do umowy i jej 
integralną częś c  ( w dalśzej częś ci umowy jako SIWZ). 

2. Wykonawca wydrukuje czaśopiśmo oraz wydrukuje i oprawi kśiąz kę/ki6  w oparciu  
i zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego projektem, kto ry Zamawiający dośtarczy 
Wykonawcy pocztą  elektroniczną na adreś  wśkazany w dziale pt. PÓWIADÓMIENIA w 
terminie zakreś lonym w paragrafie 2. 

 
 

TERMINY 

§2 

1. Wykonawca dośtarczy Zamawiającemu  wydruki śtanowiące przedmiot umowy  do miejśca 
odbioru w naśtępujących terminach7: 
a)  wydrukowane  egzemplarze czaśopiśma wśkazanego w par. 1 uśt. 1 lit. a) - do ………….. dni  

od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego drogą elektroniczną,  wśkazanego 
w paragrafie 1 uśt.2,  projektu/o w  tego czaśopiśma; 

b)  wydrukowane egzemplarze  kśiąz ki wśkazanej w  par. 1 uśt.1 lit b)  -  do ………….. dni od 
dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego drogą elektroniczną,  wśkazanego w 
paragrafie 1 uśt.2,  projektu/o w  tej kśiąz ki; 

c) wydrukowane egzemplarze publikacji   rodzinnej wymienionej w par. 1 uśt.2 lit. c) - do 
………….. dni roboczych  (poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni uśtawowo wolnych od 
pracy) od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego drogą elektroniczną,  
wśkazanego w paragrafie 1 uśt.2,  projektu/o w  tej publikacji; 

2. Zamawiający przekaz e Wykonawcy projekt/y wśkazany/e w paragrafie 1 uśt.2 w terminach:8 
a) dla druku czaśopiśma  wśkazanego w par. 1 uśt. 1 lit. a) umowy -  5 dni  (włącznie z 5 -ym 

dniem) od zawarcia umowy, kto rą jeśt data wśkazana na jej wśtępie; 
b) dla druku kśiąz ki opiśanej w par. 1 uśt. 1 lit. b)– nie po z niej niz  do 31 paz dziernika 2017 r.; 
c) dla druku publikacji rodzinnej opiśanej w par. 1 uśt.1 lit. c) – 10 dni (włącznie z 10 -ym 

dniem) od zawarcia umowy, kto rą jeśt data wśkazana na jej wśtępie. 

3. Dowodem dostarczenia przez Zamawiającego Wykonawcy   projektu/ów9 zgodnie  z którymi 
jeśt on zobowiązany  wykonać druk  czaśopiśma/ kśiążki/publikacji rodzinnej jest wydruk  z 
poczty elektronicznej, na którą  zośtały przekazane przez Zamawiającego projekt/y. 

4. W terminie do 30 dni od przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego projektu, o kto rym 

                                                 
4 Ilość egzemplarzy zostanie uzupełnione po wyborze oferty. 
5 Ilość egzemplarzy zostanie uzupełnione po wyborze oferty.  
6 Zakres zostanie dostosowany do zakresu oferty, która w  wyniku rozstrzygniętego przetargu została  
wybrana przez Zamawiającego. 
7 Terminy zostaną uzupełnione po wyborze oferty. 
8 Jak w przypisie 6. 
9 Zostanie dostosowane do zakresu wybranej oferty. 



mowa w uśt. 1 lit. c), Wykonawca zobowiązuje śię przedłoz yc  Zamawiającemu do akceptacji10: 
a) pro bkę zdrapki wydrukowanej na docelowym papierze (pkt. 4 lit. d) opiśu przedmiotu 

zamo wienia – zał. nr 3 do umowy), 
b) pro bkę elemento w pachnących, zadrukowanych farbami „ścratch&śniff” w dwo ch 

zapachach (pkt 4 lit. b) oraz lit. c) opiśu przedmiotu zamo wienia – zał. nr 3 do umowy), 
c) pro bkę rozwiązan  umoz liwiających realizację pkt 6 lit. a) oraz lit. b) opiśu przedmiotu 

zamo wienia – zał. nr 3 do umowy, tj. kieśzonki na wyjmowane folie oraz kieśzonki na 
wyśuwaną folię, 

d) folie opiśane w pkt 6 lit. a) oraz lit. b) opiśu przedmiotu zamo wienia – zał. nr 3 do umowy, 
e) wklejkę w kśztałcie „śamolociku” (pkt 5 lit. b) opiśu przedmiotu zamo wienia – zał. nr 3 do 

umowy), 
f) pro bkę naklejek lub znaczko w (pkt 6 lit. f) opiśu przedmiotu zamo wienia – zał. nr 3 do 

umowy), 
g) okładkę (pkt 7 opiśu przedmiotu zamo wienia – zał. nr 3 do umowy), 
h) proof cyfrowy (pkt 8 opiśu przedmiotu zamo wienia – zał. nr 3 do umowy). 

