
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

 

UMOWA Nr ….............. 

 

zawarta w dniu ……………………………………… roku w Warszawie pomiędzy: 

 

 

………. 

 

a 

 

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

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

zwanymi dalej każda z osobna Stroną lub łącznie Stronami 

 

Umowa zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) zgodnie z 

brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. Ustawy 

 

 

 

§1 

[Przedmiot Umowy] 

 

Przedmiotem Umowy jest wykonanie digitalizacji ok 24 mb archiwalnych 

Zamawiającego, polegającej na skanowaniu z oryginałów dokumentów wraz obróbką 

graficzną i usługami towarzyszącymi, w tym m.in. zapisem cyfrowym na nośniku, 

kontrolą techniczną i jakościową, umieszczeniem znaków wodnych, zgodnie z 

zakresem określonym w załączniku nr 2 do Umowy. Na potrzeby niniejszej umowy 

materiały archiwalne zwane będą Obiektami. 

 



 

§2 

[Wykonanie Umowy] 

 

1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu Umowy określa załącznik nr 2 do 

Umowy. 

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z najlepszymi praktykami 

stosowanymi przy digitalizacji i opisywaniu zasobów muzealnych i archiwalnych, z 

najlepszą wiedzą, należytą starannością, zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Umowy, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i 

normami określonymi w ………. 

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  posługiwać   się  przy  realizacji  Umowy  osobami  

posiadającymi odpowiednią wiedzę fachową, doświadczenie oraz kwalifikacje do 

należytego i zgodnego z obowiązującymi standardami wykonania przedmiotu 

Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania tych osób 

jak za swoje własne, Strony przy tym wyłączają zwolnienie Wykonawcy z 

odpowiedzialności na podstawie art. 429 kodeksu cywilnego. 

4. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w całości w terminie ……od dnia zawarcia 

Umowy, tj. do dnia ………………….. roku, przy czym Wykonawca przystąpi do 

wykonywania digitalizacji w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. 

5. Digitalizacja zbiorów będzie przeprowadzana w siedzibie Zamawiającego od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. 

6. Obróbka graficzna i usługi towarzyszące, o których mowa § 1 mogą zostać 

przeprowadzone w siedzibie Wykonawcy. 

7. Przedmiot Umowy zostanie wykonany przy użyciu narzędzi, urządzeń i sprzętu 

będącego w dyspozycji Wykonawcy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

8. Zamawiający ma prawo na bieżąco kontrolować czy realizacja przedmiotu 

Umowy jest przeprowadzana z wykorzystanie narzędzi, urządzeń i sprzętu, 

który Wykonawca zadeklarował do wykonania Zamówienia w swojej ofercie. 

9. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 Umowy, zapewni 

ubezpieczenie, przewóz, rozładunek i załadunek narzędzi, urządzeń i sprzętu 

przeznaczonych do wykonania przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego. 

10. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Strony oświadczają, że Zamawiający 

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za narzędzia, urządzenia i sprzęt 



znajdujące się w siedzibie Zamawiającego w związku z wykonywaniem 

przedmiotu Umowy, w szczególności nie jest zobowiązany do przechowywania 

narzędzi i sprzętu oraz do nadzorowania ich przechowywania. Wszelkie ryzyko 

utraty lub uszkodzenia narzędzi i sprzętu znajdującego się w siedzibie 

Zamawiającego obciąża Wykonawcę. 

11. Zamawiający udostępni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenie z możliwością 

regulacji światła dziennego na czas realizacji przedmiotu Umowy. 

12. Zbiory wskazane w § 1 Umowy zostaną udostępnione Wykonawcy tylko na czas 

niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z procedurą określoną w 

§ 4 Umowy. 

13. Zamawiający ma prawo na bieżąco kontrolować stosowanie się Wykonawcy 

podczas realizacji przedmiotu Umowy do wymagań Zamawiającego określonych 

w załączniku nr 2. 

14. Zamawiający może wymagać, aby digitalizacja odbywała się pod ciągłym lub 

wyrywkowym nadzorem przedstawiciela Zamawiającego. 

15. W przypadku niespełnienia wymagań Zamawiającego określonych w załączniku 

nr 2 do Umowy, ma on prawo wstrzymać wykonanie przedmiotu Umowy do 

czasu usunięcia nieprawidłowości. 

