
 

WZÓR UMOWY nr ....... 

zawarta w dniu ......................................... r. w Krakowie, pomiędzy:  

Zamkiem Królewskim na Wawelu - Państwowymi Zbiorami Sztuki z siedzibą w Krakowie: 

31-001 Kraków, Wawel 5, NIP 6750004459; zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym 

przez: 

1. Dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu – dr hab. Andrzeja Betleja, profesora 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

2. Główną Księgową - Iwonę Grędę 

a  

................................................................................................ 

................................................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez; 

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

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

 

o następującej treści; 

 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy DZP-282-8/20, a to na 

podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (t.j. 

Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi (dalej 

„Przedmiot Umowy" lub „Usługą"), polegającej na wydrukowaniu i oprawie wydawnictw 

książkowych oraz ich dostawie do siedziby Zamawiającego. 

2. Zakres i sposób wykonania Przedmiotu Umowy  określa Umowa wraz z załącznikami i 

dokumentami stanowiącymi jej integralną część, którymi są: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 

b) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 



3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z należytą 

starannością, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i w terminach wskazanych w § 4. 

4. Do celów interpretacji dokumenty tworzące Umowę mają pierwszeństwo zgodnie z 

kolejnością określoną w ust. 3. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z druku, oprawy i dostawy 

wydawnictw, o których mowa w Rozdziale II pkt 2.1 ppkt. 2, 4g – 4h, 5  Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, o której mowa w ust 3 pkt a).  

6. Rezygnacja z realizacji części Przedmiotu Umowy, o której mowa w ust 5 następuje 

poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia.  

7. Z tytułu rezygnacji z wykonania części Przedmiotu Umowy, o której mowa w ust 5 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze. 

 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca, niezależnie od jego zobowiązań określonych w innych postanowieniach 

Umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, jest zobowiązany do 

profesjonalnego i starannego wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z jej postanowieniami, 

normami, przepisami prawa i wytycznymi Zamawiającego, przy uwzględnieniu zawodowego 

charakteru prowadzonej działalności. 

2.  Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz 

odpowiednim zapleczem technicznym i osobowym umożliwiającym prawidłowe i w pełni 

profesjonalne wykonanie Przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powielać lub zapisywać w 

jakiejkolwiek formie materiałów przekazanych mu przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Sporządzenie Materiałów Wyjściowych, o których mowa w § 4 Umowy; 

2) Przekazanie Wykonawcy Materiałów Wyjściowych; 

3) Zapewnienie Wykonawcy konsultacji przy realizacji Przedmiotu Zamówienia - na jego 

wniosek - ze strony uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

 



§4 

Sposób i terminy realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie 

realizacji Umowy. Zakres współpracy obejmuje przede wszystkim konsultowanie z 

Zamawiającym wszelkich istotnych kwestii wpływających na realizację Przedmiotu Umowy i 

uwzględnianie ewentualnych uwag Zamawiającego. Wykonawca jest także zobowiązany do 

informowania Zamawiającego o stanie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym m.in. o 

możliwych zagrożeniach, sytuacjach problemowych i sposobach ich rozwiązania.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania w każdym czasie informacji co do 

postępów w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy oraz zgłaszania uwag i zastrzeżeń 

dotyczących sposobu jego realizacji przez osoby wskazane w § 11 Umowy. Uwagi lub 

zastrzeżenia mogą być składane ustnie lub pisemne (za formę pisemną Strony uznają 

również ich przesłanie mailem). Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do uwag i 

zastrzeżeń złożonych przez Zamawiającego drogą pisemną (mailową) w terminie trzech dni 

od dnia ich zgłoszenia. Decyzja Zamawiającego po rozpatrzeniu uwag Wykonawcy jest dla 

Wykonawcy wiążąca. 

3. Strony ustalają, że Wykonawca wydrukuje i dostarczy poszczególne wydawnictwa 

składające się na Przedmiot Zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, o której mowa w § 1 ust 3 pkt a) Umowy. Terminy określone w 

zdaniu poprzednim liczone będą od dnia dostarczenia Wykonawcy przez Zamawiającego 

materiałów wyjściowych (w tym proof’ów certyfikowanych) niezbędnych do wykonania 

Przedmiotu Umowy (dalej „Materiały Wyjściowe”). 