5. W terminie nie po z niejśzym  niz  3 dni od daty przekazania pro bek /materiało w, o kto rych 
wyz ej , Zamawiający uśtośunkuje śię do nich  piśemnie i albo je zaakceptuje albo odmo wi ich 
akceptacji doręczając Wykonawcy drogą elektroniczną śwoje  śtanowiśko lub ewentualne 
uwagi.11 

6. Akceptacja przez Zamawiającego materiało w/pro bek/rozwiązan , o kto rych mowa w uśt. 4 -5 
wymaga zachowania, pod rygorem niewaz noś ci, formy piśemnej. Strony pośtanawiają, z e 
Wykonawca uprawniony jeśt do podjęcia wykonywania umowy, nie wcześ niej niz  po 
uzyśkaniu od Zamawiającego akceptacji tych materiało w.12 

7. Strony uśtalają, iz  w śytuacji,  w kto rej Zamawiający nie zajmie w śtośunku do przekazanych 
mu przez Wykonawcę materiało w/ pro bek śtanowiśka w śpośo b wśkazany w uśt.6  powyz ej 
Wykonawca uprawniony jeśt  do uznania  ich Zamawiający  je zaakceptował ze śkutkiem 
opiśanym w zdaniu drugim uśt. 6 powyz ej.13   

 
 

 
Zamawiający  

Przedstawiciel Zamawiającego 
§3 

1. Zamawiający wyznacza p. ……………………………… jako ośobę uprawnioną do reprezentowania 
go w czaśie wykonania umowy. 

2. Zamawiający oś wiadcza, z e wyz ej wymieniony przedśtawiciel pośiada wymagane 
pełnomocnictwo do podejmowania wśzelkich decyzji i działan  w granicach okreś lonych 
pośtanowieniami niniejśzej umowy, przy czym nie jeśt on upowaz niony do dokonywania  
czynnoś ci kśztałtujących jak np. zmiana, rozwiązanie, odśtąpienie od umowy, zaciąganie 
zobowiązan  finanśowych w imieniu i na rachunek Zamawiającego, do kto rych uprawniony 
jeśt wyłącznie Dyrektor Zamawiającego lub  Zaśtępca Dyrektora albo ośoba legitymująca śię 
piśemnym śzczego łowym pełnomocnictwem do dokonania okreś lonej w nim czynnoś ci. 

3. Zmiana ośoby, o kto rej mowa w uśt. 1, naśtępuje poprzez piśemne powiadomienie 
Wykonawcy  drugiej Strony i nie śtanowi zmiany treś ci umowy. 

 
ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

§4 
Zamawiający zobowiązany jeśt do wśpo łpracy z Wykonawcą, kto ra w niniejśzej umowie polega na 
wykonaniu naśtępujących czynnoś ci: 

                                                 
10 Zapis ten będzie w przypadku wyboru oferty na III część zamówienia. 
11 Jak w przypisie 10. 
12 Jak w przypisie 10. 
13 Jak w przypisie 10. 



1. Przekazania Wykonawcy projektu/o w zgodnie,  z kto rym/i ma zośtac  wydrukowana/e 
czaśopiśmo  oraz kśiąz ki14 w śpośo b okreś lony w §2 uśt 1. 

2. Przeprowadzenia czynnoś ci odbioru zgodnie z pośtanowieniami umowy. 
3. Dokonania zapłaty dla Wykonawcy  nalez nego i wymagalnego wynagrodzenia zgodnie  

z pośtanowieniami umowy. 
 

 
Wykonawca 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
§5 

1. Wykonawca zobowiązuje śię do: 

a) terminowego wykonania przedmiotu umowy, 

b) wykonania umowy ze śzczego lną śtarannoś cią  tj. taką jakiej moz na oczekiwac  od 

podmiotu profeśjonalnie ś wiadczącego uśługi poligraficzne na rynku  oraz jakoś ci zgodnej 

z pro bką złoz oną jako częś c  oferty i za kto rą przyznano Wykonawcy punkty w 

pośtępowaniu,15  

c) wykonania przedmiotu zamo wienia zgodnie z  projektem/ami dośtarczonymi rzez 

Zamawiającego a w przypadku publikacji rodzinnej dodatkowo  takz e z materiałami i 

pro bkami zaakceptowanymi prze Zamawiającego, 

d) wykonania przedmiotu zamo wienia zgodnie z SIWZ, 

e) wykonania umowy właśnymi materiałami, śprzętem, urządzeniami,  robocizną, 

perśonelem, 

f) dośtarczenia wydrukowanych publikacji do miejśca odbioru przedmiotu umowy zgodnie 

z  umową, 

g) zgłośzenia Zamawiającemu gotowoś ci do odbioru przedmiotu umowy, 

h) wyśtawienia faktury zgodnie z pośtanowieniami umowy, 

i) śpełniania wśzelkich warunko w i wymagan  śtawianych w niniejśzej umowie oraz 

załącznikach do niej. 

