
 

Wniosek finansowy:  

       

 

PZP.26.34.2020.MW Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

W Z Ó R   U M O W Y 

 

ŚWIADCZENIE USŁUG DRUKOWANIA NA POTRZEBY 
CENTRUM NAUKI KOPERNIK 

 

 

UMOWA NR CNK …../20/PN/U/……/MW 

zawarta w dniu …………….. roku w Warszawie, 

  zwaną dalej „Umową” 

 

 

pomiędzy: 

 

CENTRUM NAUKI KOPERNIK, z siedzibą w Warszawie (00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym 

do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 02/06, 

REGON: 140603313, NIP: 701-002-51-69, 

reprezentowanym przez: 

……………………………….. – …………………………………., 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

 

……………………………………………………………………….. 

zwanych dalej „Wykonawcą”,  

zwanymi także oddzielnie „Stroną” albo łącznie „Stronami”. 

 

Umowę zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (PZP.26.34.2020.MW), 

na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986  

ze zm.). 

 

§1 

 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania druk materiałów informacyjno–promocyjnych wraz  

ze składem i introligatornią oraz materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (dalej 

„Materiały”) oraz dostawę Materiałów do siedziby Zamawiającego, znajdującej się na terenie Warszawy (dalej 

„Przedmiot Umowy”), zgodnie z Formularzem Ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. 

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy wraz z wymaganiami Zamawiającego, został określony w opisie przedmiotu 

zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Umowa realizowana będzie przez Wykonawcę na podstawie zleceń cząstkowych składanych przez 

Zamawiającego drogą elektroniczną lub telefoniczną przez osobę/y, o której/ych mowa § 6 ust. 1 Umowy, po 

cenach zawartych w Formularzu Ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego 

określonych w  załączniku nr 1 do Umowy. 
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5. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego 

charakteru świadczonych przez siebie usług, przy zastosowaniu odpowiednich norm technicznych i branżowych.  

6. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji Umowy, a w szczególności 

udzielać wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących przebiegu jej realizacji oraz uzyskiwać na bieżąco 

akceptację Zamawiającego w zakresie dotyczącym wykonywania Przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, iż nośniki (papiery) użyte do produkcji materiałów poligraficznych będą fabrycznie nowe, 

pochodzące z bieżącej produkcji, a także, że były składowane zgodnie z zaleceniami producenta nośnika. 

8. Wykonawca może powierzyć wykonanie Przedmiotu Umowy w całości lub w części podwykonawcom. Za ich 

działanie bądź zaniechanie Wykonawca odpowiada jak za własne działanie bądź zaniechanie. 

9. Zamawiający może zgłosić uwagi co do wykonania Przedmiotu Umowy, dotyczące w szczególności wykonania 

Materiałów, kolorystyki oraz sposobu naniesienia treści oraz znaków identyfikacyjnych. 

 

§2 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania Umowy do 31.12.2021 r. lub do wykorzystania kwoty o której 

mowa w § 5 ust 1 Umowy, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.  

2. Przedmiot Umowy będzie realizowany sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z terminami określonymi 

w załączniku nr 1 do Umowy. Sukcesywnie, oznacza nieregularne w czasie zlecanie usługi w terminie, na jaki 

została zawarta niniejsza Umowa oraz ilości minimalne określone w Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

3. W zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, opisanego w § 1 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się  

do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego wzoru Materiałów przygotowanych do druku na żądanie 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wydrukowania i dostarczenia Materiałów w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego oraz ich rozładowania, w terminach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym 

załącznik nr 1 do Umowy, zgodnie ze zleceniem cząstkowym. 

