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Załącznik nr 4b (cz. II) do SIWZ  
 

Umowa – projekt umowy 
 
zawarta w dniu …… 2020 r. w Białymstoku pomiędzy: 
 
Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą ul. Henryka Sienkiewicza 26, 15-092 Białystok, wpisanym  
do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Miasta Białystok pod nr 08/17, posiadającym 
NIP 542 32 64 915, REGON 366215932,  
zwanym dalej „Zamawiającym”  
reprezentowanym przez: prof.  dr  hab.  Wojciecha  Śleszyńskiego  –  Dyrektora,   
przy  kontrasygnacie  Głównej  Księgowej – Anny Trochimczyk, 
a 
…………………….., zwanym dalej Wykonawcą  
 
na podstawie wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego nr DAF.261.145.2020, pn.: „Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa 
wydawnictw i innych materiałów poligraficznych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” strony zawierają 
umowę następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usług drukarskich dla Muzeum Pamięci Sybiru zgodnie z treścią 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą w części  II zamówienia  

tj. druk i dostawa wydawnictwa Syberyjski Białystok (1 500 egz.) – przy zachowaniu szczegółowych 

wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia tj. Załączniku nr 5b do SIWZ oraz zgodnie  

z niniejszą Umową. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz parametrami technicznymi wydruku oraz nakładem 
określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia tj. w Załączniku nr 5b do SWIZ. 

3.  Wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego oraz przetworzone w ramach realizacji umowy 
stanowią wyłączną własność Zamawiającego i Wykonawca zwróci Zamawiającemu oraz usunie z 
komputerów i wszelkich nośników informacji własnych (o ile Zamawiający nie zleci inaczej) po 
odbiorze przedmiotu umowy. Materiały przekazane przez Zamawiającego objęte są prawami 
autorskimi Zamawiającego i Wykonawca nie ma prawa wykorzystywać ich do innych celów niż 
realizacja niniejszej Umowy.  

 
§ 2 

Terminy 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia zawarcia umowy do dnia 28.12.2020 r. 

2. Przedmiot umowy zostanie w całości zrealizowany (zgodnie z poniższym harmonogramem)   

i przekazany Zamawiającemu w terminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy.  

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z poniższym harmonogramem:  

1) Zamawiający w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy przekaże Wykonawcy komplet plików 

złożonej i przygotowanej do druku publikacji do przygotowania wydruków próbnych, 

2) Wykonawca w terminie do 7 dni od daty otrzymania plików do wydruku z pkt 1) wykona wydruki 

próbne i dostarczy je do Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku,   

3) Zamawiający przekaże wersję elektroniczną publikacji za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej lub poprzez zamieszczenie plików na serwerze wskazanym przez Wykonawcę.  

W przypadku, gdy przekazany Wykonawcy plik nie będzie spełniał wymogów technicznych do 

realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie 
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Zamawiającego na adres e-mail ………..   w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania pliku, pod 

rygorem utraty wszelkich roszczeń z tego tytułu.  

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy wersję elektroniczną wydawnictwa za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej lub poprzez zamieszczenie plików na serwerze wskazanym przez 
Wykonawcę. W przypadku, gdy przekazany Wykonawcy plik nie będzie spełniał wymogów 
technicznych do realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o tym 
fakcie Zamawiającego na adres e-mail …..………..   w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania pliku, 
pod rygorem utraty wszelkich roszczeń z tego tytułu. 

5. Za dzień realizacji przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania przez przedstawiciela 
Zamawiającego Protokołu odbioru przedmiotu umowy, stwierdzającego otrzymanie wydawnictwa  
w nakładzie określonym w OPZ tj. Załączniku nr 5a do SIWZ.  

6. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Węglowej 1. Dostawa 

przedmiotu umowy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje ryczałtowe 

wynagrodzenie w łącznej wysokości …………..….zł  netto + ..…% VAT, wartość ………….…. zł (słownie: 
………..……..) brutto.   

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym brutto, tj. uwzględnia 
w szczególności: wartość usługi, wszelkie obciążenia publicznoprawne, zysk, narzuty, koszty 
transportu, ewentualne upusty oraz pozostałe czynniki cenotwórcze związane z realizacją 
przedmiotu umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego  
z tytułu niniejszej umowy.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy w 
terminie do 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury. 
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 
………………………………………………… 

4. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy sprawdzając kompletność zrealizowanego 
zamówienia, jego zgodność z wymogami opisanymi w SIWZ i złożoną ofertą. Wzór protokołu 
stanowi załącznik nr 3 do umowy.  

5. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 
potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 pkt 1 przez 
Wykonawcę.  

6. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi określonymi w § 7, dokonując 
kompensaty należności z wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w drodze noty 
obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

7. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych 
faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 542-32-64-915. Jedocześnie 
Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących. 

8. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. Zamawiający oświadcza, że płatności wynikające z przedmiotu umowy będę realizowane  

z zastosowaniem tzw. podzielonej płatności, a Wykonawca wyraża zgodę na taki sposób płatności. 
10. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść swej wierzytelności 

wynikającej z umowy na osoby trzecie. 
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§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej staranności, 
z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy 
oraz zaleceń Zamawiającego. 