2. Wykonawca w żadnym przypadku  nie jest uprawniony do dokonywania zmian [co do formy 
i/lub treści]  w przekazanym mu przez Zamawiającego projekcie/tach i odpowiada za 
zgodność wykonania przedmiotu umowy z tym/i projektem/ami. 

3. Ódpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niniejśzej umowy jeśt odpowiedzialnością za śkutek,  
tj. Wykonawca nie może ograniczyć ani wyłączyć śwojej odpowiedzialności wykazując   
dołożenie należytej  śtaranności.  

 
 

PODWYKONAWCY 
§6 

1. Wykonawca nie moz e przenieś c  na ośobę trzecią całoś ci praw/obowiązko w wynikających  
z niniejśzej umowy. Umowy śkutkujące takim przenieśieniem śą bezśkuteczne względem 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie jeśt uprawniony do przenieśienia wierzytelnoś ci lub długu wynikających  
z niniejśzej umowy na inny podmiot bez uzyśkania - pod rygorem niewaz noś ci – uprzedniej, 
piśemnej zgody Zamawiającego. 

                                                 
14 Zapis zostanie dostosowany do zakresu  
15 Brzmienie tego punktu zostanie nadane ostatecznie w zależności od części przedmiotu zamówienia, którego 

wybrana oferta będzie dotyczyć. 



3. Wykonawca zobowiązuje śię do wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi/przy udziale 
podwykonawców/podmiotów trzecich wskazanych w załączniku nr ….. 16 do oferty.  

4. Podwykonawcy mogą realizowac  wyłącznie zakreś zobowiązan  wśkazany w ofercie 
Wykonawcy. 

5. Wykonawca ponośi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialnoś c  za  czynnoś ci, kto re 
wykonuje przy pomocy podwykonawco w.  

6. Na z ądanie Zamawiającego, Wykonawca przedśtawi mu w terminie nie po z niejśzym niz  7 dni 
od otrzymania takiego z ądania,  pełną liśtę podwykonawco w z okreś leniem zakreśu 
wykonywanych przez nich czynnoś ci i nalez nego im z tego tytułu wynagrodzenia. 

 

PERSONEL  WYKONAWCY 

§7 

  
1. Do kontaktu z Zamawiającym w imieniu Wykonawcy  w śprawach dotyczących wykonania 

umowy  wyznaczony jeśt…………………………………………………………………………………………………….. 
2. Wykonawca oś wiadcza, z e wymieniony w uśt.1 przedśtawiciel pośiada pełnomocnictwa do 

podejmowania działan  w granicach okreś lonych pośtanowieniami umowy, bez prawa do jej 
zmiany czy rozwiązania. 

3. Zmiana lub zaśtępśtwo ośoby, wymienionej w uśt. 1: 
a) nie wymaga zmiany umowy, 
b) dokonywana jeśt na drodze piśemnego powiadomienia. 

 

ODBIÓR 
§ 8 

1. Miejścem dośtawy przez Wykonawcę wydrukowanych kśiąz ek/czaśopiśma17 oraz odbioru 
przedmiotu  umowy jeśt biuro Zamawiającego, Gdynia, ul. Polśka 1. 

2. Wykonawca zgłaśza telefonicznie Zamawiającemu gotowoś c  do odbioru przedmiotu umowy 
wśkazując termin tj. dzien  i godziny  jego dośtarczenia  do  miejśca wśkazanego w uśt.1 
powyz ej , z  zachowaniem warunku, z e dośtawa ta moz e odbyc  śię wyłącznie  w dniach 
roboczych, tj. poniedziałek – piątek (z wyłączeniem dni uśtawowo wolnych od pracy)   
w godzinach 8.30 – 15.30.  

3. Wykonanie zamo wienia muśi zośtac  potwierdzone przez przedśtawiciela Zamawiającego  
w   protokole odbioru.  

4. W przypadku śtwierdzenia niezgodnoś ci iloś ciowych, pomyłek, uśzkodzen  lub innych wad 
jakoś ci przedmiotu zamo wienia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o reklamacji  
telefonicznie oraz w formie mailowej lub faxem.  

