
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 26 stycznia 2018     
     

 
 

UMOWA Nr …….. /2018 
zawarta w Tychach  dnia…………………………2018 r. ,zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 

 

Muzeum Miejskim w Tychach z siedzibą w Tychach 43-100, przy pl. Wolności 1, wpisanym do 
rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Miasto Tychy pod numerem 4, REGON: 
278340803, NIP: 646-26-60-194, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
 
Aleksandrę Matuszczyk -  Dyrektora Muzeum 

 
a 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą,  
 
zwanymi łącznie dalej „Stronami” 
 
 
zwanymi łącznie dalej „Stronami” 
 

 

 Umowa zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) i w oparciu o § 5 Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych przez Muzeum Miejskie w Tychach, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 euro. 

 
 

§1 
Oświadczenie Wykonawcy 

Wykonawca oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług 
poligraficznych, w związku, z czym posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje, uprawnienia, 
doświadczenie i środki materialne oraz urządzenia techniczne konieczne do spełnienia zobowiązań 
wynikających z niniejszej Umowy. 
 

§2 
Przedmiot Umowy 

1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia 
usług poligraficznych w zakresie druków ulotnych  zwanych dalej „Przedmiotem Umowy”  

 
2. Szczegółowy opis i wykaz Przedmiotu Umowy obejmujący zakres poszczególnych pozycji do 

drukowania wraz z podaniem formatu, szacowanej ilości nakładów, cen jednostkowych, 
wartości całkowitej netto i brutto określa Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

 
 
 
 



 
§3 

Termin i warunki wykonania umowy 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia…………………….. do dnia 31 grudnia 2018r. 
lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację Przedmiotu Umowy (o której mowa w 
§ 4 ust. 1 Umowy) w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 

2. Przedmiot Umowy będzie wykonywany przez Wykonawcę, zgodnie  
z wystawianymi przez Zamawiającego zleceniami określającymi: 

a) rodzaj druku,  
b) wysokość nakładu  
c) termin wykonania,  

zwanymi dalej „Zleceniami”. 
3. W trakcie realizacji Zlecenia podane przez Zamawiającego w Zleceniu nakłady druków mogą 

ulec zmianie. 
4. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy ilość Zleceń zależała 

będzie od jego uzasadnionych potrzeb. Strony nie ustalają żadnego limitu w związku z ilością 
Zleceń. Tym samym Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego zlecania mu Zleceń. 
Zamawiający będzie dokonywał Zleceń zgodnie ze swoimi potrzebami wynikającymi z 
prowadzonej działalności, co oznacza, iż nie wszystkie pozycje wymienione w załączniku nr 1 
Umowy muszą zostać zlecone Wykonawcy do realizacji w trakcie trwania Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi opisane w § 2 niniejszej Umowy z zachowaniem 
należytej staranności zawodowej. Ponadto Wykonawca oświadcza, iż realizując Zlecenia 
będzie postępował zgodnie z wytycznymi Zamawiającego odnoszącymi się do zalecanych 
parametrów oraz terminu wykonania Zleceń. 

6. Zamawiający zastrzega, iż tylko od niego zależy czy przeznaczy na realizację niniejszej Umowy 
całość lub cześć wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.  

7. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Zlecenia lub jego części osobom trzecim bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
 

§4 
Zasady rozliczeń 

 
1. Całkowite wynagrodzenie netto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy określonego w § 2 

Umowy nie może przekroczyć kwoty ………….złotych netto (……………………………………………) tj. 
…………………………złotych  brutto (słownie: ……………………….brutto) przeznaczonej przez 
Zamawiającego na realizację niniejszej Umowy. 

 
2. Poszczególne Zlecenia rozliczane będą według cen jednostkowych określonych w ofercie 

Wykonawcy z dnia ………………………….  Oferta stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 
 

3. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 i 2 
Umowy przez cały okres trwania Umowy. 

