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załącznik nr 2 

do zaproszenia AD-271-2-6/2022 

Wzór umowy 

 

UMOWA nr ………….. 
na usługi poligraficzne i wydawnicze 

(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  
…………………………………………….., 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 są usługi poligraficzne i wydawnicze obejmujące skład, łamanie, druk 
i dostawę  katalogu  do wystawy pn. ”Stanisław Westwalewicz – artysta, żołnierz szlaku nadziei”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy zgodnie z następującymi parametrami 
technicznymi: 
a) format: 21x21 cm  

b) objętość: 24 stron 

c) kolorystyka: 4+4. 

d) papier: 

- środek: kreda 170 mg/m2 

- okładka: kreda 300 mg/m2 laminowana folią błyszczącą 

e) szycie zeszytowe 

f) nakład: 300 szt. 

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona składu i łamania katalogu na podstawie 
materiałów (tekst oraz ok. 21 zdjęć) i założeń projektu graficznego, przekazanych przez 
Zamawiającego w terminie  2 dni od podpisania umowy. Uzyska zatwierdzenie do druku oraz 
przygotuje cyfrową wersję publikacji w PDF. 

4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona zapisu ostatecznej wersji katalogu 
(zatwierdzonego do druku) na nośniku DVD. 

5. Katalog, o którym mowa w ust. 1 zostanie wydrukowany na podstawie zatwierdzonych do druku  
przez Zamawiającego plików  w terminie gwarantującym planową realizację druku. 

6. Katalog posiada nr ISBN. 
7. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 10.05.2022 r., w tym: 

1) w formie papierowej - w nakładzie 300 egzemplarzy, zapakowanych w paczkach. 
2) w formie elektronicznej - przygotowanej  na nośniku DVD w ilości 2 sztuk. 
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§ 2. 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę zgodnie z normami jakości. Druki nie mogą nosić 

usterek w szczególności typu: niedodruki, zaplamienia, błędy montażowe, nieuzasadnione 
pozostawienie niezadrukowanych stron, źle położony kolor. W przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek wad Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania druku bez wad. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spakowanie, dostarczenie w stanie nienaruszonym, 
rozładowanie i wniesienie wydrukowanych egzemplarzy katalogu do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego tj.: 33-100 Tarnów, ul. Rynek 3. Uwaga: 
ograniczenie niezależne od Muzeum, wynikające z przepisów ruchu drogowego ograniczających 
wjazd do centrum miasta dla pojazdów powyżej 3,5 t. 
 

§ 3. 
1. Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w wysokości ………………… zł brutto (słownie 

złotych: ……………………………………………………………), stawka VAT ……,  
2. Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 

wykonania niniejszej umowy. 
3. Należność o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana przelewem na konto bankowe Wykonawcy 

wskazane w fakturze, w terminie 7 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury VAT prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę. 

4. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru, który zostanie spisany 
i zaakceptowany przez Strony. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy.  
7. Zamawiający jest podatnikiem VAT.  

 

§ 4. 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Zamawiający nabywa nieograniczone w 
zakresie czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe do dzieła na następujących polach 
eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

dzieła, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  
3) w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony w pkt 2) - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

4) nadawania analogowego i cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą 
wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną; 

5) rozpowszechnianie przez Internet, Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe. 
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego następuje z dniem zapłaty na rzecz 

Wykonawcy wynagrodzenia. Wykonawca wyraża zgodę, aby w okresie pomiędzy przekazaniem 
Zamawiającemu dzieła a dokonaniem zapłaty wynagrodzenia Zamawiający był uprawniony do 
korzystania z dzieła na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 powyżej bez pobierania z tego 
tytułu dodatkowego wynagrodzenia. 

§ 5. 
 
1. Strony ustanawiają osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej umowy: 

1) dla Zamawiającego – ……………………, tel. ………………………, e-mail: ........................... 
2) dla Wykonawcy – ……………………, tel. ………………………, e-mail: ........................... 

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania 
koniecznych informacji, podejmowania niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy 
koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
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§ 6. 
1. Strony ustalają następujące kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy:  

1) w przypadku nienależytego wykonania umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna 
w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. Przez nienależyte 
wykonanie umowy należy rozumieć m.in. ograniczenie zakresu rzeczowego lub jego 
samodzielną zmianę przez Wykonawcę lub wykonanie katalogu w sposób niezgodny z 
wymaganym w §1,  

2) za opóźnienie powstałe z winy Wykonawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy, 
Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

3) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 3 ust. 1. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy bądź 
też istotnego naruszenia przez Wykonawcę zapisów umowy. Oświadczenie o odstąpieniu 
Zamawiający powinien złożyć Wykonawcy na piśmie w terminie do 7 dni od dnia, w którym 
dowiedział się o przesłankach określonych w zdaniu poprzednim. 

3. Kara umowna podlega potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy lub podlega zapłacie w terminie 
14 dni od wezwania. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego kary umowne. 

 
 

§ 7. 
1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca narusza 

w sposób istotny postanowienia umowy. 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może rozwiązać umowę. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy. 

 

 

§ 8. 
1. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności.  
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  
3. W przypadku sporów powstałych pomiędzy Stronami w związku z wykonywaniem niniejszej 

umowy, Strony podejmą wszelkie starania w celu ich polubownego załatwienia.  
4. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spory wynikające przy realizacji niniejszej umowy 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
5. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 

 

 

 

Wykonawca:         Zamawiający: 

 