5. W śytuacji opiśanej w uśt. 4 Wykonawca zobowiązany jeśt  na właśny kośzt i ryzyko do odbioru 
wadliwych kśiążek/czasopism z biura Zamawiającego oraz do wymiany wadliwych 
kśiążek/czasopism na wolne od wad, w terminie nie późniejśzym niż  2 dni robocze, liczonym 
od poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o śtwierdzonych wadach. 

6. Po uśunięciu przez Wykonawcę na właśny kośzt wad, Wykonawca zgłaśza Zamawiającemu 
fakt ich uśunięcia,  dośtarcza brakujące iloś ci kśiąz ek/czaśopiśm wolne od wad 
Zamawiającemu  zgodnie z pośtanowieniami uśt. 1 – 3 powyz ej a Zamawiający po 
potwierdzeniu prawidłowego wykonania dokonuje odbioru przedmiotu umowy śtośując 
pośtanowienia niniejśzego uregulowania. 

7. W przypadku śtwierdzenia podczaś odbioru wad nie dających śię uśunąc , Zamawiający  moz e 
zaz ądac  ponownego wykonania przedmiotu umowy wśkazując termin jego wykonania. 

                                                 
16 Brzmienie tego  punktu zostanie  nadane ostatecznie  w zależności od tego, czy Wykonawca zgodnie ze 

złożoną ofertą  skorzysta czy nie, z możliwości opisanej w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

17 Zostanie dostosowane do zakresu oferty wybranej w przetargu. 



8. W przypadku odmowy uśunięcia wad  lub przekroczenia terminu wskazanego przez 
Zamawiającego zgodnie z uśt. 7 powyżej zobowiązanie jest uznane jako zobowiązanie 
niewykonane. 

9. Ódbio r  przedmiotu umowy uwaz a śię za dokonany, jez eli protoko ł odbioru opiśany  w uśt. 3 
będzie podpiśany przez przedśtawiciela Zamawiającego bez uwag. 

 

 
WYNAGRODZENIE 

§9 
1. Zgodnie z ofertą złoz oną przez Wykonawcę w Formularzu Ófertowym, cena za wykonanie 

całoś ci przedmiotu niniejśzej umowy jeśt ryczałtem i wynośi ………………….. zł (śłownie: 
………………………………………………..) brutto. 

2. Cena opiśana w uśt.1 obejmuje wśzyśtkie kośzty związane z prawidłową realizacją całości 
przedmiotu umowy. 

3. Cena w okreśie obowiązywania umowy nie ulegnie zmianie, w śzczególności nie podlega  ona 
waloryzacji . 

4. Zapłata ceny Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polśkiej i wśzyśtkie płatności  ( także 
ewentualnych kar umownych, odśzkodowań) będą dokonywane w tej walucie. 

5. Zapłata ceny za wykonanie przedmiotu umowy naśtąpi przelewem po doręczeniu  
Zamawiającemu faktury wyśtawionej prawidłowo oraz zgodnie z pośtanowieniami niniejśzej 
umowy, na rachunek bankowy Wykonawcy wśkazany na fakturze, w ciągu 14 dni od 
doręczenia faktury. 

6. Cena przyśługuje Wykonawcy za wykonanie całoś ci przedmiotu umowy w śpośo b wolny od 
wad, wykonanego w pełni, w uśtalonych terminach, zgodnie z pośtanowieniami umowy. 

7. W treś ci faktury Wykonawca zobowiązany jeśt umieś cic  numer niniejśzej umowy oraz 
wśkazac  datę podpiśanego przez Zamawiającego/Przedśtawiciela Zamawiającego protokołu 
odbioru, na podśtawie  kto rego jeśt  ona  wyśtawiona. 

8. Strony pośtanawiają, iz  faktura zawierająca błędy w zakreśie danych okreś lonych  
w niniejśzym  uregulowaniu lub niezawierająca danych okreś lonych w niniejśzym  
uregulowaniu, jak ro wniez  faktura zawierająca błędy dotyczące jakiejkolwiek pozycji 
przewidzianej przepiśami prawa lub niezawierająca wśzyśtkich danych wymaganych 
przepiśami prawa moz e zośtac  zwro cona Wykonawcy bez kśięgowania przez Zamawiającego. 
Strony zgodnie pośtanawiają, z e w przypadku zwrotu faktury przez Zamawiającego, dniem 
otrzymania faktury przez Zamawiającego jeśt dzien  otrzymania przez Zamawiającego faktury 
wyśtawionej prawidłowo. Prawidłowe wyśtawienie faktury moz e naśtąpic  ro wniez  poprzez 
wyśtawienie faktury korygującej i w takich przypadkach dniem otrzymania faktury przez 
Zamawiającego jeśt dzien  otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wyśtawionej faktury 
korygującej wraz z fakturą pierwotnie wyśtawioną (korygowaną). 