2. Przedmiot umowy nie może naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa, 
praw osób trzecich oraz winien być wolny od wad fizycznych i wad prawnych.  

3. Wykonawca przy wykonaniu zamówienia zobowiązuje się uwzględnić sugestie i uwagi 
upoważnionych pracowników Zamawiającego.  

4. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej 
z prac objętych przedmiotem umowy innym podmiotom niż wymienione w formularzu oferty.  

5. W przypadku naruszenia postanowień ust. 4, Zamawiający może odstąpić od umowy, pod 
warunkiem ostatecznego pisemnego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy i 
wyznaczenia terminu dodatkowego nie krótszego niż 3 dni - po bezskutecznym upływie tego 
terminu. Niezależnie od uprawnień o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiającemu 
przysługują prawa do naliczania kar umownych określonych w § 7.  

6. Wykonawca oświadcza, że w przypadku zatrudnienia podwykonawców: 
1) zobowiązuje się do koordynowania usług realizowanych przez podwykonawców; 
2) zlecając część lub całość usług związanych z realizacją przedmiotu umowy 

podwykonawcom, zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wynikających z Kodeksu 
cywilnego w zakresie prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

7. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania  
i zaniechania własne, co oznacza, że Wykonawca nie może powołać się na jakiekolwiek okoliczności 
wynikające z faktu zlecenia części prac, dla usprawiedliwienia się z niewykonania lub nienależytego 
wykonania postanowień niniejszej umowy. 

8. Za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
 

§ 5 
PODWYKONAWCY, INNE PODMIOTY   

1. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom, następujący zakres przedmiotu umowy:  

1) ............................................................. firma …………………………….. 

2) ............................................................. firma ………………….…………  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli 

lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania, co oznacza, że Wykonawca nie może 

powołać się na jakiekolwiek okoliczności wynikające z faktu podzlecenia części przedmiotu umowy,  

dla usprawiedliwienia się z niewykonania postanowień niniejszej umowy. 

 
§ 6 

GWARANCJA 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres  

…………… miesięcy licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu 

umowy (okres gwarancyjny). 

2. Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodne z warunkami 

Umowy oraz bez wad pomniejszających jego wartość lub czyniących przedmiot umowy 

nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca dokona, na swój koszt wymiany przedmiotu umowy na wolny 

od wad lub usunięcia wszelkich wad lub usterek, które pojawiły się w przedmiocie umowy. 

Wymiana lub usunięcie wad lub usterek nastąpi w ciągu 10 dni od dnia zgłoszenia. Zgłoszenie może 

być dokonane w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. Wybór sposobu usunięcia wady dokona 

Zamawiający przyjmując, że naprawa będzie właściwym sposobem usunięcia wady, o ile będzie to 

możliwe i użyteczne z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego. 



4 

 

4. W sytuacji, gdy Wykonawca, po wezwaniu przez Zamawiającego do wymiany przedmiotu umowy 

lub jego części lub usunięcia wad, nie dopełni obowiązku wymiany przedmiotu umowy lub jego 

części na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy, Zamawiający jest uprawniony do 

usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne 

uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy. W wypadku naliczenia kary 

umownej za opóźnienie w usunięciu wad i usterek, w warunkach wykonania zastępczego, o którym 

mowa w zdaniach poprzedzających, terminem usunięcia wady, stanowiącym termin końcowy 

naliczenia kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad i usterek, będzie protokół usunięcia wady 

podpisany przez osobę trzecią, której Zamawiający zlecił zastępcze usunięcie wady.   

5. Za wady, o których mowa w ustępach powyżej należy uznać przede wszystkim, ale nie wyłącznie: 

kolorystykę odbiegającą od ustalonego projektu, pogorszenie jakości zdjęć w stosunku do projektu, 

rozmycie, nieczytelność lub inne błędy druku, nietrwałe zszycie/sklejenie. 

6. Okres gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu do czynności wykonanych w ramach gwarancji 

przez Wykonawcę – od dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia przez 

Wykonawcę wad. 

7. Okres gwarancji nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia wady do dnia protokolarnego 

potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wady – w odniesieniu do części 

Przedmiotu umowy objętego wadą. 

 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w sytuacji, gdy Wykonawca lub Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 

0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,  

3) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów, o których mowa w §2 ust. 3 p. 2 lub §6 ust. 3 

niniejszej umowy w wysokości 2 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia.  

2. W sytuacji naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 4 ust. 4 Zamawiający może naliczyć karę 

umowną w wysokości 5% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kary umowne, naliczone zgodnie  

z ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego. 

4. Kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy. 

5. Jeżeli wartość zastrzeżonej kary nie pokrywa szkody poniesionej przez Zamawiającego, wówczas 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody.  

6. Odstąpienie od umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty ewentualnie naliczonych 

przez Zamawiającego kar umownych.  