5. Prawidłowość wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający potwierdzi w protokole odbioru (dalej „Protokół 

odbioru”), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy. Protokół odbioru zawiera ocenę zgodności jakościowej 

i ilościowej wykonanego Przedmiotu Umowy z warunkami Umowy. Dostarczone materiały podlegają odbiorowi 

przez osobę, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, lub osobę przez nią wskazaną. Osoba ta podpisze Protokół 

odbioru Materiałów bez uwag i zastrzeżeń lub przekaże Wykonawcy swoje uwagi lub zastrzeżenia i zwróci  

Materiały nieodpowiadającego złożonemu przez Zamawiającego zleceniu lub postanowieniom Umowy oraz 

wskaże termin na ich usunięcie. Wykonawca uwzględni powyższe uwagi lub zastrzeżenia we wskazanym terminie 

pod rygorem uznania, że Przedmiot Umowy został wykonany w sposób wadliwy, co jest równoznaczne z brakiem 

prawa Wykonawcy do żądania wynagrodzenia za takie Materiały oraz obowiązkiem zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kary umownej.  

6. Protokół odbioru zostanie sporządzony w dniu przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, każdorazowo 

za wykonanie zlecenia cząstkowego Przedmiotu Umowy. 

7. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do: 

1) niezlecania poszczególnych pozycji wyodrębnionych w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik  

nr 3 do niniejszej Umowy, 

2) łączenia poszczególnych pozycji w jedno zlecenie cząstkowe, z zachowaniem terminów dla danej pozycji. 

 

§3 

WARUNKI DOSTAWY MATERIAŁÓW 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zapakowanie i zabezpieczenie Materiałów w sposób chroniący 

je przed uszkodzeniem i zniszczeniem w czasie transportu. 

2. Na opakowaniu każdej paczki z Materiałami winien być przyklejony egzemplarz tego, co znajduje się w środku. 

Wszystkie paczki muszą być opisane: rodzaj i tytuł druków, ilość egzemplarzy. 

Transport będzie realizowany na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego i obejmuje rozładowanie 

wydrukowanych Materiałów we wskazanym przez pracownika Zamawiającego miejscu w budynku Centrum Nauki 

Kopernik lub na innym terenie. 

§4 
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ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy projektu wykonawczego Materiałów w formie 

elektronicznej, z danymi technicznymi i informacjami nt. kolorystyki poszczególnych druków, niezbędnych  

do wykonania Umowy oraz do wykonania przygotowalni, a następnie druku z introligatornią, w terminach zgodnych  

z załącznikiem nr 1 do Umowy.  

§5 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Maksymalną wartość Przedmiotu Umowy zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, 

ustala się na kwotę brutto: ....………… PLN (słownie: ………………………………………… i …./100), w tym 

wynagrodzenie netto stanowi …………… PLN (słownie: ………………………………………… i …./100), a podatek 

od towarów i usług wynosi ……………… PLN (słownie: ………………………………………… i …./100). 

2. Wynagrodzenie wynikać będzie z sumy wykonanych zleceń cząstkowych Przedmiotu Umowy w danym miesiącu, 
zgodnie z cennikiem zawartym w Formularzu Ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. 
Ceny jednostkowe podane w Formularzu Ofertowym pozostają niezmienne przez cały okres  obowiązywania 
Umowy. 

3. Płatność wynagrodzenia będzie następowała tylko za faktycznie zrealizowane zlecenia nie częściej niż raz w 
miesiącu. 

4. Wynagrodzenie za zlecenia cząstkowe Przedmiotu Umowy i faktycznie zrealizowane, będzie wypłacane 
Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT, na 
rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia faktury do siedziby 
Zamawiającego. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury jest: Centrum nauki Kopernik, ul. Wybrzeże 
Kościuszkowskie 20; 00-390 Warszawa. Podstawą do wystawienia faktury będzie Protokół odbioru podpisany 
przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń. 

5. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
6. Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń Strony oświadczają, co następuje: 

1) Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, NIP: 7010025169 i jest 
uprawniony do otrzymywania faktur VAT, 

2) Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, NIP: ……………… i jest 
uprawniony do wystawiania faktur VAT. 

7. Na fakturze Wykonawca umieści numer niniejszej Umowy oraz wyszczególnione pozycje z zamówień 
cząstkowych wraz z ich wartością lub innymi oznaczeniami wymaganymi przez Zamawiającego.  