4. Przekazanie Materiałów Wyjściowych nastąpi, wedle wyboru Wykonawcy, drogą 

elektroniczną na adres: ……………………….. lub na nośniku danych. Wykonawca ma obowiązek 

potwierdzić otrzymanie Materiałów Wejściowych. 

5. Po dostarczeniu Materiałów Wyjściowych, Wykonawca zobowiązuje się dokonać 

sprawdzenia ich jakości technicznej pod kątem zgodności z Umową i Specyfikacją , o których 

mowa w § 1 ust 3 Umowy. 

6. Jeżeli Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych od dnia dostarczenia Materiałów 

Wyjściowych, nie zgłosi uzasadnionych zastrzeżeń, co do ich jakości technicznej, uważa się, 

że dostarczone przez Zamawiającego Materiały Wyjściowe są właściwej jakości, 

umożliwiającej Wykonawcy profesjonalne wykonanie Przedmiotu Umowy. 



7. Jeżeli Materiały Wyjściowe nie będą zgodne z Umową lub Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, o której mowa w § 1 ust 3 pkt a Umowy, Wykonawca niezwłocznie 

poinformuje Zamawiającego o tym fakcie drogą mailową, a Zamawiający dostarczy 

poprawione Materiały Wyjściowe. W takim przypadku termin wykonania takiej części 

Przedmiotu Umowy może ulec przesunięciu o czas oczekiwania na doręczenie Wykonawcy 

poprawionych Materiałów Wyjściowych. 

8. Po otrzymaniu od Zamawiającego poprawionych Materiałów Wyjściowych Wykonawca 

dokona ich ponownego sprawdzenia. W takim przypadku postanowienia ustępów 

poprzedzających niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 5 

Weryfikacja ozalidów elektronicznych i ozalidu okładki przed rozpoczęciem produkcji 

pełnego nakładu 

1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu ozalidy elektroniczne całości 

oraz ozalidy okładek w formie wydruku  próbnego dla każdego z wydawnictw składających 

się na Przedmiot Umowy do akceptacji. Ozalidy powinny być przekazane w terminie 

umożliwiającym zachowanie terminów realizacji Przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem 

czasu niezbędnego na ewentualne poprawki, jeżeli Zamawiający po ocenie ozalidów zażąda 

ich dokonania. 

2. Zamawiający może w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania ozalidów danego 

wydawnictwa zgłosić ewentualne uwagi do nich i zażądać ich poprawienia przez Wykonawcę 

w terminie 2 dni roboczych, jeśli zdaniem Zamawiającego będzie to uzasadnione oceną 

przedstawionych ozalidów danego wydawnictwa. 

3. Po zaakceptowaniu ozalidów przez Zamawiającego Wykonawca zrealizuje druk  

zamówionego nakładu danego wydawnictwa w umówionym terminie. 

 

§ 6
1
 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie następującej części 

Przedmiotu Umowy: ................................... . 

                                                 
1
 Postanowienie § 6 zostaną usunięte z umowy, w przypadku gdy Wykonawca nie powierzy podwykonawcy 

realizacji części Przedmiotu Umowy. 



2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, 

jeżeli ten realizuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy, niezgodny z Umową, przepisami 

prawa lub standardami zawodowymi. 

3. W przypadku powierzenia Przedmiotu Umowy w określonym zakresie 

podwykonawcom, Wykonawca za ich działania i zaniechania odpowiada tak jak za własne 

działania i zaniechania. 

4. Jeżeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dokona zmiany albo rezygnacji 

z podwykonawcy w odniesieniu do podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu nr DZP-282-8/20, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

5. W przypadku powierzenia podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji przedmiotu 

Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie  

1.Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie  Przedmiotu Umowy, o którym mowa 

w § 1 ust 1 wynosi ...............…......zł netto (słownie netto złotych: ……………………) plus należny 

podatek od towarów i usług wg stawki ...%, tj. ............................... zł (słownie złotych: 

...........................), tj. łącznie .................................. zł brutto (słownie złotych brutto: 

..................................) zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia……………………….. . 

2. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z druku i dostawy wydawnictw, o 

których mowa w Rozdziale II pkt 2.1  ppkt. 2, 4g – 4h, 5 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, o której mowa w § 1 ust 3 pkt a) Umowy wynagrodzenie Wykonawcy, o którym 

mowa w ust 1 zostanie odpowiednio zmniejszone, przy uwzględnieniu wysokości 

wynagrodzenia za wykonanie części Przedmiotu Umowy, z której wykonania Zamawiający 

zrezygnowała, a określonej w ofercie Wykonawcy z dnia …………….. . 

3. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości stron w danym wydawnictwie w stosunku 

do ilości określonych w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o której 



mowa w § 1 ust 3 pkt a) wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie zmniejszone 

lub zwiększone i wyliczone w oparciu o następujący wzór: (cena za wydruk i dostawę 

pojedynczego egzemplarza danego wydawnictwa/liczba stron egzemplarza danego 

wydawnictwa wskazana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o której mowa w § 

1 ust 3 pkt a) Umowy) x zmieniona liczba stron egzemplarza danego wydawnictwa x wielkość 

nakładu. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie ma charakter ryczałtowy i 

obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko 

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu 

Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 

niniejszym paragrafie. 

5. Strony ustalają, iż zapłata wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy, o którym 

mowa w niniejszym paragrafie następować będzie częściami po zrealizowaniu wydruku i 

dostawy danej części Przedmiotu Umowy. 

6. Każda z płatności, o których mowa w ust 3 zostanie przez Zamawiającego uregulowana na 

podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur.  

7. Podstawą do wystawienia faktur będzie zatwierdzony przez osoby wskazane w § 10 

Umowy protokół odbioru potwierdzający wykonanie danego zakresu Przedmiotu Umowy. 

8. Płatność wynikająca z faktury zostanie uregulowana przelewem, w ciągu 30 dni  od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy nr 

…………………………………………………………………………………………….. Wykonawca może przesłać 

drogą elektroniczną fakturę ustrukturyzowaną. Adres platformy Zamawiającego do 

przyjmowania faktur ustrukturyzowanych: https://brpef.softiq.pl, dane konta 

Zamawiającego: Nazwa podmiotu - Zamek Królewski na Wawelu, Adres PEF: (NIP) 

6750004459. 

9. Wraz z fakturą Wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie, że wszystkie osoby 

wykonujące w ramach realizacji Przedmiotu Umowy czynności drukarskie i introligatorskie 

były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę. Ponadto w 

odniesieniu do kontroli zatrudnienia tych osób w oparciu o umowę o pracę Zamawiającemu 

przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z postanowień Rozdziału 2 pkt 2.5) Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, o której mowa w § 1 ust 3 pkt a) Umowy. 



10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu lub 

nieprzekazaniu środków na rachunek bankowy Wykonawcy, wynikające z przyczyn nie 

leżących po stronie Zamawiającego. 

11. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 8 

Odbiór Przedmiotu Umowy 

1. Gotowość do przekazania danej części Przedmiotu Umowy Wykonawca zgłasza 

osobie wskazanej § 10 Umowy na co najmniej jeden przed dostawą, określając odpowiednio 

dzień i godzinę dostawy. 

2. Wydrukowane egzemplarze danego wydawnictwa muszą zostać dostarczone 

właściwie i starannie zapakowane do siedziby Zamawiającego, adres: Wawel 5, 31-001 

Kraków.  

3. Odbiór jakościowy i ilościowy danej części Przedmiotu Umowy odbywa się, wedle 

wyboru Zamawiającego: w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie Wykonawcy. Dla 

dokonania odbioru jakościowego Zamawiający może zażądać przesłania przez Wykonawcę 

(na jego koszt i ryzyko) nie więcej niż pięciu egzemplarzy danego wydawnictwa. 

4. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia brakujących egzemplarzy wydawnictwa w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż trzy dni. 