 
4. Ceny określone w załączniku nr 1 i 2 Umowy zawierają wszystkie składniki cenotwórcze, w tym 

również podatki naliczane według aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 
 
4. Strony ustalają, że rozliczenia za każde ze zrealizowanych Zleceń pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym następować będzie na podstawie prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę 
faktur VAT. Płatność z tytułu wystawionej faktury VAT dokonywana będzie na wskazany przez 
Wykonawcę w fakturze VAT numer rachunku bankowego, w terminie 14 dni od daty 



doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu 
środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 
 

5. Rozliczenia za faktycznie zrealizowane Zlecenia dokonywanie będą na podstawie cen 
jednostkowych wskazanych w załączniku nr 1 i 2 Umowy.  
 

 
§5 

Odbiór Zleceń 
1. Zamawiający przekazywać będzie Wykonawcy dokładne projekty Zleceń na wskazany przez 

Wykonawcę adres e-mail w postaci plików PDF lub JPG lub TIFF. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Zlecenia w terminie do 4 dni roboczych licząc od 

następnego dnia od przesłania Wykonawcy projektu Zlecenia, o którym mowa w ust. 1 
powyżej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt dostarczyć Zlecenie do 
siedziby Zamawiającego.  

4.    Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Zleceń bez naliczania dodatkowych kosztów. Wszelkie 
dodatkowe koszty, które nie zostały wskazane w załączniku nr 1 i 2 Umowy mogą zostać 
poniesione przez Wykonawcę wyłącznie za uprzednio wyrażoną, pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

5.    Odbiór Zlecenia zostanie potwierdzona na piśmie przez obie Strony Umowy. Wraz z 
odbiorem Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego Zlecenia.  

6.   W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Zlecenia sporządzona zostanie notatka służbowa. 
Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia reklamowanego Zlecenia oraz do nieodpłatnego 
usunięcia stwierdzonych wad i usterek w uzgodnionym wraz z Zamawiającym terminie, jednak 
nie później niż 7 dni od dnia stwierdzenia wad lub usterek. 

7.  Za zgłoszone przez Zamawiającego i usunięte przez Wykonawcę wady lub usterki 
wynagrodzenie dodatkowe nie przysługuje. 

8. Z uwagi na specyfikę Przedmiotu Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty 
zrealizowanych jak i realizowanych Zleceń, przy zachowaniu cen jednostkowych wskazanych w 
załączniku nr 1 i 2 Umowy. 

 
§6 

Wypowiedzenie 
1. Zamawiający, zachowując prawo do żądania odszkodowania, może wypowiedzieć umowę ze 

skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca: 
a) bez uzasadnienia nie wykonuje Zlecenia i nie podjął jego wykonywania pomimo złożonego 

przez Zamawiającego Zlecenia. 
b) wykonuje Zlecenie nienależycie, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy przez 

Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania Zlecenia i wyznaczenia mu w tym celu 
odpowiedniego terminu, 

c) powierzył wykonywanie Zlecenia osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego, 
d) naruszył przy wykonywaniu Zlecenia prawa osób trzecich, 
e) w inny rażący sposób naruszył interes Zamawiającego w szczególności nie usuwa wad i 

usterek stwierdzonych przez Zamawiającego, nie wprowadza do Zlecenia żądanych przez 
Zamawiającego korekt. 

 
§7 

Kary umowne 
1.Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną : 



a) w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto za dane Zlecenie za każdy dzień zwłoki w 
przypadku nieterminowego wykonania całości lub części Zlecenia lub nie usunięcia wad w 
terminie określonym w § 5 ust. 6 Umowy; 

b) w wysokości 50% wartości wynagrodzenia netto za dane Zlecenie w razie nienależytego 
wykonania całości lub części Zlecenia; 

c) w wysokości 100% wartości wynagrodzenia netto za dane Zlecenie w przypadku niewykonania 
Zlecenia (z wyjątkiem działań siły wyższej); 

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 
wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. 

3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % 
wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia wyrównania szkody przekraczającej 
kwotę zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 
 

§8 
Postanowienia końcowe   

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania sporów, które mogą powstać na tle 
niniejszej Umowy. Jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sporu okaże się nie możliwe, właściwy do 
rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

5. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną cześć. 
6. Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 
 
 
........................................      ......................................... 
Zamawiający         Wykonawca 

 
 