8. Zamawiający nie gwarantuje realizacji Przedmiotu Umowy w wysokości maksymalnego wynagrodzenia o którym 
mowa w ust. 1. W przypadku realizacji Umowy na kwotę mniejszą niż określona w ust. 1, Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia, w szczególności o charakterze finansowym. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 
10. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy powstałe na gruncie 

Umowy. 
11. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek 

ustawowych. 
12. W wynagrodzeniu wskazanym w ust. 1 powyżej, zawarte są wszystkie opłaty związane z realizacją Przedmiotu 

Umowy, koszty transportu, podatki, jeżeli występują, wszelkie koszty zakupu przez Wykonawcę materiałów 
niezbędnych do realizacji zamówienia. 

13. Zamawiający oświadcza, że do zapłaty wynagrodzenia stosuje zasadę określoną w art. 108a ustawy z dnia 11 
marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. 2017.1221 ze zm.). 

 

§6 

NADZÓR 

1. Nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawować Tomasz Urbaniak, telefon kontaktowy: 

5016 169 140 e-mail Tomasz.Urbaniak@kopernik.org.pl. 

2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie sprawować ………………………. telefon kontaktowy: 

…………………………. e-mail ……………………………..  

3. Dla skuteczności nadzoru, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, wystarczające jest działanie jednej  z osób 

wymienionych w ust. 1 lub 2 powyżej. 

4. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu uprawnione są do uzgadniania form i metod pracy, udzielania 

koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej Umowy koniecznych 

do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, nie powoduje zmiany Umowy. Zmiana następuje 

poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie o dokonaniu zmiany. 
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§7 

REKLAMACJE / ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Wszelkie uwagi i ewentualne reklamacje Zamawiający przekaże w formie pisemnej bezpośrednio Wykonawcy.  
2. Reklamacja powinna zawierać rodzaj wad lub usterek (w szczególności uszkodzenie, zniszczenie, niezgodność  

z postanowieniami umownymi, brak odpowiedniej liczby sztuk) w stosunku do Przedmiotu Umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na piśmie w ciągu 2 (dwóch) dni 

roboczych od daty jej zgłoszenia przez Zamawiającego.  
4. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje osoba sprawująca nadzór nad realizacją Umowy  

ze strony Wykonawcy.  
5. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od 

dnia uwzględnienia reklamacji, materiały wolne od wad i usterek oraz w odpowiedniej ilości.  
6. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający 

uprawniony będzie do odesłania Przedmiotu Umowy do Wykonawcy na jego koszt i rezygnacji z części 
zamówienia będącej przedmiotem reklamacji. 

7. W przypadku usunięcia stwierdzonych wad Strony uznają, iż Przedmiot Umowy zostaje wykonany w dniu 
przekazania Przedmiotu Umowy wolnego od wad lub uzupełnienia stwierdzonych braków ilościowych. 
Zamawiający sporządza wówczas protokół odbioru, stwierdzający, iż Przedmiot Umowy jest wolny od wad. 

8. Gdy wady usunąć się nie dadzą lub, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć we 
wskazanym czasie albo też, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie określonym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może wedle swojego wyboru od Umowy odstąpić w całości lub w części w terminie 5 dni od dnia, w 
którym upłynął termin na usunięcie wad albo żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 

9. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę 
któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy, w terminie 5 dni od dnia dowiedzenia się o takim naruszeniu. 

10. Zamawiający zastrzega, iż wykonanie Przedmiotu Umowy niezgodnie z przekazanymi projektami będzie  
dla Zamawiającego stanowiło istotne naruszenie Umowy uprawniające go do odstąpienia od Umowy w całości 
lub w części. Do odstąpienia od Umowy na podstawie niniejszego ustępu ustęp 9 powyżej stosuje się 
odpowiednio. 

11. Niezależenie od powyższych zapisów Zamawiający może rozwiązać Umowę jeżeli jej wykonanie nie leży w 
interesie publicznym albo w przypadku rażącego naruszenia warunków Umowy – w każdym czasie. 

