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Załącznik Nr 3 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Przedmiot Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1)  opracowania wspólnie z Zamawiającym projektu pomocy dydaktycznych w formie pudełka, 

wewnątrz którego znajdować się będą broszury ze scenariuszami zajęć, zdjęcia, mapa, wydruki 3D 

obiektów muzealnych, karty pracy oraz judaika, stanowiących spójne narzędzie dydaktyczne pod 

nazwą „Muzeum w pudełku” skierowane do uczniów szkół podstawowych (dalej: ,,Projekt”); 

2) wykonania 105 kompletów materiałów dydaktycznych zgodnie z Projektem i specyfikacją zawartą w 

treści zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik nr ____ do Umowy (dalej: „Materiały 

dydaktyczne”); 

3) dostarczenia do siedziby Zamawiającego Materiałów dydaktycznych oraz rozładowania ich w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego; 

Projekt i Materiały dydaktyczne dalej  łącznie zwane „Dziełem”, zaś Zamawiający zobowiązuje się do 

odbioru Materiałów dydaktycznych i zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowie.    

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Materiałów dydaktycznych w zakresie jakości oraz ilości 

zgodnego z treścią zapytania ofertowego oraz treścią złożonej Oferty stanowiących załączniki nr 

________ do Umowy. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy stanowi załącznik nr ___ do Umowy . 

 

Termin realizacji i odbiór Dzieła 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy zgodnie z następującym harmonogramem: 

1) opracowanie Projekt w terminie do ____, z zastrzeżeniem, że Zamawiający przekaże Wykonawcy 

wszystkie niezbędne materiały, szczegółowo wskazane w treści zapytania ofertowego, 

stanowiącego załącznik nr __ do Umowy w terminie ustalonym przez Strony w trybie roboczym, 

nie później jednak niż w przeciągu 5 tygodni od dnia zawarcia Umowy. 

2) wykonanie Materiałów dydaktycznych i dostarczenie ich Zamawiającemu w terminie do 30 

listopada 2020 roku. 

5. Odbiór Projektu nastąpi drogą elektroniczną poprzez nadesłanie go na adres e-mail: __________ w 

formie pliku .jpg lub .pdf 

6. Odbiór Materiałów dydaktycznych nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji jakości oraz poprawności wykonania Projektu przed 

wykonaniem przez Wykonawcę wszystkich Materiałów dydaktycznych. 
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8. Zamawiający może zgłosić uwagi lub zastrzeżenia do stworzonego Projektu i Materiałów 

dydaktycznych, w takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag 

Zamawiającego w terminie 3 dni od daty ich otrzymania, chyba że Strony ustalą odmienny termin, 

przy czym ustalenie terminu nastąpi w drodze roboczych uzgodnień, a wyznaczony dodatkowy 

termin nie może być dłuższy niż 3 dni. 

9. Brak oddania poprawionego Dzieła w terminie ustalonym zgodnie z pkt. 8 powyżej uznany zostanie 

za niewykonanie Umowy. 

10. Odbiór Dzieła oraz prawidłowe jego wykonanie zostanie potwierdzone każdorazowo protokołem 

odbioru bez zastrzeżeń podpisanym przez Strony. 

 

 

 

Zobowiązania Wykonawcy 

11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę z najwyższą starannością, wykorzystując w tym celu 

wszystkie posiadane umiejętności, wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie zaplecze techniczne  

i organizacyjne konieczne do prawidłowej realizacji Umowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać wskazówki Zamawiającego co do sposobu wykonywania 

Umowy. 

13. W trakcie obowiązywania Umowy, Wykonawca będzie pozostawał w stałym kontakcie z osobami 

wskazanymi przez Zamawiającego w pkt. 33 poniżej. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o ewentualnych 

komplikacjach i utrudnieniach w realizacji Umowy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Materiałów dydaktycznych do siedziby Zamawiającego na 

swój koszt i własnym transportem.  

16. Wykonawca nie może dodatkowo powielać i rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek 

sposób materiałów przekazanych w celu wykonania Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

17. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności przedmiot Umowy i 

wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 6 września 

2001 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1429), która podlega udostępnieniu w 

trybie przedmiotowej ustawy. 

 

Wynagrodzenie 

18. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za prawidłowe wykonanie Umowy wynagrodzenie  

ryczałtowe w wysokości _________ PLN (_________ złotych) brutto.  
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19. Wynagrodzenie określone w pkt. 18 powyżej obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją dostawy, 

zgodnie  z warunkami określonymi w Umowie i załącznikach do Umowy.  

20. Wynagrodzenie przysługuje wyłącznie za dostarczone i prawidłowo wykonane Materiały dydaktyczne. 

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.  18 powyżej, będzie płatne w całości po wykonaniu Materiałów 

dydaktycznych i ich dostarczeniu do siedziby Zamawiającego w terminie 21 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku i po podpisaniu protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń.  

22. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze/rachunku.  

23. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru, o którym 

mowa w pkt. 10 powyżej. 

24. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

Kary umowne 

25. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu następujących kar umownych: 

a) w przypadku nieterminowego przekazania Projektu – w wysokości 5% całkowitej wartości brutto 

Umowy, o której mowa w  pkt. 18 powyżej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

b) w przypadku nieterminowej dostawy Materiałów dydaktycznych - w wysokości 10% całkowitej 

wartości brutto Umowy, o której mowa w  pkt. 18 powyżej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

26. W przypadku, gdy kary umowne, o których mowa w pkt. 25 powyżej osiągną wartość 30 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto wskazanego w pkt. 18 powyżej Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy  

w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny umożliwiającej realizację prawa 

odstąpienia.  

27. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 26 powyżej, Zamawiający ma prawo do 

naliczenia kary umownej w wysokości 50 % wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w pkt. 18 

powyżej. 

28. W przypadku naliczenia kary umownej, o której mowa w pkt. 27 powyżej kary umowne, o których mowa 

w pkt. 25 powyżej nie będą naliczane. 

29. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

30. Zamawiający ma prawo do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy, na co Wykonawca  wyraża bezwarunkową i nieodwoływalną zgodę. 

 

Odpowiedzialność 
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31. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją Umowy a 

wyrządzone przez Wykonawcę, jego podwykonawców lub inne osoby, które działają na jego zlecenie lub 

w jego imieniu, przy czym dotyczy to zarówno szkód wyrządzonych Zamawiającemu, jak i osobom 

trzecim.   

 

Cesja 

32. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

na podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

Postanowienia końcowe 

33. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest _____________. 

34. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 

35. Spory mogące wyniknąć z Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

36. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

37. Załączniki wymienione w Umowie stanowią jej integralną część. 

 

 

 

 


