
§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest: 

1) sprzedaż i dostawa 175 sztuk audio-przewodników; 

2) wgranie audio-wycieczek przygotowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich do 

audio-przewodników; 

3) nagranie i wgranie do audio-przewodników audio-wycieczki w języku rosyjskim; 

4) przetłumaczenie audio-wycieczki na język jidysz wraz ze stworzeniem nagrania oraz 

jego wgraniem na dostarczone audio-przewodniki.   

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do umowy.  

 

§ 2. 

1. Wykonawca dostarczy sprzęt własnym transportem na własny koszt, w terminie 

………….. dni od dnia podpisania umowy, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do 

umowy. 

2. Wykonawca rozładuje przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

w siedzibie Muzeum ul. Anielewicza 6, 00- 157 Warszawa. 

3. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi zgodność dostawy pod względem 

ilościowym w miejscu dostawy. 

4. Odbiór dostarczonych urządzeń zostanie potwierdzony Protokołem  Odbioru-Przekazania. 

5. Wykonawca dokona nagrania i wgrania do audio-przewodników audio-wycieczki w języku 

rosyjskim, a także przetłumaczenia audio-wycieczki na język jidysz wraz ze stworzeniem 

nagrania oraz jego wgraniem na dostarczone audio-przewodniki - w terminach i zgodnie z 

harmonogramem określonym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 

nr 1 do umowy. 

 

§ 3. 

1. Z tytułu wykonania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości …………………… zł brutto (słownie:……………………………). 

2. Za wykonanie umowy Wykonawcy otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 

1) za sprzedaż i dostawę audio-przewodników - ………… zł; 

2) za wgranie audio-wycieczek w językach: polski, angielski, niemiecki, francuski, 

hiszpański, włoski, hebrajski oraz polski język migowy - ……………… zł; 

3) za nagranie i wgranie audio-wycieczki w języku rosyjskim - ……………… 

…………… zł; 

4) za przetłumaczenie, nagranie i wgranie audio-wycieczki w języku jidysz - 

…………………… zł. 

3. Kwota określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

zgodnie z warunkami określonymi w umowie i załącznikach do umowy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne Wykonawcy na podstawie 

prawidłowo wystawionych faktur. 

5. Podstawą do wystawienia faktury za daną część jest każdorazowo podpisanie przez 

Zamawiającego protokołu za daną część zamówienia.   

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.  



7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (w 

złotych polskich). 

 

§ 4. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady dostarczonych audio-

przewodników na okres 24 miesięcy na zasadach określonych w obowiązujących 

przepisach. 

2. Ponadto Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone audio-

przewodniki na okres 24 miesięcy od dnia dostarczenia audio-przewodników - na 

warunkach określonych w przepisach kodeksu cywilnego oraz w opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

 

§ 5. 

1. W przypadku nieterminowanej dostawy audioprzewodników Zamawiający może naliczyć 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 

umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku nieterminowanego nagranie i wgrania do audio-przewodników audio-

wycieczek w języku rosyjskim, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w 

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

3. W przypadku nieterminowanego przetłumaczenia audio-wycieczki na język jidysz wraz ze 

stworzeniem nagrania oraz jego wgraniem na dostarczone audio-przewodniki, 

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w odpowiedniej 

części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć 

Wykonawcy kare umowną w wysokości 20% wynagrodzenia należnego Wykonawcy - 

odpowiednio - za przedmiot umowy objęty odstąpieniem. 

5. Zapłata kary umownej nie wyklucza prawa Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych. 

 

§ 6. 

1. Dla ważności jakichkolwiek zmian w umowie i jej załącznikach, niezbędne jest 

zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie w 

przypadku wystąpienia w trakcie realizacji umowy, zmiany urzędowej stawki podatku od 

towarów i usług dla przedmiotu umowy lub innych przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 

3. Żadna ze stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody drugiej Strony. 

 

§ 7. 

1. W celu sprawnego wykonania niniejszej umowy: 



1) ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za koordynację, nadzór nad 

realizacją przedmiotu umowy i podpisanie protokołu odbioru jest 

………………………………………………………………… 

2) ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za koordynację wykonania niniejszej 

umowy jest: ……………… tel. …………………… e-mail ………………. 

2. Kontakty Zamawiającego z Wykonawcą będą odbywać się telefonicznie lub przy użyciu 

poczty elektronicznej. W specyficznych sytuacjach, gdzie taki kontakt nie będzie 

wystarczający Wykonawca będzie zobowiązany do osobistego stawienia się w siedzibie 

Zamawiającego w celu omówienia z Zamawiającym szczegółów, jeśli Zamawiający uzna 

to za konieczne. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz przepisy 

Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93). 

4. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, a nierozwiązane 

polubownie przez strony, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

6. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:  

– Szczegółowy opis przedmiotu umowy  

– Oferta Wykonawcy 

– Wzór protokołu odbioru. 

 

 


