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UMOWA nr DS/…/2022 
na wykonanie usług  poligraficznych 

(zwana dalej: „Umową”) 
 

zawarta w dniu ……………… r., w Tarnowie, 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 oraz wpisanym do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod nr PRM/72/02, NIP 873-000-76-51, REGON 850012309, 
reprezentowanym przez: Kazimierza Kurczaba – Dyrektora,  
zwanym dalej „Zamawiającym”  
a  
………………….z siedzibą: ……………………., NIP ….., REGON ……,  
reprezentowany przez: ……………………., 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
 
zwanymi także dalej wspólnie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”, o następującej treści: 

 

Umowa zawarta na podstawie art.2 ust.1pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2022 r. poz.1710 z póżn.zm) 
 

§ 1. 
1. Przedmiotem umowy są usługi  poligraficzne obejmujące  druk plakatów i zaproszeń do wystawy 

„Magia Świąt. Bombki, bańki, szklane cacka i glaskule z kolekcji Dominika Święsa” realizowanej  
 w ramach projektu „Muzea domowe – ożywienie tożsamości w społecznościach lokalnych 
Małopolski”. 

2. Wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych  nastąpi zgodnie z warunkami ustalonymi  
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z  parametrami  technicznymi 
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz według   wytycznych i materiałów przekazanych 
przez Zamawiającego  wraz z umową. 

5. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt  do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego: 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. 
 

§ 2. 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia podpisania do 25.11.2022 r. 

 
§ 3. 

1. Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w wysokości ……..zł brutto (słownie 
złotych:………………… gr00), w tym podatek od towarów i usług 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.  
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§ 4. 

1. Strony ustanawiają osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej umowy: 
1) dla Zamawiającego – Barbara Bułdys – Kierownik Działu Sztuki  tel. 14/621-21-49 wew.363,   

e-mail: b.buldys@muzeum.tarnow.pl 
2) dla Wykonawcy –, tel…………………….., e-mail: ……………………………….. 

 
 

§ 5. 
 

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

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

 
§ 6. 

 
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 odstąpić od umowy. 

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. 

 

 
§ 7. 

 
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: 
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