 

§ 8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części w terminie 7 dni w przypadkach, gdy: 
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1) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 7 ust. 1 pkt 

1-3 i ust. 2 umowy przekroczyła kwotę 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego  

w § 3 ust. 1 umowy  

2) opóźnienie w wykonaniu obowiązków w terminie określonym w §2 ust. 2 umowy trwa dłużej 

niż 5 dni kalendarzowych,  

3) Wykonawca nie przedłożył przedmiotu umowy do odbioru w terminie wskazanym w §2 ust. 2 

umowy, 

4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub nastąpi pogorszenie sytuacji finansowej  

Wykonawcy, które może uniemożliwić prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych, 

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji zamówienia i pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego nie realizuje zamówienia przez okres kolejnych 5 dni 

roboczych od daty dodatkowego wezwania, 

6) Wykonawca wykonuje zamówienie w sposób rażący i sprzeczny z umową, uwagami 

Zamawiającego lub przepisami, albo też nie wykonuje swoich pozostałych zobowiązań 

umownych – po uprzednim bezskutecznym upływie dodatkowego 5-dniowego terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego. 

 

§ 9 

1. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty robocze w trakcie realizacji umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego:  

 ……………………………….…, e-mail …………………………. 

2) ze strony Wykonawcy: ………………………, e-mail …………………………….. 

2. Zmiana ww. osób następuje poprzez pisemne zawiadomienie drugiej strony umowy i nie wymaga 

zmiany postanowień umowy. 

 
§ 10 

ZMIANA UMOWY 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i przepisów powszechnie 

obowiązujących. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej 

Umowy, jeżeli dotyczy ona: 

1) zmiany technologiczne:  
a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań  

niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy, 

b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań  
ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

c) wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny,  
jeżeli zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego,  

2) zmiany w zakresie podwykonawców, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką 
zmianę. 

3. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie jest sporządzenie przez strony protokołu konieczności 

określającego przyczyny i zakres zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności 

wymienionych w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego 

niniejszą umowę. 
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4. Powiadomienie o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później, 

niż 20 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 

5. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 

powiadomienia Zamawiającego o:   

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 
2) zmianie osób reprezentujących, 
3) ogłoszeniu o upadłości, 
4) ogłoszeniu o likwidacji, 
5) zawieszeniu działalności, 
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

 
§11 

Zachowanie tajemnicy i bezpieczeństwo danych osobowych 
1. Strony umowy zobowiązują się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z 
wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności 
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa; 

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez strony 
niniejszej umowy; 

3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących 
informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w 
całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody 
strony umowy, od której pochodzą informacje; 

4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby 
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej 
umowy; 

5) nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie 
przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy; 

6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez 
Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec 
podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie 
określonym umową; 

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy,  
o których strona ta poinformowała; 

8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych i 
podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy 
informacji. 

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do: 
1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych; 
2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła 

wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności; 
3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobę 

trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań 
zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy 
informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione z naruszeniem 
wymogów określonych w zdaniu poprzednim; 

4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania 
tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa. 

3. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z 
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 
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.). 

4. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani 
udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy 
realizacji umowy. 
 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Przeniesienie praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę  

na podmiot trzeci wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

6. Integralną część umowy stanowią: 

1) Oferta Wykonawcy  - załącznik nr 1,  
2) Opis przedmiotu zamówienia oraz SIWZ – załącznik nr 2,  
3) Protokół odbioru przedmiotu umowy – załącznik nr 3. 

 

 

 

 

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

  Zamawiający      Wykonawca 
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Załącznik nr 3 do umowy  

 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU zgodnie z umową Nr …………… 
 

Białystok , dnia……………… 
 
Zamawiający: Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 26, 15-092 Białystok 
 
Wykonawca: …………………………………………………………………………… 
 
Przedstawiciele stron: 
 ze strony Zamawiającego: …………………………………………………… 
 ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………… 
 
Strony zgodnie potwierdzają dostawę w ramach realizacji zamówienia pn. „Opracowanie graficzne, 
skład, druk i dostawa wydawnictw i innych materiałów poligraficznych na potrzeby Muzeum Pamięci 
Sybiru”– DAF.261…….2020 
 
W części II : …………………………………………… 

 
Wykonawca dostarczył :  

 
Uwagi dotyczące realizacji zamówienia: 

1. przedmiot dostawy zgodny / niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą. 
(opis rozbieżności):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

2. stwierdzone niezgodności/uszkodzenia*  Wykonawca  usunie w terminie …. dni roboczych od daty 
niniejszego protokołu  na swój koszt i ryzyko. 

3. niniejszy protokół stanowi / nie stanowi *podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury  
za dostarczony sprzęt i oprogramowanie, określony szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia 
oraz złożonej ofercie. 

4. protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

……………………………………      ………………………………… 
Zamawiający       Wykonawca 

 

                                                           
* skreślić odpowiednio  

Lp. Nazwa publikacji  Wersja     Nakład 

    

    

    

    

    

    