 

§3 

[Osoby do kontaktu] 

 

1. Do kontaktów przy realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustanawiają: 

 

1) ze strony Wykonawcy - 

………………………………………………………………………………………,  

2) ze strony Zamawiającego - 

 

2. Strony będą informować się wzajemnie na bieżąco o zmianach osób 

uprawnionych do kontaktów i zmianach numeru telefonu. Zmiany w tym zakresie 

nie stanowią zmiany Umowy 

 

 

 



§ 4 

[Procedura przekazywania obiektów w celu digitalizacji oraz po wykonanej 

digitalizacji] 

 

1. Obiekty przeznaczone do digitalizacji będą za każdym razem przekazywane 

Wykonawcy w celu digitalizacji, na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie od dnia 

przekazania. W okresie wskazanym zdaniu poprzedzającym, Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania digitallizacji przekazanych obiektów oraz 

pozostałych czynności wchodzących w zakres przedmiotu Umowy. Po okresie, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca zobowiązany jest do 

zwrotu obiektów Zamawiającemu. 

2. Obiekty  przeznaczone do  digitalizacji będą  za  każdym  razem przekazywane 

Wykonawcy na podstawie Protokołu udostępnieni materiałów,  sporządzanego  

na  piśmie pod rygorem nieważności oraz zwracane Zamawiającemu, na  

podstawie  Protokołu  odbioru  materiałów  ze  skanowania  przygotowywanych  

na  piśmie  pod rygorem nieważności.  

3. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie 

przekazanych mu obiekty, na zasadzie ryzyka, w okresie od dnia podpisania przez 

obie Strony Protokołu udostępnienia materiałów i do dnia podpisania przez obie 

Strony Protokołu odbioru materiałów ze skanowania. 

4. Wykonawca w okresie wykonywania Umowy udostępni Zamawiającemu dyski 

przenośne, na których Wykonawca będzie sukcesywnie zapisywał pliki 

wynikowe, w tym kopie cyfrowe wszystkich zdigitalizowanych materiałów 

(zarówno plików TIFF jak i JPEG/PDF). Dane z dysków będą następnie 

kopiowane przez Zamawiającego na jego macierz. 

5. Zwrot obiektów przekazanych Wykonawcy do digitalizacji wraz z dyskami z 

zapisanymi plikami skanów tych obiektów powinien być dokonany nie rzadziej 

niż raz na dwa tygodnie. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo każdorazowo podczas czynności odbioru 

materiałów ze skanowania do zgłoszenia uwag dotyczących odbieranych 

materiałów i wyznaczenia terminu na usunięcie stwierdzonych wad. 

7. W przypadku, gdy skan obiektu przeznaczonego do digitalizacji ma niską jakość 

(zła czytelność, złe wykadrowanie, wypłaszczenie, zbyt duży obszar skanowania 

lub inne wady), Zamawiający ma prawo nie przyjąć danego skanu i domagać się 



powtórnej digitalizacji obiektu przy użyciu innych ustawień, ale tylko w zakresie 

możliwości technicznych sprzętu zadeklarowanego do użytku przez Wykonawcę 

w ofercie. 

8. Strony postanawiają, że przynajmniej 3 dni przed przekazaniem ostatniej części 

zdigitalizowanych materiałów Wykonawca zgłosi drogą elektroniczną 

Zamawiającemu gotowość do odbioru całości przedmiotu Umowy na określony 

dzień roboczy. W następstwie powyższego zgłoszenia Zamawiający wyznaczy 

maksymalnie 30 dniowy termin odbioru, podczas którego dokona sprawdzenia 

ilości wykonanych skanów oraz wyrywkowego sprawdzenia jakości wykonania 

digitalizacji i, w przypadku stwierdzenia należytego wykonania zamówienia, 

podpisze protokół odbioru końcowego. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot 

Umowy nie został należycie wykonany, Zamawiający odmówi odbioru z winy 

Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający może wezwać Wykonawcę do 

usunięcia stwierdzonych wad, np. dokonania ponownej digitalizacji danego 

obiektu lub odmówić przyjęcia skanu danego obiektu. 

10. Dokonanie odbioru przez Zamawiającego nie wyklucza możliwości zgłoszenia 

reklamacji w okresie udzielonej gwarancji. 

 

 

 

§5 

[Poufność, zakaz wykorzystywania] 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do nierozpowszechniania przekazanych do 

digitalizacji zbiorów oraz ich cyfrowych odwzorowań, w tym do 

nieudostępniania ich osobom trzecim w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek 

formie, bez uprzedniej zgody Teatru wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności. Zobowiązanie to jest nieograniczone w czasie i trwa także po 

ustaniu stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywane były czynności 

wynikające z niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i 

wiadomości, które uzyskał w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy. 

Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także w okresie 3 lat po ustaniu stosunku 



prawnego, na podstawie którego wykonywane były czynności wynikające z 

niniejszej Umowy 

3. Naruszenie zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 i 2 skutkuje 

odpowiedzialnością odszkodowawczą Wykonawcy, w ramach której zapłaci on 

karę umowną w wysokości 150% całości wynagrodzenia umownego oraz 

odszkodowanie uzupełniające do wysokości pełnej szkody. 

