ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiot Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania korekty i redakcji oraz składu wraz z
opracowaniem graficznym, w tym dostosowanie do WCAG 2.0 tekstu (dalej: „Tekst”) pod
roboczym tytułem „Kompendium wiedzy na temat ewidencjonowania, ochrony i
udostępniania kolekcji judaików” (dalej: „Dzieło” lub „Zamówienie”), zgodnie z
wytycznymi Zamawiającego opisanymi w załączniku nr 1, a Zamawiający zobowiązuje się
do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 12 -19 poniżej.
2. Umowa będzie realizowana z wykorzystaniem własnego sprzętu Wykonawcy, poza
siedzibą Zamawiającego, poprzez sieć Internet.
3. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji Zamówienia określają oferta Wykonawcy oraz
zapytanie ofertowe, stanowiące załączniki odpowiednio nr 2 i 3.
4. Zamówienie będzie realizowane przez Wykonawcę we współpracy z osobą wskazaną
przez Zamawiającego.

Termin realizacji i odbiór Dzieła
5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Zamówienie do 15 grudnia 2020 roku, przy
czym pierwsza wersja Tekstu po korekcie i redakcji zostanie wykonana i przekazana
Zamawiającemu w formie pliku doc. drogą mailową na adres wskazany w pkt. 31 poniżej
w terminie do 01 listopada 2020 r., natomiast ostateczna wersja Tekstu po składzie
zostanie wykonana i przekazana Zamawiającemu w formie pliku doc. drogą mailową na
adres wskazany w pkt. 31 poniżej w terminie do 15 listopada 2020 r.
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji opracowanie Tekstu po składzie
drogą elektroniczną na adres email wskazany w pkt. 31 poniżej, przed przesłaniem go
Zamawiającemu jako wersji ostatecznej.
7. Zamawiający może zgłosić uwagi lub zastrzeżenia do przesłanego opracowania Tekstu po
korekcie i redakcji oraz po składzie, 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 7 dni.
8. Brak oddania poprawionego Tekstu po korekcie i redakcji lub po składzie w terminie
ustalonym zgodnie z pkt. 7 powyżej uznany zostanie za niewykonanie Umowy.

9. Zamawiający będzie akceptował przesłane przez Wykonawcę opracowanie Tekstu po
korekcie i redakcji oraz po składzie w formie elektronicznej, w terminie 7 dni od dnia jego
otrzymania.
10. Odbiór Tekstu po składzie nastąpi poprzez przesłanie go wersji elektronicznej (format
doc.) na adres email wskazany w pkt. 31 poniżej.
11. Odbiór Dzieła oraz prawidłowe jego wykonanie zostanie potwierdzone protokołem
odbioru bez zastrzeżeń podpisanym przez Strony.

Wynagrodzenie
12. Z tytułu należytego wykonania Zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości:
1) ____________ PLN (_____złotych) brutto za 1 stronę korekty i redakcji Tekstu;
2) ____________ PLN (_____złotych) brutto za 1 stronę składu Tekstu;

13. Wynagrodzenie będzie obliczone na zasadzie iloczynu liczby wykonanych stron korekty i
redakcji oraz składu i stawek określonych w pkt.12 powyżej.
14. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Zamówienia nie przekroczy kwoty
________ PLN (złotych) brutto.
15. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu Umowy, na podstawie faktury lub rachunku
wystawianej/ego przez Wykonawcę, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w jej/ jego /jej treści.
16. Wynagrodzenie zostanie każdorazowo pomniejszone o należne zaliczki na podatek
dochodowy
i składki na ubezpieczenie społeczne, o ile taki obowiązek wystąpi zgodnie z przepisami
prawa.
17. Wynagrodzenie określone w Umowie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z
tytułu Umowy, w tym pokrywa poniesione przez Wykonawcę wydatki.
18. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należnego
Wykonawcy wynagrodzenia.
19. Strony oświadczają, iż wynagrodzenie Wykonawcy jest zgodne z dyspozycją art. 8a ust. 1
ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2018,
poz. 2177).

Oświadczenia Wykonawcy
20. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Zamówienia z należytą starannością, w sposób
uwzględniający wymagania Zamawiającego oraz przepisy wewnętrzne obowiązujące u
Zamawiającego.
21. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie części Umowy przez podwykonawców, przy
czym w takim wypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania
podwykonawców, jak za działania i zaniechania własne oraz zobowiązuje się do
koordynowania prac podwykonawców.
22. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o
zmianie swoich danych, w tym rozpoczęciu, zawieszeniu lub zakończeniu prowadzenia
działalności gospodarczej.

Kary umowne
23. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona danej części Zamowienia w terminach, o
którym mowa w pkt. 5 powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w punkcie 14 powyżej, za
każdy dzień zwłoki.
24. W przypadku, gdy kara umowna, o której mowa w pkt. 23 powyżej osiągnie wartość 50%
wynagrodzenia brutto, określonego w punkcie 14 powyżej Zamawiający ma prawo do
odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny umożliwiającej
realizację prawa odstąpienia.
25. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 24 powyżej, Zamawiający
ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia brutto,
określonego w pkt. 14 powyżej.
26. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
Zamawiajacy może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50%
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w punkcie 14 powyżej.
27. Niezależnie od przewidzianych w umowie kar umownych Zamawiający może żądać od
Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
28. Zamawiający ma prawo do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy na co Wykonawca wyraża bezwarunkową i
nieodwoływalną zgodę.

Odpowiedzialność
29. 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
30. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z
niniejszej umowy na podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

Postanowienia końcowe
31. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest Maciej
Wzorek, adres e-mail mwzorek@polin.pl.
32. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
bezskuteczności.
33. Spory mogące wyniknąć z Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
34. Załączniki wymienione w Umowie stanowią integralną jej część.
35. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