9. W przypadkach przewidzianych w uśt. 8 powyz ej, Zamawiający nie będzie zobowiązany do 
dokonania płatnoś ci objętej fakturą do momentu otrzymania od Wykonawcy prawidłowo 
wyśtawionej faktury, a Wykonawca nie będzie miał prawa naliczania odśetek za opo z nienie  
w płatnoś ci wynagrodzenia. 

10. Fakturowanie pomiędzy Stronami obowiązuje wyłącznie w formie papierowej.  
11. Dniem zapłaty jeśt dzien  dokonania polecenia przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
12. Strony oś wiadczają, z e śą podatnikami podatku od towaro w i uśług i w związku z tym zośtały 

im nadane naśtępujące numery identyfikacji podatkowej: 
1) Zamawiającemu:  ………………………  
2) Wykonawcy: …………………………….. 

 
 
 
 
 



ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§ 10 

1. Wykonawca wnośi zabezpieczenie nalez ytego wykonania18 umowy w kwocie ……………………….  
w formie ………............... 

2. Zamawiający zwro ci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 
umowy i uznania przez Zamawiającego za nalez ycie wykonane, pozośtałe 30% zabezpieczenia 
zośtanie zwro cone w terminie 15 dni po upływie okreśu rękojmi. 

 
KARY UMOWNE  

§ 11 
1. W przypadku, gdy: 

 Wykonawca nie dośtarczy przedmiotu umowy w terminie wśkazanym  
w  §2 uśt. 1, albo  

 Wykonawca dośtarczy  wydruki  w terminie umownym  i  pośiadają one  wady lub braki 
lub 

 Wykonawca nie wykona zobowiązan  gwarancyjnych w terminie,  
 
 wo wczaś Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wyśokoś ci 1% ceny, o kto rej mowa 
w §9 uśt. 1, za kaz dy dzien  zwłoki. 
2. W przypadku rozwiązania umowy lub odśtąpienia od umowy  na śkutek okolicznoś ci, kto re 

wyśtąpiły po śtronie Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jeśt do kary umownej w wyśokoś ci 
10% ceny wśkazanej w §9 uśt.1. 

3. Jez eli wyśokoś c  zaśtrzez onych kar umownych nie pokrywa ponieśionej śzkody, śtrony mogą 
dochodzic  odśzkodowania za zaśadach ogo lnych. 

4. Zapłata kar umownych naśtąpi w terminie 14 dni od daty wyśtawienia noty obciąz eniowej. 
 

GWARANCJA 
§12 

1. Wykonawca gwarantuje, iz  przedmiot umowy, o kto rym mowa w §1 uśt. 1 będzie  wykonany 
zgodnie z projektami dośtarczonymi  mu przez Zamawiającego, jakoś ci zgodnej z pro bką 
dołączoną do oferty (w przypadku  publikacji rodzinnej takz e  jakoś ci zgodnoś ci materiało w/ 
pro bek zaakceptowanych przez Zamawiającego)  oraz  z najwyz śzą dbałoś cią o ich jakoś c    
i udziela Zamawiającemu gwarancji na kaz dy z dośtarczonych egzemplarzy 
czaśopiśma/kśiąz ek na okreś 12 m-cy licząc od daty odbioru  dokonanego w śpośo b opiśany 
w umowie  na warunkach opiśanych poniz ej w uśt. 2-6. Pośtanowienia niniejśzego  
uregulowania śtanowią dokument gwarancyjny. 

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje śię do uśunięcia we właśnym 
zakreśie i na właśny kośzt egzemplarzy niezgodnych z wymaganiami opiśanymi w uśt.1  
w terminie wśkazanym przez Zamawiającego. 

3. Kośzt wymiany egzemplarzy na wolne od wad ponośi Wykonawca bez prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia [w tym kośzty analiz ponieśionych przez Zamawiającego  potwierdzone przez 
Zamawiającego fakturami]. 

4. W przypadku śkorzyśtania przez Zamawiającego z uprawnien  wynikających z gwarancji, 
Wykonawca będzie na właśny kośzt odbierał wadliwe egzemplarze w celu ich wymiany na 
wolny od wad z miejśca  odbioru przedmiotu umowy  wśkazanego w par. 8 uśt.1 i do tego 
miejśca będzie je dośtarczał na śwo j kośzt po wykonaniu zobowiązan  gwarancyjnych.  

5. Zgłośzenie z tytułu gwarancji doręczane będzie fakśem na  numery  Wykonawcy, wśkazane  
w umowie w dziale PÓWIADÓMIENIA.  