5. Odbiór jakościowy dokonywany w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy może 

zostać wedle wyboru Zamawiającego dokonany w odniesieniu do całości dostarczonego 

nakładu lub ograniczony do oceny przypadkowo wybranych egzemplarzy danego 

wydawnictwa w liczbie nie mniejszej niż dziesięć.  

6. Warunkiem odbioru jakościowego danego wydawnictwa będzie stwierdzenie jakości i 

pełnej spójności kolorystycznej z Materiałami Wyjściowymi oraz merytorycznej spójności z 

ozalidami elektronicznymi. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania najwyższych 

standardów jakości.  

7. Ocenie podlegać będzie w szczególności: 

a) Zgodność wydawnictwa z Materiałami Wyjściowymi przekazanymi przez Zamawiającego, 

b) Jakość wydruku wydawnictwa, 

c) Wierność w odwzorowaniu projektu okładki wydawnictwa, 



d) Staranność i jakość wykonania prac wykończeniowych wydawnictwa, w tym w 

szczególności: 

- cięcie i pasowanie-arkuszy wydawnictwa, 

- oprawa wydawnictwa, 

- brak śladów kleju w wydawnictwie, 

- równe klejenie w wydawnictwie, 

- brak pęcherzy, fałd i innych wad wykonania w wydawnictwie, 

- idealne odwzorowanie i pasowanie ilustracji. 

8. W przypadku stwierdzenia, że istotna część badanych egzemplarzy nie odpowiada 

wymaganiom jakościowym wynikającym z Umowy lub Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, o której mowa w § 1 ust 3 pkt a) Umowy, Zamawiający może odmówić odbioru  

całego nakładu danego wydawnictwa i wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie 

stwierdzonych wad, nie krótszy niż trzy dni. 

9. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad danej części Przedmiotu Zamówienia 

czynność odbioru zostanie powtórzona. 

10. W przypadku, gdy wady Przedmiotu Umowy nie nadają się do usunięcia lub gdy w 

trakcie ponownego odbioru w okolicznościach, o których mowa w ust 9 ujawnią się te same 

lub inne wady Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania na nowo 

części Przedmiotu Umowy dotkniętej wadą 

11. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół. 

 

§ 9 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wydrukowane i dostarczone 

wydawnictwa składające się na Przedmiot Umowy na okres …….. miesięcy. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie 

określonym w ust 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania odbioru całości Przedmiotu 

Umowy.  

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania na swój koszt 

wszelkich wad wydrukowanych, oprawionych i dostarczonych wydawnictw. 



5. Usuniecie wady polega na naprawie bądź uzupełnieniu wydawnictwa. W każdym 

przypadku Wykonawca może dostarczyć Zamawiającemu nowy egzemplarz wydawnictwa. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad Przedmiotu Umowy w terminie siedmiu dni od dnia 

zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia takich 

czynności innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Termin na usunięcie wad, o którym mowa w ust 6 może zostać przez Zamawiającego 

wydłużony na umotywowany wniosek Wykonawcy. 

8. Wszelkie koszty związane z realizacją zobowiązań gwarancyjnych obciążają 

Wykonawcę. 

 

§ 10 

Przedstawiciele stron 

1. Osoby wskazane w ust 2 niniejszego paragrafu upoważnione zostają przez 

Zamawiającego i Wykonawcę do działania w ich imieniu i na ich rzecz w trakcie wykonania 

niniejszej Umowy w kontaktach wzajemnych, a w szczególności do dokonywania 

wzajemnych uzgodnień, przekazywania dokumentów i informacji, bieżącego nadzoru nad 

realizacją Umowy, dokonywania odbiorów. Osoby wskazane przez Zamawiającego nie są 

upoważnione do zaciągania w imieniu Zamawiającego zobowiązań finansowych . 

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego jest: .................... z którym należy 

kontaktować się na następujące numery i adresy: 

 

• tel. 12 422 51 55 wew. ………, kom. ……………………………….; 

• e-mail: ..........................@wawel.org.pl; 

• numer faksu: 12 421 51 77;  

• adres do korespondencji: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, 

Wawel 5, 31-001 Kraków 

3. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy jest: ..........................., z którym/ą należy 

kontaktować się na następujące numery i adresy: 

• numer telefonu: ..............................; 

• adres e-mail: ...................................; 

• adres do korespondencji: ................................................................................. . 



