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załącznik nr 2 

 

……………………………..... 
 [Nr Centralnego Rejestru Umów] 

 
UMOWA  

na wykonywanie usługi poligraficznych 
nr PR/…2022 

(zwana dalej: „Umową”) 
 

zawarta w dniu ………………….. r., w ………………….., pomiędzy:  
 
Muzeum Okręgowym w Tarnowie, z siedzibą: Rynek 3, 33-100 Tarnów,  
wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 14/99 prowadzonego przez Samorząd Województwa 
Małopolskiego, 
NIP 873-000-76-51, REGON 850012309, 
reprezentowanym przez: Kazimierza Kurczaba – Dyrektora,  
zwanym dalej „Zamawiającym”,  
a  
Pełna Nazwa Instytucji, z siedzibą: [ulica], [kod] [miejscowość] 
NIP ………………….., REGON ………………………… 
reprezentowanym/-ą przez: [imię i nazwisko] – [funkcja], 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
zwanymi także dalej wspólnie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”, o następującej treści: 
 
Umowa zawarta na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U  z 2021 r. poz. 1129 z  póżn.zm.) 
 

§ 1. 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych dla Muzeum 

Okręgowego w Tarnowie, zgodnie z warunkami ustalonymi w wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 

2. Wykaz usług poligraficznych, których wykonywanie jest przedmiotem niniejszej umowy, zawiera 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy (formularz ofertowy Wykonawcy), stanowiący jej integralną 
część. 

3. W związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) wykonania z należytą starannością usług wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, na 

podstawie zleceń jednostkowych przekazywanych Wykonawcy w formie pisemnej za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ………………………………………………………, 

2) realizowania każdorazowego zamówienia dotyczącego wykonania usług poligraficznych 
w ustalonym z Zamawiającym terminie, nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia 
zamówienia, 

3) dostarczania na własny koszt zamówionych materiałów poligraficznych do siedziby 
Zamawiającego w terminie wskazanym w pkt. 2. 

§ 2. 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuję od dnia podpisania do dnia 31.12.2022 r., 

z zastrzeżeniem, że ulegnie wcześniejszemu wygaśnięciu z chwilą osiągnięcia maksymalnej 
wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1. 

2. Potwierdzeniem przyjęcia przez Zamawiającego materiałów poligraficznych, będzie przyjęcie przez 
Zamawiającego faktury VAT. 

§ 3. 
1. Zamawiający dopuszcza ograniczenie lub zmianę w zakresie ilości, wykonania usługi, jeżeli 

w trakcie realizacji umowy wynikną okoliczności powodujące niecelowość wykonania 
poszczególnych materiałów (np. odwołanie imprezy, wystawy). 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie wymagają aneksowania umowy. Podstawą zmian jest nowy, 
obustronnie zaakceptowany załącznik numer 1 do umowy.  
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3. Jeżeli w toku realizacji niniejszej umowy wystąpi potwierdzona przez Zamawiającego konieczność 
wykonania zamówień przekraczająca kwotę określoną w § 4 ust. 1, Zamawiający może zlecić 
Wykonawcy zamówienie uzupełniające, którego zakres finansowy nie przekracza 30% 
wynagrodzenia maksymalnego. Zmiany, o których mowa w zdaniu pierwszym wymagają 
aneksowania umowy, ustalającego zakres rzeczowy i finansowy realizacji. 

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 Wykonawca obowiązany jest wykonać zlecenie przy zachowaniu 
tych samych norm, parametrów i standardów, cen oraz terminów określonych załącznikiem nr 1 do 
umowy. 

5. Strony nie dopuszczają możliwości zmiany cen jednostkowych przedmiotu umowy w okresie 

obowiązywania umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania usług będących 
przedmiotem umowy podwykonawcom. Za działania podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak 
za działania własne. 

 
§ 4. 

1. Z tytułu realizacji umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie nie wyższej 
niż …………… złotych brutto (słownie: ……………). 

2. Zapłata nastąpi na podstawie faktur częściowych (za każde zamówienie) wystawionych przez 
Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy nr …………… w terminie 14 dni od daty przyjęcia 
faktury częściowej przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług VAT. 

§ 5. 
1. Zamawiający zwraca na koszt Wykonawcy materiały będące przedmiotem reklamacji w celu 

wymiany na wolne od wad. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację niezwłocznie 
i dostarczyć na swój koszt materiały poligraficzne wolne od wad. 

2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze materiałów poligraficznych wad jakościowych, 
Zamawiający ma prawo odmowy odebrania dostarczonych materiałów poligraficznych w całości lub 
części w stosunku, do której wnosi zastrzeżenia.  

3. Odbiór materiałów przez Zamawiającego nie wyklucza późniejszego wniesienia reklamacji 
w przypadku wykrycia nieprawidłowości w zrealizowanym zleceniu w trakcie użytkowania materiałów 
poligraficznych. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca niezwłocznie, nie późnej niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 
reklamacji, nie dostarczy Zamawiającemu materiałów poligraficznych spełniających wymogi 
jakościowe, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia zamówienia, którego dotyczy reklamacja 
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

§ 6. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) z tytułu zwłoki w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 1 ust. 3 

pkt. 2, w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 30% wynagrodzenia 
określonego w § 4. ust. 1. 

2. Strony ustalają, że naliczone kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą zostać potrącone 
z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej. 

3. W przypadku powstania szkody przekraczającej wysokość kar umownych, Zamawiający ma prawo 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 7. 
1. Strony ustalają osoby właściwe do spraw realizacji umowy: 

1) z ramienia Zamawiającego: Ewelina Kuboń, tel.: …………………., e-mail: ……………… 

2) z ramienia Wykonawcy: …………………...……, tel.: …………………., e-mail: ……………… 
2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania 

niezbędnych informacji, podejmowania działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do 
prawidłowego wykonania jej przedmiotu umowy oraz potwierdzania realizacji. 

 
 
 
 



strona 3 z 3 

 

§ 8. 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w tym przypadku w terminie 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy, w formie pisemnej, 
z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia istotnych 
postanowień niniejszej umowy, w szczególności gdy: 
1) wykonawca realizuje dostawy w sposób niezgodny z postanowieniami umowy; 
2) w razie stwierdzenia dostaw materiałów o obniżonej jakości i odmowy ich wymiany; 
3) przy odbiorze materiałów poligraficznych stwierdzane są powtarzające się co najmniej 

trzykrotnie braki ilościowe lub jakościowe; 
4) usługi poligraficznej realizowane są z co najmniej trzykrotnym naruszeniem terminów 

określonych w niniejszej umowie. 
3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1-4 Wykonawcy nie przysługują w stosunku do 

Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu nakładów na przedmiot umowy ani z tytułu utraconego 
wynagrodzenia za skrócony okres obowiązywania umowy. 

§ 9. 
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu 

przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10. 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
  
 

Zamawiający: 
 

Wykonawca: 

 
 
 

 

…………………………..………… ………………..…………………… 
 