6. W przypadku koniecznoś ci wymiany wadliwych egzemplarzy  wydruku dośtarczanych  
w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje śię do dośtarczenia nowej rzeczy, nie 
po z niej niz  w ciągu 3 dni od zgłośzenia przez Zamawiającego wady. 

                                                 
18 Zapis ten będzie miał zastosowanie w przypadku założenia oferty na część III zamówienia lub część III  

i którąkolwiek z pozostałych części lub na wszystkie części. 



7. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu wymiany wadliwych egzemplarzy,  
wśkazanego w uśt.6 powyz ej o co najmniej  3 dni, Wykonawca upowaz nia Zamawiającego do 
zlecenia dośtawy innemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiającego, na kośzt i ryzyko 
Wykonawcy. W takiej śytuacji, Wykonawca zwro ci Zamawiającemu ponieśione kośzty  
w terminie nie po z niejśzym niz  7 dni od daty wezwania do zapłaty. Uśunięcie wad przez inny 
podmiot nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnoś ci z tytułu niniejśzej gwarancji. 

8. W przypadku koniecznoś ci wymiany wadliwych egzemplarzy dośtarczanych w ramach 
przedmiotu umowy na wolne od wad, bieg gwarancji w śtośunku do wymienionych 
egzemplarzy, o kto rym mowa w uśt.1, biegnie na nowo. 

 
 

WYKONANIE ZASTĘPCZE  
§13 

1. W przypadku, gdy: 
1) Wykonawca nie wykonuje śwoich zobowiązań wynikających z umowy  lub wykonuje je  

w śpośób nienależyty;  
2) W okreśie rękojmi, gwarancji Wykonawca nie uśunął wady w wyznaczonym terminie, lub 

uśunął ją nienależycie; 
Zamawiającemu przyśługuje uprawnienie do powierzenia wykonania czynności, których 
Wykonawca zaniechał, lub które wykonał lub wykonuje nienależycie, innemu podmiotowi, 
na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

2. Uprawnienie zapisane w ust. 1 pkt. 1) powyżej może być zrealizowane, o ile mimo piśemnego 
wezwania Wykonawcy do wykonania w  zakreślonym  w wezwaniu terminie zobowiązań 
wynikających z umowy lub zmiany śpośobu wykonania tych zobowiązań na zgodny z umową, 
Wykonawca pomimo upływu wyznaczonego terminu, nadal nie wykonuje śwoich zobowiązań 
wynikających z niniejśzej umowy lub nadal wykonuje je w śpośób nienależyty.  

3. W przypadku śkorzyśtania przez Zamawiającego z uprawnienia opiśanego w uśt.1, 
Wykonawca jeśt zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kwoty równej wynagrodzeniu 
podmiotu, któremu zlecono wykonanie zaśtępcze oraz do pokrycia wśzyśtkich kośztów 
związanych ze śkorzyśtaniem z wykonania zaśtępczego (w śzczególności kośzty wyłonienia 
podmiotu, który wykona czynności w ramach wykonania zaśtępczego, kośzty doradztwa)  
w terminie 7 dni od wezwania. Kośzt wykonania zaśtępczego może być w śzczególności 
potrącany z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub  pokrywany z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, przy czym zwrot kośztów wykonania zaśtępczego dokonany 
zośtanie w naśtępujący śpośób: jeżeli Wykonawca za wykonanie zobowiązań umownych 
których dotyczyło wykonanie zaśtępcze otrzymał już wynagrodzenie -  Zamawiającemu 
przyśługuje zwrot ponieśionych kośztów wykonania zaśtępczego w pełnej wyśokości, jeżeli 
natomiaśt Wykonawca za wykonanie zobowiązań umownych, których dotyczyło wykonanie 
zaśtępcze nie otrzymał wynagrodzenia – Wykonawca zobowiązany jeśt do zapłaty z tego 
tytułu nadwyżki wartości kośztów wykonania zaśtępczego nad wartością tych  zobowiązań, 
zaoferowaną przez Wykonawcę.     

4. Zapłata na rzecz Zamawiającego kośztów wykonania zaśtępczego, opiśanych uśtępem 
uprzednim nie zwalnia Wykonawcy od rośzczeń Zamawiającego o naprawienie śzkody, kar 
umownych i innych wynikających z umowy i/lub przepiśów prawa.  

5. Wykonanie zaśtępcze nie powoduje wygaśnięcia gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy 
oraz na te jego elementy, których dotyczyło wykonanie zaśtępcze. Zobowiązanym z tytułów 
opiśanych zdaniem uprzednim pozośtaje Wykonawca z tym zaśtrzeżeniem, że względem 
elementów przedmiotu umowy, których dotyczyło wykonanie zaśtępcze, okreś uprawnień 
dla Zamawiającego z rękojmi i gwarancji rozpoczyna śwój bieg od początku. 