4. Strony mają prawo do zmiany oraz uzupełniania w czasie obowiązywania Umowy 

składu osób, o których mowa w ust. 2 i 3, informując o tym drugą Stronę na piśmie, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, bez konieczności sporządzania aneksu do 

Umowy. 

5. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz 

zgłoszenia dokonywane przez Strony, a wynikające z postanowień Umowy winny być 

dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, faxem lub drogą elektroniczną na adresy, o 

których mowa odpowiednio w ust. 2 lub 3. 

6. Zawiadomienia i oświadczenia dokonane w innej formie nie wywołują skutków 

prawnych ani faktycznych. 

 

§ 11 

Kary umowne 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy na podstawie zasad określonych w kodeksie cywilnym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu: 

a) odstąpienia od całości Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1; 

b) odstąpienia od części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia netto , o którym mowa w § 7 ust. 1; 

c) zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto 

należnego za wykonanie części Przedmiotu Umowy, której dotyczy zwłoka za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 50% tego wynagrodzenia; 

d) zwłoki w usuwaniu wad Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

e) niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności drukarskie i introligatorskie w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1., za każdy taki stwierdzony 

przypadek. Wysokość kar umownych naliczonych z tego tytułu nie może być wyższa niż 5% 

wynagrodzenia neto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych z 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 



3. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 

4. Łączna wysokość kar umownych naliczonych z tytułów, o których mowa w niniejszym 

paragrafie nie może być wyższa niż 50% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 

Umowy. 

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca: 

a) wykonuje Umowę niezgodnie z wymaganiami określonymi w jej treści, dokumentach 

wskazanych w § 1 ust 3 Umowy lub w obowiązujących przepisach prawa; 

b) nie wykonuje Umowy zgodnie z terminami ustalonymi w Umowie, a przekroczenie 

terminu realizacji którejkolwiek z części Przedmiotu Umowy jest większe niż czternaście dni; 

c) suma naliczonych kar umownych z winy Wykonawcy określonych w § 11 przekroczyła 

kwotę 30% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust 1 Umowy. 

2. W przypadku wystąpienia naruszeń, o których mowa w ust 1 pkt a-b prawo do odstąpienia 

od Umowy Zamawiający może wykonać po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do 

zaprzestania tych naruszeń lub usunięcia ich skutków, w terminie przez Zamawiającego 

ustalonym (a który uwzględniać będzie czas niezbędny na wykonanie danej czynności lub 

usunięcia jej skutków), w terminie pięciu dni od dnia upływu wyznaczonego terminu. 

3 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa 

w ust. 1: 

a) W ciągu pięciu dni roboczych od daty dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu od 

Umowy Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia 

zaawansowania poszczególnych części Przedmiotu Umowy według stanu na dzień 

odstąpienia i przedłoży je Zamawiającemu; 

b) W terminie siedmiu dni roboczych od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa 

powyżej Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia 

ze stanem faktycznym, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji zrealizowanego 

Przedmiotu Umowy wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia oraz określi, które części 

Przedmiotu Umowy przejmuje. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy Zamawiający nie jest zobowiązany do przejęcia wykonanego Przedmiotu 



Umowy, jeżeli stan zawansowania jest poniżej 50%. Ww. protokół inwentaryzacji uznawany 

będzie za protokół zdawczo-odbiorczy i po wypełnieniu jego zapisów i dostarczeniu 

wykonanego Przedmiotu Umowy Zamawiającemu, stanowi podstawę do wystawienia 

faktury; 

c) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za 

przejmowany Przedmiot Umowy lub jego części, w zakresie i wysokości ustalonej w ww. 

protokole inwentaryzacji. 

4. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy ani od odpowiedzialności za wady ani od 

zobowiązań z tytułu gwarancji jakości wykonanej części Przedmiotu Umowy, którą 

Zamawiający odebrał i za którą wypłacił wynagrodzenie. 

5. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga 

uzasadnienia. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający nie traci 

uprawnienia do naliczania należnych kar umownych. 

 

§ 13 

Zmiana umowy 

1 Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej i w 

okolicznościach określonych w niniejszym paragrafie, tj. w przypadku: 

a) działania siły wyższej rozumianej, jako zdarzenie nagłe o charakterze zewnętrznym, 

którego żadna ze Stron Umowy nie mogła przewidzieć i na które żadna ze Stron Umowy nie 

ma wpływu, lub innych okoliczności, których nie można było przewidzieć albo wystąpienia 

stanu wyższej konieczności; 

b) wystąpienia okoliczności związanych z sytuacją epidemiologiczną, które uniemożliwiają 

lub znacząco utrudniają realizację Przedmiotu Umowy; 

c) konieczności dokonania zmian w Przedmiocie Umowy w stosunku do postanowień 

dokumentów, o których mowa w § 1 ust 3 wynikającą z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć na etapie ich tworzenia; 

d) trudności w opracowaniu Materiałów Wyjściowych; 

g) zmiany przepisów prawa; 

h) decyzji Zamawiającego o rezygnacji z realizacji części Przedmiotu Umowy w 

okolicznościach, o których mowa w § 1 ust 5 Umowy; 



i) zmian w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym polegających na zamianie jego 

elementów lub parametrów na elementy lub parametry o lepszych lub/i odpowiedniejszych 

cechach chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany wynagrodzenia albo terminu lub 

sposobu wykonania Przedmiotu Umowy;. 

j) konieczności dokonania zmiany podwykonawcy Przedmiotu Umowy z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy; 

k) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie części Przedmiotu 

Umowy staje się bezprzedmiotowe 

l) ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług, pod warunkiem wykazania przez 

Wykonawcę, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę 

Przedmiotu Umowy; 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust 1 Strony, jeżeli 

będzie to konieczne, doliczą niezbędny, możliwie najkrótszy czas do terminów wykonania 

poszczególnych części Przedmiotu Umowy, ewentualnie dokonają uzasadnionej zmiany 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia.  

3.W przypadku ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek zmiany treści Umowy, o której 

mowa w ust 1 każda ze Stron ma prawo wystąpić do drugiej z pisemnym wnioskiem o 

dokonanie zmiany Umowy. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust 3 zawiera w szczególności propozycję nowych 

postanowień Umowy i uzasadnienie konieczności dokonania jej zmiany.  

 

§14 

Poufność 

1. Wszystkie dokumenty, informacje i materiały dotyczące działalności jednej ze Stron, 

przekazane lub udostępnione drugiej Stronie w związku z wykonaniem Umowy, w 

szczególności informacje finansowe, organizacyjne, techniczne, osobowe, które posiadają 

wartość gospodarczą i mogą być uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa lub które zostały 

wyraźnie oznaczone jako poufne („Informacje Poufne"), będą traktowane jako informacje, co 

do których istnieje obowiązek zachowania ich w tajemnicy. 

2. Strony zobowiązane są w szczególności do nieujawniania i nierozpowszechniania 

Informacji Poufnych, niewykorzystywania Informacji Poufnych do celów innych niż realizacja 

Przedmiotu Umowy, przechowywania Informacji Poufnych w sposób uniemożliwiający 



dostęp do nich osobom nieuprawnionym oraz zabezpieczenia Informacji Poufnych drugiej 

Strony w taki sposób, w jaki Strona zabezpiecza własne informacje tego rodzaju. 

3. Każda Strona podejmie lub spowoduje podjęcie odpowiednich zasadnych środków 

ostrożności, jakie mogą być konieczne w celu zapobieżenia ujawnieniu Informacji Poufnych 

lub ich części, w tym będzie udostępniać Informacje Poufne osobom trzecim tylko za 

uprzednią, pisemną zgodą drugiej Strony. Powyższe nie ogranicza prawa Stron do 

korzystania z Informacji Poufnych zgodnie z postanowieniami Umowy, ani prawa do 

przekazywania Informacji Poufnych zaangażowanym przez siebie doradcom, którzy 

podlegają albo zostaną zobowiązani do zachowania obowiązku poufności, o ile jest to 

konieczne dla wykonania Umowy. 