 

§8  

DOKUMENTOWANIE ZATRUDNIENIA OSÓB 

1. W ramach wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy Zamawiający wskazuje, że czynności stanowiące 

usługi druku, realizowane mogą być jedynie przez osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj: 

1) przygotowywanie materiałów, maszyn i urządzeń do realizacji procesów introligatorskich, do procesów 
drukowania oraz do wykonywania form drukowych, 

2) ocena plików dostarczonych przez Zamawiającego, 
3) kalibrowanie i przygotowywanie podzespołów maszyn drukujących do pracy, 
4) obsługa maszyn i urządzeń do wykonywania form drukowych, 
5) przygotowywanie i wybór maszyn do wykonywania odbitek z form drukowych oraz materiałów podstawowych 

i pomocniczych do drukowania, 
6) planowanie pracy zespołu i przydzielenie zadań oraz nadzór nad procesem introligatorskim  

i produkcyjnym, planowanie produkcji poligraficznej, 
7) realizowanie procesów wykonywania opraw, introligatorskich, drukowania z form drukowych, 
8) kontroling nad bieżącymi procesami drukowania oraz nad procesami wytwarzania produktów poligraficznych 

wraz z wykonywaniem kosztorysów wytwarzanych produktów, 
9) ocena procesów drukowania, 
10) nadzorowanie i ocena jakości wykonania gotowych produktów poligraficznych oraz jakości wykonania form 

drukowych, 
11) obsługa urządzeń komputerowego wspomagania procesów technologicznych, 
12) obsługa programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań drukarskich, 
13) wykonywanie oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń poligraficznych oraz zabezpieczanie materiałów 

i produktów papierniczych przed wpływem czynników szkodliwych, 
14) wykonywanie opraw, 
15) przygotowywanie opraw do ekspedycji, 
16) przygotowanie do wysyłki, konfekcjonowanie i dostarczanie do Zamawiającego. 

2. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności będzie polegało na: 

1) po zawarciu Umowy, a przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy – Wykonawca zobowiązany 

jest do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób 
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wykonujących powyższe czynności tj. zanimizowanych umów o pracę, oświadczenia Wykonawcy 

potwierdzającego, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i 

nazwisk pracowników Wykonawcy wyznaczonych do wykonywania danych czynności. Nieprzedstawienie we 

wskazanym terminie dokumentów zawierających ww. informacje, bądź przedstawienie ich niekompletnych, 

nieobejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności, może być podstawą do odstąpienia od Umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych. 

2) na etapie realizacji Umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni 

roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób 

zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ wraz z zanimizowanymi formularzami ZUS 

ZUA, na podstawie których zgłoszono pracowników do ZUS i/albo comiesięczne dowody naliczenia  

i odprowadzenia składek ubezpieczeniowych od umów o pracę  zatrudnionych osób. 

3) na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych i w formie określonej przez Zamawiającego, 

Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. 

 

§9 

 KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania Umowy, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości  

20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego za dane 

zlecenie cząstkowe, za każde rozpoczęte 24 (dwadzieścia cztery) godziny opóźnienia w dostarczeniu Przedmiotu 

Umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego za dane 

zlecenie cząstkowe za każdy dzień opóźnienia w rozpoznaniu reklamacji w terminie ustalonym w § 7 ust. 3 

Umowy, w sytuacji opisanej w §7 ust. 6 umowy; 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego za dane 

zlecenie cząstkowe, za niedostarczenie przez Wykonawcę Materiałów wolnych od wad w terminie określonym 

przez Zamawiającego zgodnie z  § 5 ust. 2 Umowy lub w terminie określonym zgodnie z w § 7 ust. 5 umowy za 

każdy dzień opóźnienia. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 PLN, za niezatrudnienie przy realizacji 

wymaganych czynności, osób na podstawie umowy o pracę, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z §8 ust 1, za 

każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy. 

6. W przypadku innego niż określone w ust. 2, 3, 4, 5 nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci na 

rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 1 

Umowy, odrębnie za każde naruszenie postanowienia Umowy. 

7. Kary umowne określone w ust. 2, 3, 4 i 5 powyżej podlegają kumulacji. 

8. Postanowienia dotyczące kary umownej nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot 

wynikających z naliczonej kary. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z kwoty wynagrodzenia brutto oznaczonego w §5 ust. 1 

Umowy. 

