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 Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

WZÓR UMOWY 
 

UMOWA nr …………..……….. 
zawarta w dniu ……………….. w Opolu 

 
pomiędzy: 
1. Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Emanuela Smołki w Opolu, 

mieszczącą się w Opolu, ul. Piastowska 18-19-20, 45-081 Opole, NIP 754-11-38-050, 
reprezentowaną przez: 
…………………………………., 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
a 

2. ……………………………………………………………………………………………………..….… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…….… 
(nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; NIP, nazwa organu rejestrującego oraz 
numer KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorcy, ewentualnie inne dane 
identyfikujące kontrahenta)reprezentowaną/reprezentowanym przez: 
…………………………………… 
zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 
  
 
 

 

§1 
1. Przedmiotem Umowy jest usługa polegająca na konserwacji z digitalizacją starodruków, rękopisów, 

grafik i kartografii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, w ramach Projektu pod nazwą: 
„Konserwacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz renowacja murów 
zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem 
wód deszczowych”, tj. 

1) 88 egzemplarzy starodruków, 
2) 1 atlasu kartograficznego, 
3) 15 rękopisów 
4) 50 egzemplarzy grafik. 

2. Szczegółowy wykaz obiektów, które podlegają konserwacji znajduje się w załączniku nr 1 do umowy – 
Wykaz i opracowanie konserwatorskie zbiorów przeznaczonych do konserwacji. 

3. Zakres prac objętych przedmiotem umowy obejmuje: 
1) konserwację wg opisu znajdującego się w załączniku nr 2 do umowy – Charakterystyka zbiorów 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu wytypowanych do konserwacji i zakres prac 
konserwatorskich. 

2) transport zbiorów, 
3) skanowanie obiektów i przygotowanie mikrofilmu, 
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4) nadanie plikom indywidualnych nazw, 
5) zapis plików na nośniku, 
6) kontrolę merytoryczną i jakościową, 
7) wykonanie ewentualnych poprawek, 
8) opakowanie w pudełku plastikowym, 
9) opisanie nalepek na opakowaniu plastikowym. 

4. Na proces konserwacji obiektów składać się będą następujące działania: 
1) przygotowanie opracowania inwentaryzacyjno-historycznego, 
2) wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów przed konserwacją, 
3) założenie dokumentacji konserwatorskiej, 
4) przeprowadzenie właściwej konserwacji równolegle z prowadzeniem dzienniczka konserwatorskiego i 

wykonaniem zdjęć podczas prac, 
5) wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów po konserwacji, 
6) uzupełnienie i końcowe opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dla każdego obiektu. 

5. Digitalizacji mają zostać poddane łącznie 154 obiekty o powierzchni szczegółowo podanej w załączniku 
nr 1 do umowy: 

1) Usługa digitalizacji musi być wykonana przy użyciu odpowiedniego sprzętu, tj. skanera, który pozwoli 
na prawidłową realizację zamówienia, w tym: skanowanie zbiorów przy użyciu oświetlenia typu LED, 
bezpiecznego dla papieru, skanowanie bez szyby, skanowanie i czytelny zapis ilustracji zamieszczonych 
w zbiorach, plik 24-bitowy, kolor. 

2) Skany z oryginałów mają zostać wykonane z rozdzielczością 600 dpi. Skany należy przygotować w 
dwóch kompletnych zestawach plików, zapisanych na dyskach HDD 3,5 cali o wielkości 3 TB, w 
postaci: 

a) plików w formacie TIFF bez kompresji, na nowych dyskach HDD, 
b) kopii plików TIFF w formacie JPEG, 
c) pliku PDF, zawierającego wszystkie skany z danego obiektu. 

3) Usługa mikrofilmowania ma być wykonana przy użyciu odpowiedniego sprzętu, który pozwoli na 
prawidłową realizację zamówienia. Mikrofilmy 35 mm: negatywowe i pozytywowe. 