4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji: 

a) które stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji 

publicznej z 6 września 2001 roku lub które w dacie ujawnienia były powszechnie znane lub 

stały się powszechnie dostępne w sposób inny niż związany z nienależytym wykonaniem 

Umowy, 

b) w zakresie, w jakim ich ujawnienie jest wymagane zgodnie z obowiązującym prawem, 

przez organ władz państwowych lub inny organ regulacyjny lub nadzorczy, z zastrzeżeniem, 

że Strona ujawniająca informacje dołoży należytych starań, aby ograniczyć zakres 

niezbędnego ujawnienia, 

c) które zostały niezależnie opracowane przez Stronę bez dostępu do Informacji Poufnych, 

d) które Strona uzyskała od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa lub 

zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych informacji i o 

ile Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności; 

e) których ujawnienie jest konieczne w związku z ubieganiem się o lub uzyskaniem przez 

Wykonawcę finansowania z zastrzeżeniem, że takie informacje zostaną ujawnione tylko 

takim podmiotom, które zobowiążą się na piśmie wobec Wykonawcy do ochrony Informacji 

Poufnych (a Zamawiający otrzyma kopię takiego zobowiązania w terminie siedmiu dni od 

daty jego sporządzenia), 

f) które przed datą ujawnienia były w posiadaniu Strony ujawniającej i nie istniał do nich 

obowiązek zachowania poufności. 

5. Dostęp do Informacji Poufnych będą mieć ci członkowie personelu Wykonawcy, 

ewentualnie ci pracownicy podwykonawców, którzy są zaangażowani w wykonywanie 



Umowy i dla których znajomość Poufnych Informacji jest konieczna dla wykonywania 

Umowy. 

§ 15 

Oświadczenia Stron w zakresie ochrony danych osób fizycznych 

1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski na Wawelu - 

Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31 - 001 Kraków, telefon nr 12 422 51 55, fax: (12) 421 

51 77, adres strony internetowej: http://wawel.krakow.pl, adres e-mail: 

zamek@wawel.org.pl; 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych 

Zbiorach Sztuki jest Maciej Rymaszewski, kontakt do inspektora ochrony danych: 

iod@wawel.org.pl; 

3) dane osobowe, o których mowa w pkt a) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn "Druk, 

oprawa i dostawa wydawnictw książkowych dla Zamku Królewskiego na Wawelu – 

Państwowych Zbiorów Sztuki – znak sprawy: DZP-282-8/20 i realizacją Umowy; 

4) odbiorcami danych osobowych, o których mowa w pkt a) będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z 

póź. zm.); 

5) dane osobowe, o których mowa w pkt a) będą przechowywane przez cały czas trwania 

Umowy, w tym okres obowiązywania gwarancji i rękojmi na Przedmiot Umowy; 

6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i realizacją Umowy;  

7) w odniesieniu do danych osobowych, o których mowa w pkt a) decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 



8) osoby fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał Zamawiający w związku 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarciem Umowy 

posiadają: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących. W 

przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1– 3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od 

osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących. `1 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że 

przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO; 

h) osobom fizycznym, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał Zamawiający w 

związku z zawarciem Umowy nie przysługuje: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu realizacji Umowy. 

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo (lub jest upoważniony) do utrwalania i 

zwielokrotniania na nośnikach wskazanych w Umowie, przedmiotów prawa autorskiego i/lub 

praw pokrewnych, które dostarczy Wykonawcy w Materiałach Wyjściowych w celu 

wykonania Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zapewni, że wykonany przez niego Przedmiot Umowy nie będzie 

naruszał praw autorskich innych osób i podmiotów. 



3. Wykonawca nie może dokonać cesji lub przenieść praw (wierzytelności) i obowiązków 

wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 

4. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne właściwe 

przepisy wraz z wykonawczymi. 

6. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez 

sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


