
Załącznik nr 4 

 

U M O W A    (WZÓR) 
 
Zawarta w dniu ……………………………. r., pomiędzy: 

pomiędzy Muzeum Tradycji Niepodległościowych z siedzibą w Łodzi (90-706) przy ul. Gdańskiej 

13,  NIP 727-10-45-107 RIK 26/94 

reprezentowane  przez:  

Jacka Wawrzynkiewicza –Dyrektora Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi  ,  

zwanym dalej Zamawiającym 
a :  

……………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez: 

…................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

 

§ 1 
1.Na podstawie postanowień niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 

realizacji  świadczenie usług poligraficznych – przygotowanie do druku i drukowanie 

druków typu: folderów, książek, katalogów, biuletynów, zaproszeń, dyplomów, plakatów i 

innych akcydensów z materiałów własnych na podstawie projektu występującego w 

postaci elektronicznej zwanych w dalszej części umowy drukami 
2.Szczegółowy zakres usług, o których mowa w ust. 1 określa cennik usług, stanowiący załącznik 

nr 1 do umowy. 

§ 2 
1.W ramach niniejszej umowy , Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy 

użyciu własnych maszyn i materiałów  dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania.  

. 

§ 3 
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności : 

1.Wykonanie druków zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego terminem i zakresem prac 

2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonywanych druków 

objętych niniejszą umową oraz wszelkie szkody i roszczenia osób trzecich powstałe z tytułu 

wykonywanych prac. 

3.Podstawą naliczenia kary umownej jest protokół sporządzony przez pracownika upoważnionego 

do zatwierdzenia wykonanych druków, 

 

§ 4 
1. Druki, o których mowa w §1 ust.1 będą wykonywane partiami przez Wykonawcę na podstawie 

zlecenia służb Zamawiającego sporządzonego na druku „ZLECENIA DRUKU” stanowiącemu 

załącznik nr 2 do umowy. Zlecenia druku będą przesyłane drogą elektroniczną. 

 

2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania druków w terminie ……. dni od lub przekazania 

plików do druku, poza drukami typu: katalogi, książki, albumy przekraczające 12 stron w ilościach 

nakładu powyżej 100 egzemplarzy , które będą wykonywane w terminach ustalonych przez strony 

określonych w druku „ZLECENIA DRUKU” 

2. Koszty odbioru osobistego z siedzib Zadziwiającego projektu w postaci elektronicznej gotowego 

do reprodukcji poligraficznej z siedziby Zamawiającego oraz transport gotowego wyrobu, obciążają 

Wykonawcę. Koszty załadunku obciążą Wykonawcę.  



3. Wykonawca zapewnia stałą współpracę z osobą wskazaną przez Zamawiającego, jako osoba 

uprawniona do wykonywania nadzoru autorskiego nad realizowanymi zamówieniami 

szczegółowymi przez cały czas trwania umowy.  

4Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych druków i pokrycia 

kosztów transportu z tym związanych. 

5. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 2 dni licząc od daty zgłoszenia 

6. Złożone przez Wykonawcę dokumenty ,dotyczące wykonanych prac potwierdzone będą przez 

przedstawiciela Zamawiającego nie później niż w ciągu 7 dni od daty ich złożenia. 

7. Wykonawca na podstawie „Karty wykonania i odbioru druków” sprawdzonej przez 

Zamawiającego, sporządza fakturę zawierającą podatek od towarów i  usług VAT w wysokości 

wynikającej z obowiązujących przepisów. 

 

§ 5 
1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenia brutto w wysokości 

……………………….. zł  (słownie:  ……………………………..złotych , w tym obowiązujący 

podatek VAT ………………………… zł 

2. Kwota ustalona w ust.1 określa maksymalną wartość zamówienia, nie stanowiąc zobowiązania  

Zamawiającego   do   jej   pełnej realizacji, ani   też   podstawy do   dochodzenia przez Wykonawcę 

roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian ilości druków i dostosowania ich do 

rzeczywistych potrzeb Zamawiającego 

3. Strony ustalają , że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 

ustalone  na podstawie cen jednostkowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych 

druków. 

4. Ceny jednostkowe za wykonanie usług zostały określone w „Cenniku usług” stanowiącego 

załącznik nr 1 do umowy . 

5. Rozliczenie za wykonane i odebrane prace odbywać się będzie fakturami częściowymi po 

wykonaniu druków objętych zleceniem.. 

6. Zapłata nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy  

w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury waz z załącznikami. 

7. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Strony zgodnie postanawiają, iż wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie będzie 

przedmiotem przelewu na rzecz na osób trzecich. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze ……………………………….. 

 

§ 6 
Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowania z tytułu zlecenia 

mniejszej ilości wykonanych druków   niż określonej w § 5 ust.1 umowy. 

 

§ 7 
1. Jeżeli wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy potwierdzona przez Zamawiającego 

konieczność wykonania zamówień przekraczający kwotę określoną w § 5 pkt.1, Zamawiający może 

udzielić zamówienia dodatkowego, którego zakres finansowy nie przekracza 20 % wynagrodzenia 

maksymalnego, Wykonawca obowiązany jest wykonać  dodatkowe zlecenie Zamawiającego przy 

zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz cen określonych w cenniku druków 

będącym załącznikiem nr 1 do umowy, po podpisaniu przez strony aneksu, ustalającego zakres 

rzeczowy, finansowy i termin realizacji.  

2. Wynagrodzenie za dodatkowe zamówienie, o którym mowa w pkt 1, będzie ustalone na 

podstawie ilości faktycznie wykonanych druków.  

§ 8 
1.Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy: 



a. w przypadku opóźnienia w wykonaniu usług lub usunięcia wad – w wysokości  2 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia 

b. w przypadku rozwiązania umowy, zgodnie z treścią § 9 ust. 3 umowy - w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

2.Podstawą naliczenia kary umownej jest protokół sporządzony przez pracownika upoważnionego 

do zatwierdzania wykonanych prac 

3.Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania uzupełniającego , jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar 

umownych. 

§  9 
1. Umowa zostaje  zawarta na okres 12 miesięcy  od dnia podpisania umowy jednak nie dłużej niż 

do czasu wyczerpania maksymalnej wartości nominalnej, wskazanej w § 5 ust. 1  

2.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy następuje w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca będzie mógł żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do dnia 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

3.Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 

rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy.  

§ 10 

1.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  

2.W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

3.Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

4.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do umowy 

 

 

 

 

 

 

ZLECENIE DRUKU z dnia  
 

 

 
Muzeum Tradycji Niepodległościowych zleca ............................................. 

wykonanie następujących druków : 

1................................................................................................................................... 

 

2................................................................................................................................... 

 

3................................................................................................................................... 

 

Termin wykonania ….................................................................................................. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