4) Każdy tytuł ma być zmikrofilmowany osobno i umieszczony w opisanym pudełku. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania przebiegu prac z przedstawicielem Zamawiającego i 

inżynierem projektu. Wykonawca ma prawo na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy, zwracać 
się do Zamawiającego i inżyniera projektu z pytaniami lub propozycjami dotyczącymi realizacji 
przedmiotu umowy. Realizacja wszelkich, uwzględnionych propozycji i zaleceń nie może mieć wpływu 
na zmianę ceny za wykonanie zamówienia, o której mowa w §6 ust. 1 umowy. 

7. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność (w tym finansową) za powierzone mu obiekty (m.in. w 
sytuacji całkowitego zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia). 

8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednimi zabezpieczeniami ppoż. i 
antywłamaniowymi pomieszczeń (alarm, monitoring), w których będzie wykonywana konserwacja, z 
ograniczonym dostępem osób postronnych oraz specjalistycznym sprzętem do konserwacji. 

 
§2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z zasadami uczciwego kupiectwa, 

należytą starannością i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz normami.  
3. Zbiory, o których mowa w § 1 zostaną przez Wykonawcę odebrane przed realizacją usług i oddane po 

realizacji usług Zamawiającemu w jego siedzibie, tj. ul. Piastowska 18-19-20, 45-081 Opole – co 



WBP/OA/2/2017 
 
 

 
3 

  

zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez strony Umowy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania stanu wykonania przedmiotu umowy i 

przedstawiania swoich uwag i zaleceń. Wszystkie uwagi i zalecenia przekazywane będą Wykonawcy na 
piśmie, przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo stałego dostępu do przekazanych zbiorów i kontroli przebiegu 
realizacji przedmiotu umowy na każdym etapie prac. 

 
§3 

Termin realizacji umowy: od daty podpisania umowy do 30.11.2019 r. 
 

§4 
1. Reprezentantem Zamawiającego dla celów związanych z realizacją postanowień niniejszej umowy jest 

mgr Mirosława Koćwin - Kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych i Zabytkowych, tel. 77 4066441 
oraz inżynier projektu ............... 

2. Reprezentantem Wykonawcy dla celów związanych z realizacją postanowień niniejszej umowy jest 
...................................................................... tel. .........................  

 
§5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60-miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy, 
począwszy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o wykryciu wad. W przypadku 
stwierdzenia wad, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia, w terminie 30 dni i zwrotu 
obiektów wolnych od wad, a w przypadku braku takiej możliwości zwrotu uiszczonej za nie należności. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałe szkody wskutek jego działania lub 
zaniechania w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

4. Odpowiedzialność polega na pokryciu kosztów naprawy i rekonstrukcji obiektów lub wypłacie 
stosownego odszkodowania. 

5. Wycena powstałych szkód zostanie dokonana przez rzeczoznawców wskazanych przez strony umowy. 
6. Zgłoszenie usterek może nastąpić drogą elektroniczną na adres mailowy Wykonawcy 

........................................, lub faksem na numer faksu Wykonawcy .........................................  
 

§6 
1. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy wyniesie 

łącznie: 
1) netto: ………………… zł, (słownie: ........................................................... złotych), 
2) brutto (z podatkiem VAT): ………………… zł (słownie: ....................................................... złotych). 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1, za realizację przedmiotu umowy, obejmuje wszystkie elementy i 
części określone w §1 umowy. 

3. Rozliczenie za przedmiot umowy następować będzie na podstawie faktur częściowych (nie częściej niż 
raz na trzy miesiące) oraz faktury końcowej, w oparciu o ceny jednostkowe za konserwację z 
digitalizacją wszystkich 154 obiektów - Kalkulacja stanowiąca załącznik nr 3 do umowy. 

4. Podstawą do wystawiania faktur częściowych będą protokoły odbioru częściowego usług za zakończoną 
konserwację poszczególnych obiektów. 

5. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w 
ust. 1. 

6. Pozostała należność zostanie zapłacona fakturą końcową. 
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7. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez strony umowy protokół końcowy 
bezusterkowego odbioru zadania. 