 

§ 10 

 ZMIANY UMOWY 

1. Strony dopuszczają zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, określonego w dokumentach wskazanych  

w § 1 ust. 1 i 2, spowodowanego:  

1) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentach określonych w §1 ust. 2 i 3, 

spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

2) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających  

na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, 

3) koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych  

i technologicznych niż wskazane w dokumentach określonych w §1 ust. 2 i 3, w sytuacji gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 
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4) koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych  

lub materiałowych ze względu na zmiany przepisów, 

5) zamknięcie Centrum Nauki Kopernik dla zwiedzających z uwagi na obowiązujący stan epidemii choroby 

COVID-19 spowodowany wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzenie rządowych ograniczeń 

uniemożliwiających działalność Centrum Nauki Kopernik w pełnym zakresie, przykładowo niemożność 

organizowania różnego rodzaju wydarzeń w formie stacjonarnej. 

2. W przypadku wystąpienia którychkolwiek z okoliczności o których mowa w pkt 1- 4 powyżej, Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego o konieczności dokonania zmian w zakresie określonym powyżej, na zaproponowane 

zmiany Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę.   

3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia Przedmiotu Umowy w następujących przypadkach: 

1) jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, o której mowa  

w ust. 1 powyżej, 

2) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności 

niezależnych od Strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej 

staranności nie można było uniknąć, w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk 

żywiołowych, katastrofy budowlanej, uniemożliwiających terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, 

3) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki uniemożliwiające terminowe 

wykonanie Przedmiotu Umowy, 

4) w przypadku braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień, decyzji w terminie 

umownym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności. 

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 powyżej, termin wykonania Umowy, 

o którym mowa w § 2 ust. 1 może ulec wydłużeniu, po wprowadzeniu stosownych zmian do Umowy w formie 

aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony.  

5. Zmiany terminu, o których mowa w ust. 4, nie będą skutkowały zmianą wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego 

z umowy. 

6. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają  również wprowadzenie zmian w przypadku, w którym będą one 

korzystne dla Zamawiającego. 

7. Zamawiający dopuszcza zmianę w wynagrodzeniu Wykonawcy w przypadku gdy konieczność wprowadzenia 

zmian będzie następstwem zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota VAT i kwota brutto. 

 

§11 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej 

zgody obu Stron. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności z zachowaniem 

warunków dopuszczalności zmiany umowy określonych przepisami ustawy  Prawo zamówień publicznych. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa polskiego. 

4. Spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wykonanie niniejszej Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenie 

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 przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, 

str. 1) dla których administratorem jest Centrum Nauki Kopernik, oraz nie wymaga dostępu do zasobów systemu 

informatycznego CNK. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego i jeden  

dla Wykonawcy. 

7. Integralną część niniejszej Umowy stanowią jej załączniki: 

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 2 wzór protokołu odbioru, 

Załącznik nr 3 Formularz ofertowy Wykonawcy. 
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………………………………………….. 
ZAMAWIAJĄCY 

………………………………………….. 
WYKONAWCA 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Umowy  

 

P R O T O K Ó Ł   O D B I O R U 

potwierdzenie przyjęcia przedmiotu umowy 

 

SPISANY W DNIU ……………………. 

 

ZAMAWIAJĄCY:   Centrum Nauki Kopernik, Warszawa (00-390), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. 

WYKONAWCA:  ………………………………………………………………………………………………. 

UCZESTNICY ODBIORU: 

 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY 

1. ………………………………………………………….. 1. ………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………….. 2. ………………………………………………………….. 
 

Przedmiot umowy został wykonany: 

 

 zgodnie z zwartą umową, Zamawiający nie zgłasza żadnych zastrzeżeń, 

 

 niezgodnie z zawartą umową, Zamawiający zgłasza następujące zastrzeżenia: ……………………………………. 

 

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

 

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

 

Zamawiający wyznacza następujący termin na ich usunięcia i dostarczenie przedmiotu umowy ………………...... 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 
ZAMAWIAJĄCY 

………………………………………….. 
WYKONAWCA 

 