4. Obowiązek zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy 

informacji, których ujawnienie wynika z bezwzględnie obowiązujących 

przepisów, lub następuje na żądanie uprawnionych organów. 

 

 

§ 6 

[Wynagrodzenie ] 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca 

otrzyma z tytułu wykonania kwotę ……… złotych netto ( słownie: ……) 

powiększoną o należny podatek VAT w wysokości …….., co stanowi kwotę ……. 

Złotych brutto (słownie: …….. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce 

podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem 

przedmiotu umowy.  

3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 

prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.  

4. Płatność będzie zrealizowana w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury na konto 

wskazane przez Wykonawcę na fakturze.                                                          

5. Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia 

6. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: 

cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy 

lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na 

osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie umowne jest niezmienne przez cały okres  realizacji umowy. 



8.  Podstawę do wystawienia faktury z tytułu wykonania zamówienia stanowi  

bezusterkowy Protokół odbioru podpisany przez strony lub Protokół usunięcia 

wad w przypadku gdy w trakcie czynności odbioru zostały stwierdzone wadu lub 

usterki 

 

 

§7 

[Kary umowne] 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar 

umownych: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 1 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, 

2) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 

wysokości 40% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, 

niezależnie od daty odstąpienia, 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

– w wysokości 0,5%, wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad, 

4) za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę materiałów przekazanych do 

digitalizacji – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 

ust. 1 za każdy przypadek. 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego w przypadku wystąpienia szkody przenoszącej wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

3. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. W przypadku niemożności potrącenia kwoty kary umownej, 

termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od doręczenia żądania zapłaty. 

 

 



§8. 

[Gwarancja jakości] 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres 

minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy. 

2. Rozpoczęciem okresu gwarancji jest data podpisania protokołu odbioru przez 

Zamawiającego. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy i musi 

być podany w pełnych miesiącach. 

3.  W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, 

usterek technicznych lub niezgodności z przyjętymi standardami 

skanowania lub obróbki graficznej Wykonawca ma obowiązek usunąć ww. 

wady, usterki i niezgodności na własny koszt i ryzyko, w terminie 30 dni 

kalendarzowych od zgłoszenia żądania usunięcia wady. Usunięcie ww. wad, 

usterek i niezgodności może być wykonane poprzez ponowną digitalizację 

obiektu na koszt i ryzyko Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Obowiązek 

zapewnienia zaplecza technicznego i logistycznego dla usunięcia wad, usterek i 

niezgodności w okresie gwarancji spoczywa na Wykonawcy. 

 

 

§ 9. 

[Rozwiązanie Umowy] 

 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z następujących powodów 

związanych z działaniami Wykonawcy niezgodnymi z postanowieniami Umowy, 

bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na prawidłową realizację 

postanowień Umowy: 

1) niezastosowanie się przez Wykonawcę do katalogu wymagań 

Zamawiającego zawartego w Załączniku nr 2 do Umowy, 

2) stosowanie do digitalizacji innego sprzętu niż podanego w ofercie, 

3) dwukrotne powtórzenie się uchybień w stosunku do zasad opisanych w 

Załączniku nr 2 do Umowy z opisem wymagań lub uszkodzeń 

digitalizowanych zbiorów, 

4) niewykonanie w terminie zleconej digitalizacji, 



5) opóźnienie w rozpoczęciu lub wykonywaniu przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę tak dalekiego, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je 

ukończyć w czasie umówionym, 

6) niewykonanie w ciągu 30 dni zobowiązania gwarancyjnego dotyczącego 

zdigitalizowanych zbiorów, 

7) wyniesienie powierzonego obiektu lub obiektów poza siedzibę 

Zamawiającego (miejsce wykonania Umowy) lub uszkodzenia zbiorów, 

8) uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie Zamawiającemu 

przeprowadzenia kontroli procesu digitalizacji, 

9) niezastosowanie się do nakazu wstrzymania digitalizacji po stwierdzeniu 

nieprawidłowości przez Zamawiającego. 

 

2. W przypadku częściowego niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w niewykonanej lub nienależycie 

wykonanej części. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

proporcjonalnie w stosunku do poprawnie wykonanej części Umowy. 

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają możliwości dochodzenia 

odszkodowania od Wykonawcy z tytułu częściowego niewykonania lub 

częściowego niewłaściwego wykonania Umowy, włącznie z karą umowną z 

tytułu odstąpienia od Umowy w pełnej wysokości. 

 

 

§10. 

[Postanowienia końcowe] 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego, a ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy, strony 

zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwego dla Zamawiającego Sądu 

Powszechnego. 

2. Załączniki stanowią integralną cześć niniejszej Umowy tj.  

1) Formularz oferty wykonawcy wraz z treścią zapytania ofertowego 

2) Opis przedmiotu zamówienia 

3. Ewentualna zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 



4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 

egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


