
Załącznik Dokument nr 1 
 

UMOWA nr ………… 
  
W dniu .............. 2013r w Warszawie pomiędzy : 
 
Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski, 
00-467 Warszawa ul.Jazdów 2  NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru 
Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 15/92 
reprezentowanym 
przez : 
1. Adama Wróblewskiego – Zastępcę Dyrektora  
2. Jolantę Polańską – Główną Księgową 
zwanym dalej „Zamawiającym", 
a: 
.................................................................. 
 
zwanym dalej „Wykonawcą", 
została zawarta umowa o następującej treści: 
w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Druk publikacji „Notes A-I-R 2014”, została 
zawarta Umowa na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, 
 

§ 1 
1.  Użyte w Umowie terminy maja następujące znaczenie: 

1) „Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Druk publikacji „Notes A-I-R 2014”, 
2)„SIWZ” – specyfikacja istotnych warunków zamówienia w Postępowaniu; SIWZ stanowi 
integralną część niniejszej Umowy; 
3) „Oferta Wykonawcy” – oferta złożona przez Wykonawcę w ramach Postępowania; przedmiot 
oferty oraz warunki cenowe zawarte w Ofercie stanowią integralną część niniejszej Umowy; 

      4) „Przedmiot Umowy” – Druk publikacji „Notes A-I-R 2014” zgodnie z warunkami SIWZ oraz 
Ofertą Wykonawcy. 

2. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania Przedmiotu 
Umowy zgodnie z SIWZ oraz Ofertą Wykonawcy, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 
należnego wynagrodzenia.  

3. Na mocy niniejszej Umowy Zamawiający – zgodnie z SIWZ i Ofertą Wykonawcy  
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot w terminie wskazanym w § 2. 
 

§ 2 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
1. Terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. 
2. Wykonania Umowy z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy 

świadczeniu tego rodzaju usług. 
3. Przeniesienia na Zamawiającego własności rzeczy, których wykonanie pozostaje w związku 

z Przedmiotem Umowy. 
4. Wykonania Przedmiotu Umowy ściśle zgodnie z SIWZ oraz według wskazań Zamawiającego. 
5. Wykonania Przedmiotu Umowy w terminie … dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania 

niniejszej Umowy i otrzymania kompletnego projektu graficznego. 
6. Dostarczenia Przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własny 

koszt do dnia 13.12.2013 r. 
7. Dostarczenia opracowanych materiałów do korekty. 
8. Uzyskania na piśmie akceptacji przedłożonych materiałów przed przystąpieniem do druku. 
 
Wszelkie odstępstwa od powyższych zobowiązań muszą mieć akceptację Zamawiającego. 



 
§ 3 

 
1. Wszystkie materiały, które Wykonawca otrzyma od Zamawiającego do wykonania Przedmiotu 

Umowy oraz powstałe w ramach realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu nie później niż w chwili podpisania protokołu odbioru. 

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za nadzór nad pracami techniczno-wydawniczymi, 
a w szczególności nad przygotowaniem materiałów do druku i procesem drukowania zgodnie 
z wytycznymi Zamawiającego. 

3. Wykonanie druku bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego powoduje poniesienie 
pełnego ryzyka uznania przez Zamawiającego, iż Wykonawca nie dołożył należytej staranności 
przy druku lub nieodebrania wykonania części Przedmiotu Umowy  

4. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wykorzystywać w części i/lub 
w całości jakichkolwiek materiałów otrzymanych od  Zamawiającego oraz powstałych w ramach 
realizacji niniejszej Umowy. 

 
§ 4 

 
1. Niniejsza Umowa obowiązuje do 13.12.2013 r.  
 

§ 5 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) Przekazanie Wykonawcy materiałów merytorycznych służących wykonaniu Umowy w 
formie elektronicznej wraz ze zleceniem wykonania danej pozycji Przedmiotu Umowy . 

b) Zapewnienie dostępu do wszystkich danych niezbędnych do wykonania Przedmiotu 
Umowy. 

c) Dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy po jego wykonaniu. 
d) Zapłata wynagrodzenia przez realizację faktur wystawionych na podstawie 

obowiązujących dokumentów uzasadniających ich wartość. 
2. Zamawiający przewiduje dokonywanie zamówień uzupełniających w okresie obowiązywania 

Umowy stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na 
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. 