 
 
 
 
 



POWIADOMIENIA 
§14 

1. Wśzelkie zawiadomienia i wezwania śporządzane będą w języku polśkim i wyśyłane będą 
pocztą/poczta elektroniczną na naśtępujące adreśy :  
a) dla ZAMAWIAJĄCEGÓ : 

Muzeum Emigracji w Gdyni,  
ul. Polśka 1,  
81-339 Gdynia 
Tel/fax; 586233179,  
e:mail: biuro@muzeumemigracji.pl  

b) dla WYKÓNAWCY :  
 
………………………………………. 
fax; ……………………….. 

tel: ………………………. 
2. Doręczenie uwaz a śię za śkuteczne, jez eli zośtało dokonane na adreśy wśkazane powyz ej.  
3. Terminem doręczenia jeśt  termin wynikający z dowodu nadania fakśu bez błędu, w przypadku 

doręczenia pocztą termin doręczenia lub 8 dnia od awiza, lub w przypadku doręczenia 
ośobiśtego termin zaznaczony w treś ci piśma, w przypadku doręczenia poczta elektroniczną 
w dniu – dacie potwierdzenia  dośtarczenia wiadomoś ci.   

4. Strony zobowiązują śię do powiadomienia o zmianach adreśo w wśkazanych powyz ej,  
a niedopełnienie tego obowiązku powoduje, z e doręczenie dokonane na 
adreśy, numery wśkazane w uśt. 1 śą  waz ne i śkuteczne.  

 
 

ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
§15 

1. Zamawiającemu przyśługuje prawo do jednośtronnego rozwiązania umowy ze śkutkiem 
natychmiastowym albo – według jego wyboru i uznania -  za wypowiedzeniem wynośzącym 
30 dni w naśtępujących przypadkach (tzw. Ważne przyczyny rozwiazania  umowy): 

1) Wykonawca nie wykonuje zobowiązań, dla których zakreślono terminy wykonania, w tych 
terminach, 

2) nieuzaśadnionego opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz  
w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub uśunięciu uśterek  
i wad, o których mowa w §8 uśt.7 i 8, przekroczy 10 dni kalendarzowych, licząc od daty 
upływu wyznaczonego terminu, 

3) Wykonawca powierzył wykonywanie śwoich obowiązków ośobie trzeciej bez zgody 
Zamawiającego, 

4) Wykonawca w inny śpośób naruśzył intereś Zamawiającego.  
2. Zamawiającemu przyśługuje prawo do rozwiązania umowy w śytuacjach przewidzianych  

w prawie zamówień publicznych. 
3. Rozwiązanie umowy za porozumieniem śtron, wypowiedzenie umowy,  odśtąpienie od 

umowy wymaga dla śwojej ważności formy piśemnej. 
4. Ponadto, Zamawiającemu przyśługuje prawo do odśtąpienia od umowy w całości lub 

wśkazanej przez niego części ze śkutkiem ex nunc lub ex tunc ( umowne prawo odśtąpienia)  
w przypadkach opiśanych poniżej. 

5. Zamawiającemu przyśługuje prawo do odśtąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia śię 
z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie jeśt 
prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminach umownych jak również  w śytuacji , gdy 
minął już termin wykonania umowy a nie zośtał on wykonany w całości. 

6. Jeżeli Wykonawca wykonuje zobowiązania objęte przedmiotem umowy w śpośób wadliwy 
albo śprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany śpośobu wykonania  

mailto:j.dabrowska@muzeumemigracji.pl


i wyznaczyć mu w tym celu 7 dniowy termin. Po bezśkutecznym upływie wyznaczonego 
terminu Zamawiający może od umowy odśtąpić z przyczyn, za które odpowiedzialność ponośi 
Wykonawca albo powierzyć poprawienie lub dalśze wykonywanie prac osobie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Umowne prawo odśtąpienia  opiśane powyżej może zośtać wykonane w terminie do  30 dni od 
daty uzyśkania przez odśtępującego informacji o przyczynie/ach odśtąpienia.  

8. Strony pośtanawiają, że śkutki odśtąpienia od umowy  tak umownego jak i uśtawowego nie 
dotyczą takich uprawnień jak kary umowne,  prawo żądania odśzkodowania za nienależyte 
wykonanie umowy. 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§16 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejśzą umową mają zaśtośowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego – zwłaśzcza dotyczące umowy o dzieło, Prawa zamówień publicznych. 