8. Rozliczenie za przedmiot umowy zrealizowane będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

9. Opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych 
odsetek. 

 
§7 

1. Wykonawca z chwilą podpisania przez Strony protokołu przenosi na Zamawiającego, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 pkt. 1 wszelkie prawa autorskie, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Zamawiający ma wyłączne prawo do korzystania, rozporządzania, rozpowszechniania oraz 
opracowywania dzieł, otrzymanych w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy na wszystkich 
polach eksploatacji. 

 
§8 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% 
wartości brutto umowy. tj..............................................zł, w formie ……………………………. 

2. Zamawiający ma prawo potrącenia z zabezpieczenia kar umownych, o których mowa w § 9 umowy, 
powiadamiając o tym Wykonawcę. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane. 

 
§9 

1. Za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy Strony zastrzegają możliwość naliczenia kar 
umownych: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, 
b) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, 

za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, o 
którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, 

2. Jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Stronom przysługuje 
odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych. 

3. Kary umowne należne Zamawiającemu na podstawie postanowień niniejszej umowy mogą zostać 
potrącone z należności Wykonawcy wymienionej w § 6 ust.1 lub będą płatne odrębnie na podstawie 
noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

4. Naliczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania określonych usług. 
 

§10 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem 

ust. 2. 
2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w 

następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: 
1) Wydłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na wniosek Zamawiającego 
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będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Wykonawcy. 

2) Wydłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na wniosek Wykonawcy 
będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, 
gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych, tj. niezależnych od 
Wykonawcy. 

3) Skrócenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, jest możliwe wyłącznie za 
zgodą obu Stron umowy. 

4) Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji 
niniejszej Umowy w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian spowodowana jest: 

a) zmianą stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże że zmiana stawki 
podatku od towarów i usług realnie zwiększyła koszty Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. 
W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki 
podatku od towarów i usług złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać 
rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając 
w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług a 
wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia 
czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie 
dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia 
wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. 
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w 
zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji 
niniejszej umowy. Wówczas,  wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po 
terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom, natomiast wartość wynagrodzenia netto 
pozostanie bez zmian. 

b) zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pod warunkiem, że zmiana ta skutkować będzie 
zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy związanych z realizacją Umowy. W takim przypadku 
Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia 
złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany 
minimalnego wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym 
szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a 
wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia 
czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie 
dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia 
wynagrodzenia umownego brutto. 

c) zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania przez 
Wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
na zwiększenie kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca 
ma obowiązek w terminie 30 dni od zmian złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi 
wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie 
kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą 
zasad przyznawania a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia 
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złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania 
lub zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych 
dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia 
umownego brutto. 

5) W przypadku wystąpienia siły wyższej1 możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to  jednak 
zgody obu Stron umowy. 

6) W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 
nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności  
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest 
zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy, a postanowienie § 9 ust. 1 pkt 1b) umowy nie ma zastosowania. 

4. Niezależnie od sytuacji unormowanej w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
natychmiastowego odstąpienia od Umowy: jeżeli Wykonawca wykonuje swe umowne obowiązki bez 
należytej staranności, w sposób zakwestionowany przez Zamawiającego i gdy mimo dodatkowego 
wezwania Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych 
obowiązków. 

5. Odstąpienie od Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej przez złożenie 
oświadczenia drugiej stronie. 

6. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§11 
1. Spory na tle stosowania postanowień niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać 

polubownie.  
2. W razie niemożności znalezienia kompromisu w sposób opisany powyżej w ust.1 właściwym dla 

rozstrzygnięcia sporu będzie rzeczowo właściwy sąd siedziby Zamawiającego.  
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron. 
 
Załączniki: 
Nr 1 – Wykaz i opracowanie konserwatorskie. 
Nr 2 – Charakterystyka zbiorów WBP i zakres prac. 
Nr 3 – Kalkulacja. 
 
 

 ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 
 

                                                
1 Siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie 

utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły 
przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą 
starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. 


