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Istotne Postanowienia Umowy 

 

1. Świadczący Usługi zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Muzeum usług polegających 

na przygotowaniu 7 500 (siedmiu tysięcy pięciuset) egzemplarzy książek (dalej „Książki”) 

wskazanych przez Muzeum do dalszego transportu (dalej: „Usługi”), a Muzeum 

zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Świadczącego Usługi wynagrodzenia, o którym mowa 

w pkt. 6 Umowy. 

2. Świadczenie Usługi będzie polegało na: 

a. spisaniu podstawowych danych bibliograficznych 7 500 książek przekazanych 

przez Darczyńcę; 

b. selekcji 7 500 książek zgodnie ze strategią kolekcjonowania zbiorów; 

c. oznakowaniu 7 500 książek; 

d. zapakowaniu około 4 000 książek do fumigacji zgodnie z wytycznymi 

konserwatora papieru; 

e. zapakowaniu i wysyłce około 3 500 książek do bibliotek żydowskich i muzealnych. 

3. Miejscem realizacji Umowy jest siedziba Muzeum. 

4. Świadczący Usługi zobowiązuje się świadczyć Usługi w okresie od 15 marca 2021 r. do  

30 lipca 2021 r. 

5. Strony ustalają, iż okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

6. Świadczenie Usług zostanie potwierdzone protokołem odbioru przygotowywanym przez 

Muzeum oraz zestawieniem godzin świadczenia Usług w danym okresie rozliczeniowym 

sporządzonym przez Świadczącego Usługi i przedkładanym razem z rachunkiem/ fakturą. 

7. Z tytułu należytego wykonywania Umowy Muzeum zapłaci Świadczącemu Usługi 

wynagrodzenie w wysokości ________ PLN (____________ złotych) brutto za 1 godzinę 

świadczenia usług, przy czym wynagrodzenie przysługuje jedynie za rzeczywiście 

świadczone usługi.  

8. Wynagrodzenie za dany miesiąc będzie obliczone zgodnie z następującym algorytmem: 

iloczyn liczby godzin Usług zrealizowanych w danym miesiącu oraz ceny jednostkowej za 

godzinę Usług, wskazanej w pkt. 7 powyżej. 

9. Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy nie przekroczy ________ PLN (____________ 

złotych) brutto. 
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10. Wynagrodzenie będzie wypłacane przez Muzeum raz w miesiącu, na podstawie 

prawidłowo wystawionego rachunku/ faktury w terminie do 21 dni od dnia jego 

doręczenia Muzeum, na rachunek bankowy Świadczącego Usługi wskazany w jego/ jej 

treści.  

11. Wynagrodzenie zostanie każdorazowo pomniejszone o należne zaliczki na podatek 

dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne, o ile taki obowiązek wystąpi zgodnie  

z przepisami prawa. 

12. Wynagrodzenie określone w Umowie wyczerpuje wszelkie roszczenia Świadczącego 

Usługi z tytułu Umowy, w tym pokrywa poniesione przez Świadczącego Usługi wydatki. 

13. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Muzeum kwotą należnego 

Świadczącemu Usługi wynagrodzenia. 

14. Strony oświadczają, iż wynagrodzenie Świadczącego Usługi jest zgodne z dyspozycją art. 

8a ust. 1 ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. 

U. 2019, poz. 1564). 

15. Świadczący Usługi zobowiązuje się świadczyć Usługi z należytą starannością, w sposób 

uwzględniający wymagania Muzeum.  

16. Świadczący Usługi zobowiązuje się świadczyć Usługi osobiście.  

17. Świadczący Usługi zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Muzeum  

o zmianie swoich danych, w tym rozpoczęciu, zawieszeniu lub zakończeniu prowadzenia 

działalności gospodarczej.  

18. W przypadku, gdy Świadczący Usługi nie wykona Umowy w terminie ustalonym, 

Świadczący Usługi zapłaci Muzeum karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto 

za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Usługi.  

19. W przypadku, gdy kara umowna, o której mowa w pkt. 18 osiągnie wartość 30% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 9, Muzeum ma prawo do odstąpienia od 

Umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny 

umożliwiającej realizację prawa odstąpienia.  

20. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 19, Świadczący Usługi 

zapłaci na rzecz Muzeum karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia Świadczącego 

Usługi, o którym mowa w ust. 9. 
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21. Muzeum przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Świadczącemu Usługi, na co Świadczący Usługi wyraża bezwarunkową  

i nieodwoływalną zgodę. 

22. Świadczący Usługi ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku  

z realizacją Umowy a wyrządzone przez Świadczącego Usługi, przy czym dotyczy to 

zarówno szkód wyrządzonych Muzeum, jak i osobom trzecim.   

23. Świadczącemu Usługi nie przysługuje prawo do przeniesienia praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy na podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody 

Muzeum. 

 

 


