
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 04.03.2019 r 
 

UMOWA Nr……../2019 
 

zawarta w dniu…………….2019 roku 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 
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą,  
 
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 2018 r., poz. 1986 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  

1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do druku i oprawy: 
1.1. XIII Tyskiego Zeszytu Historycznego wg. poniższej specyfikacji: 
Nakład: 300 egz. 
Format netto: 148 x 210 mm 
Okładka: 
Objętość – stron: 4 + 2x skrzydło 
Kolorystyka :  2+0 (Pantone + K) 
Papier:   300g Alto 1,3 naturel 
Uszlachetnienie: lakier dyspersyjny (matowy) 
Środki:    
Objętość – stron: 176 
Kolorystyka:  2+2 (Pantone + K) 
Papier:   115g Alto 1,3 naturel 
Uszlachetnienie: ---------- 
Oprawa: 
- blok szyto – klejony 
- miękka, kombinowana 



- grzbiet prosty 
Grzbietówka: 
Objętość – stron: 1 
Płótno:   Cialux 1580 – czarny 
Uszlachetnienie: hot stamping srebro 1/0 

1.2.Katalogu „Tychy-sacrum w mieście socjalistycznym” wg. poniższej specyfikacji: 
Nakład: 400 egz. 
Format netto: 200 x 260 mm 
Okładka: 
Objętość – stron: 4 + 1 x skrzydło z przodu 
Kolorystyka :  4+1 (Pantone czerwony) 
Papier:   270g Curious Matter Goya White 
Uszlachetnienie:              ---------------- 
Środki:    
Objętość – stron: 128 str. 
Kolorystyka – CMYK: 4+4 CMYK 
Papier:   150g Alto Satine Naturel 
Uszlachetnienie: ---------- 
Oprawa: 
- blok szyto – klejony 
- Otabind blok klejony do III okładki  
- grzbiet bloku oklejony płótnem Cialux 1580 - czarny 
 
Wydruk impozycji (Ozalid) z wysyłką do siedziby Zamawiającego 

 
§ 3 

1. Dokładny projekt Przedmiotu Umowy  w postaci zamkniętych plików PDF zostanie przekazany 
Wykonawcy drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail do dnia ………………. 2019 r 
2.  Przedmiot Umowy zostanie wykonany do dnia 10 kwietnia 2019 roku. 
 

§ 4 
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części osobom trzecim. 
2. Wszelkie dodatkowe prace nieobjęte niniejszą Umową mogą zostać przez Wykonawcę wykonane tylko 
za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 
3. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt dostarczyć Przedmiot Umowy do 
siedziby Zamawiającego. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
gdy: 
a. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny odmówi wykonania czynności będących przedmiotem niniejszej 
Umowy; 
b. Wykonawca w rażący sposób naruszy postanowienia niniejszej Umowy. 

 
§ 5 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: …………. złotych 
netto ( słownie: …………………………………………………………..złotych) tj: ……………. złotych brutto ( 
……………………………… złotych ). 
Wynagrodzenie płatne będzie po dokonaniu bezusterkowego odbioru Przedmiotu Umowy przez 
Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej Umowy w terminie 21 dni od doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktur VAT. 

 
§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy bez naliczania dodatkowych kosztów. 



2. Dostawa Przedmiotu umowy zostanie potwierdzona na piśmie przez obie strony Umowy.  
3. Wraz z odbiorem Zamawiający dokona odbioru jakościowego Przedmiotu Umowy. W przypadku 
stwierdzenia wad lub usterek Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się w sposób nieodpłatny do 
ich usunięcia w uzgodnionym wraz z Zamawiającym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia 
stwierdzenia wad lub usterek. 
3. Za zgłoszone przez Zamawiającego i usunięte przez Wykonawcę wady lub usterki wynagrodzenie 
dodatkowe nie przysługuje. 
4. Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej umowy oraz dokonaniem odbioru 
przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego są: Patryk Oczko p.oczko@muzeum.tychy.pl oraz Agnieszka 
Ociepa-Weiss 
 

§ 7 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikające  
z wadliwego lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną: 
a. w wysokości 2% wartości całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy 
dzień opóźnienia w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu umowy;  
b. w wysokości 50% wartości całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 umowy w razie 
nienależytego wykonania umowy; 
c. w wysokości 50% wartości całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 umowy w 
przypadku niewykonania Przedmiotu umowy; 
d. w wysokości 50% wartości całkowitego wynagrodzenia netto określonego w  § 5 ust. 1 umowy w razie 
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadkach o których mowa w § 4 ust. 5 umowy. 
3. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia wyrównania szkody przekraczającej kwotę 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu  cywilnego. 
4. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1, z 
należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§ 8 
 

Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, iż: 
a. administratorem jego danych osobowych zebranych w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej 
umowy jest Muzeum Miejskie w Tychach, pl. Wolności 1, 43-100 Tychy; 
b. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonywania niniejszej umowy, w tym dokonania 
wynikających z niej rozliczeń; 
c. dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b. rozporządzenia ogólnego o 
ochronie danych; 
d. dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim – Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy  
e. przysługuje mu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, 
a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 
f. przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie 
danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych 
osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 
g. dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania niniejszej umowy, a także przez okres 
przedawnienia roszczeń związanych z jej zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem. 
 

§ 9 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy strony rozstrzygać będą polubownie, 
a przy braku porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

mailto:p.oczko@muzeum.tychy.pl


 4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i jednym 
dla Centrum Usług Wspólnych. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                 WYKONAWCA: 
 
 