 
§ 6 

 
1. Strony ustalają, że Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona osobiście.  
2. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie SIWZ oraz Ofertą 

Wykonawcy jest cena ryczałtowa. 
3. Łączna wysokość wynagrodzenia za wykonanie całego Przedmiotu Umowy wyniesie  

brutto:   ………………… zł (słownie: …………………………………………………… zł),  
netto:  ………………… zł   (słownie: …………………………………………………… zł)  
oraz podatek VAT w wysokości …………… zł (słownie: ……………………………………zł). 

4. Wynagrodzenie jest niezmienne w trakcie realizacji Umowy. 
 

§ 7 
 

1. Rozliczenie za wykonany Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktur VAT, wystawianych 
po podpisaniu protokołów odbioru na daną część Przedmiotu Umowy .  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 Umowy, płatne będzie w terminie 30 dni od daty 
otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

      wskazany w fakturze. 
3. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe za każdy dzień zwłoki. 
 
 



§ 8 
 

Do kontaktów dotyczących realizacji Umowy upoważnieni są: 
 

a) ze strony Zamawiającego:               Marianna Dobkowska tel.797 190 863 
                                                                       e-mail: marianka@csw.art.pl 
 
b) ze strony Wykonawcy:   ............................................................................ 

 
§ 9 

 
1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy 

i złoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania odbioru. 
2. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru Przedmiotu 

Umowy .  
3. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady Przedmiotu Umowy, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia 

wad. 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli umożliwiają korzystanie z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia lub odmówić 
odbioru Przedmiotu Umowy, 

b) jeżeli uniemożliwiają korzystanie z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający może od Umowy odstąpić lub żądać ponownego wykonania Przedmiotu 
Umowy. 

4. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. 

5. Za datę odbioru, w przypadku wystąpienia wad, przyjmuje się dzień odbioru po usunięciu wad lub 
ponownego wykonania Przedmiotu Umowy. 

 
§ 10 

 
1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, w rozumieniu art. 577 Kodeksu 

cywilnego, na Przedmiot Umowy na okres 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru 
Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. 

 
2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy .  
3. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność materialnych 

rezultatów Umowy lub Przedmiotu Umowy z opisem Przedmiotu Umowy zawartym w SIWZ. 
 

§ 11 
 

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

 
§ 12 

 
1. Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień ust.3, zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej 

za: 
1) opóźnienie w oddaniu Przedmiotu Umowy , w wysokości 0,5 % ceny o której mowa 

w § 6 ust. 3, za każdy dzień opóźnienia. 
2) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 3. 



2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej za odstąpienie od Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 6 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstanie szkoda, 
Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości, a w przypadkach określonych 
w ust. 1 – w wysokości przenoszącej wartość naliczonych kar. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez obowiązku zapłaty kar 
umownych: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy; odstąpienie od Umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

2) w razie zajęcia majątku Wykonawcy lub złożenia wniosku o upadłość Wykonawcy,  
3) przerwania przez Wykonawcę realizacji Umowy bez uzgodnienia z Zamawiającym, 

jeżeli przerwa w realizacji przekroczy 7 dni kalendarzowych. 
4) wykonywania Umowy przez Wykonawcę niezgodnie z warunkami technicznymi lub 

w sposób nie gwarantujący terminowego wykonania Przedmiotu Umowy w całości 
lub w części. 

5. Odstąpienie od Umowy pod rygorem nieważności powinno nastąpić na piśmie. 
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji na dzień odstąpienia. 

2) Zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na koszt Strony odstępującej od Umowy, z 
zastrzeżeniem ust. 4 pkt. 2 – 4, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do innych prac nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od 
Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.  

4) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada obowiązany jest do:  

a) dokonania odbioru przerwanych prac i zapłaty wynagrodzenia za Przedmiot 
Umowy w części, która została wykonana do dnia odstąpienia w wysokości 
proporcjonalnej do stanu zaawansowania wykonywania Przedmiotu Umowy, 
b) odkupienia materiałów, o których mowa w pkt. 3, 

5) W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego lub przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 4 pkt. 3 i 4. 
Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą wynikającą z różnicy wartości Przedmiotu 
Umowy, a wartością uzgodnioną z kolejnym wykonawcą za realizację nie 
wykonanego przez Wykonawcę zakresu Przedmiotu Umowy. 

 
§ 13 

 
1. Ewentualne sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej Umowy Strony będą rozstrzygane 

polubownie, a  w razie nie osiągnięcia przez Strony porozumienia, spory podlegać będą 
rozpoznaniu przez właściwe sądy powszechne.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Umowa została sporządzona w 4 egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. 
 
 
 
....................................................    ....................................................... 

Zamawiający          Wykonawca 
 
 


