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UMOWA  

[istotne postanowienia umowy j] 

 

zawarta w dniu ……………….. w Krakowie pomiędzy:  

 

Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie, al. Krasińskiego 11a, 31-111 

Kraków, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 92/2016, NIP 676 2502246, REGON 

363717113, zwanym dalej PWM, w imieniu i na rzecz którego działają:  

Daniel Cichy - Dyrektor - Redaktor Naczelny  

Agata Gołębiowska - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  

zwanym w dalej części umowy: „Zamawiającym”  

 

a  

…………………………………. prowadzącą działalność gospodarczą / z siedzibą, pod 

adresem ………………………………….., NIP ………………………., Regon 

………………………….  

zwaną dalej „Wykonawcą”  

 

zwani są łącznie lub osobno „Stronami lub Stroną”. 

 

 

W związku z wyborem oferty Wykonawcy na część (zadanie) numer ……. w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), 

zatytułowanym „Sukcesywny zakup publikacji nutowych i książkowych”, znak sprawy: 

ZZP.261.20.2020, została zawarta umowa następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY  

§ 1 

1. Przedmiotem umowy  jest  sukcesywny zakup publikacji nutowych i książkowych, na podstawie 

jednostkowych zamówień obejmujący zakup: 

1) [Publikacji Wydawnictwa Muzycznego Absonic (Radwanice, ul. 1-go Maja 11) – część 1 

zamówienia];* 

2) [Publikacji Wydawnictwa Muzycznego Contra (Nieporęt, ul. Chłodna 8)  

– część 2 zamówienia];* 

3) [Publikacji Wydawnictwa EUTERPE (Kraków, ul. Zaczarowane Koło 1/3 ) 

– część 3 zamówienia];* 

4) [Publikacji Oficyny Wydawniczo – Poligraficznej HALEGG (Krzyżanowice, ul. Mickiewicza 

15) – część 4 zamówienia];* 

5) [Publikacji Wydawnictwa Marcus (Rudawa, Stanisława Polaczka 32a) 

– część 5 zamówienia];* 

6) [Publikacji Wydawnictwa Musica Iagellonica Sp. z.o.o. (Kraków, ul. Westerplatte 10) – część 

6 zamówienia];* 
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7) [Publikacji Wydawnictwa Muzycznego Polihymnia  (Lublin, Deszczowa 19) – część 7 

zamówienia];* 

8) [Publikacji Wydawnictwa Muzycznego Triangiel  (Otwock, ul. Samorządowa 13) 

 – część 8 zamówienia];* 

 

 

zwanych dalej „Publikacjami” lub „przedmiotem umowy” 

2. Szczegółowe zasady udzielania zamówień w ramach niniejszej umowy zawarte są w § 3 umowy j.  

3. Publikacje  powinny odpowiadać opisowi zawartemu w załączniku nr 1 do umowy (Opis 

przedmiotu zamówienia). 

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY  

§ 2 

Umowa ramowa zostaje zawarta na okres 3 lat od daty jej zawarcia lub do wyczerpania maksymalnej 

kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 umowy . 

ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

§ 3 

1. Zamówienia w ramach umowy  będą udzielane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy 

wskazanym w § 2  i dotyczyć będą przedmiotu umowy opisanego w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Osoba upoważniona wskazana w ust. 5 będzie przekazywać Wykonawcy drogą elektroniczną na 

adres e-mail: ………… lub poprzez dedykowany system Wykonawcy, zamówienie na dostawę 

Publikacji zawierające w szczególności nazwy zamawianych Publikacji oraz ich liczbę. 

Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie zamówienia albo poinformować 

Zamawiającego o braku możliwości jego realizacji w całości lub w części, zgodnie z zasadami 

wskazanymi w ust. 4.  

3. W przypadku posiadania przez Wykonawcę dedykowanego systemu, Wykonawca jest 

zobowiązany do przekazania osobie upoważnionej wskazanej w ust. 5 wszelkich informacji i 

danych niezbędnych do korzystania z systemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy . 

4. O braku możliwości realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany poinformować 

Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu 

złożenia zamówienia . W przypadku czasowej niedostępności danej Publikacji Wykonawca 

rejestruje złożone zamówienie jako zamówienie oczekujące (back order). Jeżeli po upływie 60 dni 

od daty złożenia zamówienia dana Publikacja jest wciąż niedostępna, Wykonawca niezwłocznie 

informuje o tym Zamawiającego, usuwa zamówienie z listy zamówień oczekujących i uznaje się, 

że zamówienie nie zostało złożone. 

5. Osobą upoważnioną do składania zamówień i kontaktu ze strony Zamawiającego w związku 

z realizacją umowy   jest …….., nr tel. …….., adres e-mail: ……….. 

6. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy w związku z realizacją umowy  jest …….., 

nr tel. …….., adres e-mail: ……….. 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Publikacje zgodne z niniejszą umową i złożonym 

zamówieniem do siedziby Zamawiającego (Kraków, al. Krasińskiego 11a) w terminie: 

a) Część nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8  zamówienia  - 5 lub 7 dni od daty złożenia zamówienia;* (zgodnie z 

ofertą wybranego wykonawcy) 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia drogą elektroniczną lub telefonicznie osobę 

wskazaną w § 3 ust. 5 o planowanym terminie dostawy co najmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem. 

Dostawy mogą się odbywać w dni robocze w godzinach 7-15. 

3. Publikacje powinny być zapakowane w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem.  

4. Dostawa Publikacji odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Zamawiający w terminie do 5 dni od daty otrzymania dostawy oceni prawidłowość otrzymanych 

Publikacji i w przypadku braków ilościowych lub jakościowych zgłosi ten fakt Wykonawcy drogą 

elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż do 7 dni od dnia 

otrzymania zgłoszenia Zamawiającego, usunięcia braków na własny koszt i ryzyko albo do 

odpowiedniego obniżenia ceny za realizację zamówienia i doręczenia Zamawiającemu faktury 

korygującej. 

6. W sytuacji gdy Wykonawca nie zgadza się z oceną prawidłowości przedmiotu zamówienia 

dokonaną przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia swojego 

stanowiska na piśmie w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia Zamawiającego, o którym mowa w 

ust. 5. Po bezskutecznym upływie tego terminu przyjmuje się, że Wykonawca zgadza się z oceną 

Zamawiającego. 

7. Potwierdzeniem prawidłowości zamówienia jest protokół odbioru Zamawiającego, zawierający 

(jeżeli dotyczy) także informacje o brakach zgodnie z ust. 5.  

PODWYKONAWCY.  

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy ..[nie powierza/powierza]…* wskazane 

poniżej części przedmiotu umowy …………………………………… do wykonania następującym 

podwykonawcom: ……………………………………*. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w 

zakresie realizacji umowy przez podwykonawców, w tym w szczególności przekazywania 

informacji na temat nowych podwykonawców.  

3. Zmiana podwykonawców, w tym również wprowadzenie nowych podwykonawców wymaga 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Powierzenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców w takim samym stopniu jak za działania, uchybienia lub zaniedbania własne. 

WYNAGRODZENIE 

§ 6 

1. Maksymalna kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację umowy  wynosi 

…[kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację danego zadania]…. zł (słownie: 

……………….) wraz z podatkiem VAT. 

2. Zamawiający nie będzie zobowiązany do wykonania umowy  w maksymalnej kwocie wskazanej w 

ust. 1 a niewykorzystanie maksymalnej kwoty umowy  nie będzie stanowić podstawy do 

jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, że na zakup wszystkich Publikacji oferuje Zamawiającemu rabat w 

wysokości …[wysokość rabatu podana przez wybranego wykonawcę w ofercie]…. Rabat jest stały 

przez cały okres obowiązywania umowy i będzie liczony od detalicznych cen katalogowych brutto 

wydawcy danej Publikacji na dzień złożenia zamówienia.  

4. Wynagrodzenie będzie płatne po prawidłowym wykonaniu każdego zamówienia na następujący 

numer rachunku bankowego Wykonawcy:  …………………………………, w terminie do 30 dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej i zgodnej z umową faktury potwierdzającej 



Załącznik nr 3 do SIWZ 

Znak sprawy: ZZP.261.20.2020 

 

Strona 4 z 6 

wykonanie danego zamówienia oraz protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 7 umowy. Na fakturze 

Wykonawca zobowiązany jest podać numer umowy  i datę zamówienia.  

5. Gdy wartość zamówień przekroczy 85% kwoty wskazanej w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany 

do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. 

6. Za termin zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Cesja wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za 

zgodą Zamawiającego, wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

KARY UMOWNE 

§ 7 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 

1) opóźnienia z winy Wykonawcy w dostarczeniu danego zamówienia w terminie wskazanym w 

§ 4 ust. 1 umowy  –  5% wartości danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia; 

2) opóźnienia z winy Wykonawcy w dostarczeniu Publikacji wolnych od wad zgodnie z § 4 ust. 5 

umowy , - 5% wartości nieprawidłowej części danego zamówienia, za każdy dzień opóźnienia. 

Kary nie nalicza się jeżeli  Wykonawca obniży odpowiednio cenę za realizację zamówienia; 

3) nieprzekazania danych i informacji koniecznych do korzystania z dedykowanego systemu 

Wykonawcy w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 umowy  – 100,00 zł (słownie: sto złotych 

00/100) za każdy dzień opóźnienia; 

4) niepowiadomienia o planowanym terminie dostawy zgodnie z § 4 ust. 2 umowy  – 150,00 zł 

(słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy przypadek; 

5) niepoinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie podwykonawstwa 

zgodnie z § 5 umowy  – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy przypadek; 

6) niepoinformowania Zamawiającego o sytuacji wskazanej w § 6 ust. 5 umowy  – 1.000,00 zł 

(słownie: tysiąc złotych 00/100); 

7) innych naruszeń postanowień umowy  – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 

00/100) za każdy przypadek. 

2. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy lub w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania lub odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę - 10% maksymalnej kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na realizację umowy, wskazanej w § 6 ust. 1 umowy. 

3. Naliczone kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.  

4. Na naliczoną karę umową Zamawiający każdorazowo wystawi notę obciążeniową.  

8. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie wykluczają prawa żądania zapłaty 

odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej 

kary umownej.  

ODSTĄPIENIE LUB ROZWIĄZANIE OD UMOWY 

§ 8 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wówczas Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.   

2. Z zachowaniem prawa do nałożenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 2 umowy , 

Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w sytuacji gdy w stosunku do Wykonawcy 

zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w terminie 7 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął informacje o okolicznościach 

warunkujących odstąpienie od umowy. 
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3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy , w szczególności 

powtarzających się reklamacji dotyczących złej jakości Publikacji, gdy Wykonawca z przyczyn 

leżących po jego stronie notorycznie nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy lub 

gdy Wykonawca wskazuje na brak możliwości realizacji zamówienia, który nie jest spowodowany 

obiektywnymi przyczynami. Za obiektywne przyczyny uznaje się w szczególności brak 

możliwości realizacji zamówienia w związku z czasową niedostępnością Publikacji niezawinioną 

przez Wykonawcę. 

SIŁA WYŻSZA 

§ 9 

1. Żadna ze stron nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkodę, koszty lub wydatki 

powstałe w wyniku lub w związku z opóźnieniem, nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem 

umowy, jeżeli nastąpiło to w związku z zaistnieniem okoliczności siły wyższej. W takim 

przypadku nie można także naliczyć kar umownych.  

2. Siła wyższa w rozumieniu niniejszej umowy oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub 

zdarzenia o charakterze wyjątkowym pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające 

którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań przewidzianych niniejszą 

umową, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo 

dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof 

przyrodniczych typu powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, wyjątkowo 

intensywne i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można 

było zapobiec (wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.). W 

rozumieniu niniejszej umowy siłą wyższą nie są w szczególności deficyt sprzętowy, kadrowy, 

materiałowy, spory pracownicze, strajki, trudności finansowe ani też kumulacja takich czynników.  

3. Strona umowy stojąca w obliczu siły wyższej musi niezwłocznie poinformować drugą stronę 

umowy o zaistniałej sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz 

przewidywanych konsekwencjach, jak również podjąć działania w celu zminimalizowania 

możliwych szkód.  

4. Strona umowy powołująca się na okoliczność siły wyższej powinna udokumentować jej 

zaistnienie.  

ZMIANY UMOWY 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany umowy j wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany umowy j mogą być wprowadzone w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z 

okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 pkt od 2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz w sytuacji:  

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wówczas zmianie ulegnie stawka podatku VAT 

oraz wynagrodzenie brutto należne wykonawcy od dnia zmiany stawki. Wynagrodzenie netto 

pozostaje bez zmian.  

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wówczas wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

zmienione w zakresie niezbędnym i koniecznym związanym z przedmiotową zmianą.  

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wówczas wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie zmienione w zakresie niezbędnym i koniecznym związanym z 

przedmiotową zmianą. 

4) zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, Wówczas wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione w zakresie 

niezbędnym i koniecznym związanym z przedmiotową zmianą. 

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
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5) przedłużenia terminu realizacji umowy o maksymalnie 3 miesiące w sytuacji gdy w terminie 

wskazanym w § 2 umowy  nie zostanie wykorzystana maksymalna kwota jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na realizację niniejszej umowy . Dokładny okres przedłużenia realizacji 

umowy ustalony zostanie przez Strony w toku negocjacji, w odniesieniu do kwoty jaka 

pozostała Zamawiającego oraz możliwości Wykonawcy. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 mogą zostać wprowadzone wyłącznie jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. W związku z powyższym 

wprowadzenie wskazanych zmian dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający 

uzasadnienie faktyczne i prawne konieczności wprowadzenia zmian oraz w przypadku zmian z ust. 

2 pkt 2 - 4 – złożenie dowodów, w tym dokumentów, potwierdzających powiązanie planowanej 

zmiany z realizacją niniejszej umowy. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11 

1. Załącznik do umowy stanowi jej integralną część. 

2. Poprzez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 

Lista załączników 

Załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu umowy (załącznik odpowiadający załącznikowi nr 1 do SIWZ) 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

* wybrać odpowiednio, w zależności od treści oferty wybranego wykonawcy 

 

Na każdą z części zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa .  