2. Zmiany umowy wymagają formy piśemnej pod rygorem nieważności i mogą naśtąpić na 
uzaśadniony wniośek Wykonawcy / Zamawiającego w przypadkach: 
a) zmiany nazwy  na skutek połączenia, wnieśienia przedśiębiorśtwa , zmiany nazwy lub 

zmiany siedziby firmy, 
b) zmiany ceny w zakreśie zmiany śtawki  podatku od towarów i uśług [VAT] wynikającej na 

śkutek zmiany przepiśów powśzechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpośpolitej 
Polskiej  w zakreśie mającym zaśtośowanie  do przedmiotu umowy o  wartość zmienionego 
w ten śpośób podatku VAT. 

c) zmiany terminu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, 
d) zmiany na podstawie art.144 ust.1 pkt.3) ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zmiany 

umowy spowodowana jeśt okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą 
śtarannością, nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości 
zamówienia określonej  w umowie,  

e) zmiany na podstawie art.144 ust.1 pkt.5) ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zmiany, 
niezależnie od ich wartości, nie śą iśtotne w rozumieniu ust. 1e art. 144 ustawy, 

f) zmiany, zawartego w ofercie Wykonawcy, zakreśu zobowiązań, które mogą być wykonane 
przez podwykonawców, jeżeli taka zmiana jeśt korzyśtna dla Zamawiającego lub 
uzaśadniona jego intereśem związanym z zachowaniem ciągłości wykonywania umowy, 
terminów wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania zobowiązań umownych 
lub gdy będzie to wynikać  z konieczności zmiany śpośobu wykonania umowy przez 
Wykonawcę niezawinionej przez niego  (w przypadku  niewskazania w ofercie zakresu prac 
powierzonych podwykonawcom - zmiany polegającej na wprowadzeniu możliwości 
wykonywania umowy przez podwykonawców pod warunkiem wskazania zakresu 
zobowiązań, które mogą być wykonane przez podwykonawców, jeżeli taka zmiana umowy 
jest korzystna dla Zamawiającego lub uzasadniona jego interesem związanym  
z zachowaniem ciągłości pracy, terminów wykonywania umowy, poprawy jakości 
wykonywania zobowiązań umownych lub gdy będzie to wynikać  z konieczności zmiany 
sposobu realizacji zamówienia przez Wykonawcę, niezawinionej przez niego), 

4. Zmiany mogą być wprowadzone w naśtępujący śpośób: 
a) zaproponować zmianę, przez złożenie piśemnej propozycji zmian,  może Wykonawca lub 

Zamawiający.  
b) przedkładana drugiej śtronie propozycja zmian będzie obejmowała opiś proponowanych 

zmian i informację w jaki śpośób zakładane zmiany wpłyną na realizację umowy. 
c) po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) 

w terminie 7 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym 
terminie wyśtąpi do śtrony wyśtępującej z propozycją zmian prześyłając zmodyfikowaną 
propozycję zmian śpełniającą wymogi opiśane wyżej,  

d) w przypadku upływu terminu podanego w lit.c i nie uzyśkania  jednej z odpowiedzi  tam 
opiśanych, traktuje śię iż propozycja wprowadzenia zmian zośtała odrzucona. 



5. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z pośzanowaniem zaśad  
i obowiązków wynikających z powśzechnie obowiązujących przepiśów prawa, w tym  
w śzczególności z art. 140 uśt. 3 uśtawy Pzp oraz zaśad ogólnych określonych tą uśtawą. 

6. Nie śtanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 uśtawy Prawo zamówień publicznych  
w śzczególności: 
a) zmiana danych adresowych, 
b) zmiana przedstawiciela zamawiającego oraz przedśtawiciela Wykonawcy. 

7. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje śię do piśemnego powiadamiania 
Zamawiającego o: 
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 
b) zmianie adreśu do doręczeń, 
c) zmianie ośób reprezentujących, 
d) złożeniu wniośku o ogłośzenie upadłości, 
e) ogłośzeniu likwidacji, 
f) zawieśzeniu działalności, 
g) wśzczęciu pośtępowania układowego, w którym ucześtniczy Wykonawca. 

8. W razie zaiśtnienia iśtotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w intereśie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odśtąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach, bez obowiązku zapłaty kar umownych lub odśzkodowań i ze śkutkiem 
opiśanym w art. 145 uśt. 2 Prawa zamówień publicznych.   

9. Ewentualne śpory mogące wynikać ze śtośunku objętego umową będzie rozpatrywał Sąd 
właściwy miejścowo dla śiedziby  Zamawiającego. 

10. Umowa zośtała śporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego 
1 egz. dla Wykonawcy.  

11. Załączniki do umowy śtanowiące jej integralną część: 
1. SIWZ. 
2. Óferta Wykonawcy z dnia ……………….. 
3. Ópiś przedmiotu zamo wienia. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA      
 


