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        Załącznik nr 2 

UMOWA MPŚ-IX.262.4….2020 

zawarta w Słupsku w dniu ………… r. pomiędzy: 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku  

ul. Dominikańska 5-9 

75-200 Słupsk 

NIP: 839-10-03-052 
reprezentowanym przez: 

Marzennę Mazur – Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

-a- 

 

…………… 

…………… 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

§1 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wykonanie nagrań czterech ścieżek zwiedzania 

do posiadanych przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku audio przewodników: 

podstawowej i rozszerzonej, w języku polskim i języku angielskim, zgodnie z ofertą cenową 

złożoną do zapytania do zadania: „Wsłuchani w Witkacego. Modernizacja i dostosowanie 

ekspozycji w Białym Spichlerzu - nagrania do audioprzewodników”, tj.: 

2. Każda z czterech ścieżek będzie obejmowała 60 minut nagrań i składać się będzie z minimum 

10-ciu nagrań o długości od ok. 2 minut do ok. 10 minut. Nagrania powstaną na podstawie 

dostarczonych przez MPŚ tekstów. Przygotowanie nagrań obejmuje weryfikację i ostateczne 

dostosowanie tekstów. Wykonawcy zasugerują konieczne zmiany i skróty, ujednolicą wszystkie 

teksty językowo i opracują w formie dostosowanej do wykorzystania w audioprzewodnikach, 

tak aby miały jak największą wartość poznawczą i były atrakcyjne dla odbiorców. Powstałe 

teksty będą uważane za ostateczne i gotowe do nagrań po końcowej weryfikacji i akceptacji 

przez pracowników MPŚ Słupsk.  

3. Dodatkowo Wykonawca zapewni profesjonalne tłumaczenie na język angielski. Ostateczna 

wersja tłumaczenia będzie akceptowana przez pracownika MPŚ Słupsk. 

4. Nagrania wykonane przez Wykonawcę zostaną dokonane w profesjonalnym studio z udziałem 

lektorów zaakceptowanych przez wskazanych pracowników MPŚ Słupsk.  

5. Gotowe nagrania zostaną dostarczone w formacie kompatybilnym z oprogramowaniem 

przewodników posiadanych przez MPŚ Słupsk i wgrane do urządzeń (audioprzewodników) w 

siedzibie MPŚ Słupsk w sposób umożliwiający prawidłowe korzystanie.  
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§2 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do należytego 

wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać je ze szczególną starannością z 

uwzględnieniem standardów i reguł wykonywania czynności objętych niniejszą umową. 

2. Wykonawca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonania przedmiotu umowy 

innym osobom bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o wszelkich 

okolicznościach, które mogą uniemożliwić prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy.  

4. Zaproszenie i formularz ofertowy Wykonawcy złożony w postępowaniu stanowią załącznik nr 

1 i 2 do umowy. 

§3 

 

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona do dnia 30 października 2020 r. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teksty do nagrań niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy w formacie Word w formie elektronicznej w terminie do dnia ……………. 

3. Odbiór tekstów do nagrań z siedziby Zamawiającego stanowi obowiązek i koszt Wykonawcy. 

 

§4 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: 

………… zł (słownie: ………….złotych), zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną na etapie 

postępowania. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty wskazanej w zdaniu 

poprzednim. 

2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru bez 

stwierdzenia wad. 

3. Płatność nastąpi w terminie 30 od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze. 

4. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony jest od daty wpływu do 

Zamawiającego faktury korygującej. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy, w tym m.in. koszt odbioru zlecenia i materiałów od Zamawiającego oraz 

dostawy wykonanego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego mieszczącej się w 

Słupsku przy ul. Dominikańskiej 5 i należności z tytułu przeniesienia majątkowych praw 

autorskich. 

 

§5 

1. Wykonawca dostarczy wykonany przedmiot umowy w formie płyt CD/DVD lub na innym 

nośniku do siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Słupsku przy ul. Dominikańskiej 5-9, 

celem jego odbioru przez Zamawiającego oraz wgra w urządzenia (audioprzewodniki) 

przedmiot umowy w siedzibie Zamawiającego. 

2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie 5 kolejnych dni roboczych. 

3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu zawierającego 

ewentualnie stwierdzone wady przedmiotu umowy oraz wyznaczony przez Zamawiającego 

termin ich usunięcia, nie krótszy niż 3 dni. 

4. Jeżeli przedmiot umowy ma wady istotne, Zamawiający może odmówić odebrania przedmiotu 

umowy i żądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z 

zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu uprawniony jest do 



 

odstąpienia od niniejszej umowy lub powierzenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 

i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

5. W przypadku stwierdzenia wad po odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 

do ich usunięcia na swój koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym 

niż 3 dni. 

§6 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego przedmiot umowy ma charakter twórczy i 

przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy, obejmujące 

przede wszystkim prawo do nieograniczonego w czasie korzystania z przedmiotu umowy oraz 

do rozporządzania nim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami na zasadzie 

wyłączności na wszelkich polach eksploatacji istniejących w chwili zawarcia niniejszej umowy, 

w tym wskazanych w art. 50 pkt 1-3 ustawy z 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. Wykonawca oświadcza, że posiada wyłączne prawa do przedmiotu umowy oraz 

że nie jest on obciążony prawami osób trzecich.  

2. Majątkowe prawa autorskie związane z przedmiotem niniejszej umowy przechodzą 

na Zamawiającego z chwilą protokolarnego odbioru przedmiotu umowy zgodnie z §5 niniejszej 

umowy.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych, 

jak również udzielenia zgody przez Zamawiającego na wykonywanie tych praw przez podmioty 

trzecie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby przy wykonywaniu przedmiotu umowy 

przestrzegane były prawa autorskie osób trzecich i ponosi odpowiedzialność względem 

Zamawiającego za szkodę poniesioną w związku z zaspokojeniem przez niego roszczeń osób 

trzecich skierowanych do Zamawiającego na skutek naruszenia przez Wykonawcę tego 

zobowiązania. 

 

§7 

1. W razie zaistnienia 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 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w szczególności: 

1) w przypadku opóźnienia w terminie odbioru przedmiotu umowy przekraczającego 7 dni; 

2) Wykonawca opóźnia się z usunięciem zgłoszonych przez Zamawiającego wad stwierdzonych w 

trakcie odbioru przez okres co najmniej 5 dni; 

3) wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy; 

- wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 8 ust. 1 

pkt 4. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe 

zestawienie swoich roszczeń, aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie 

poniosła strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy. 

 

§8 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i wysokości: 



 

1) w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 

§ 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji zamówienia w stosunku 

do terminu określonego w § 3 ust. 1,  

2) w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 

§4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usuwaniu wad przedmiotu umowy 

stwierdzonych przy lub po odbiorze w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 

zgodnie z §5 ust. 3 lub §5 ust. 5, 

3) w przypadku, gdy przedmiot umowy nie spełnia wymogów w zakresie jakości określonych w 

umowie, a Zamawiający uzna, że nie byłoby uzasadnione odstąpienie od umowy lub zleconej 

części umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy, 

4) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

3. Kara jest należna bez względu na poniesioną przez Zamawiającego szkodę. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą być potrącane przez Zamawiającego z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

5.  Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

dokończenia prac, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych. 

 

 

§9 

1. Umowa wiąże strony z dniem jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Czynności następcze określone w § 77 ust. 2 kodeksu cywilnego wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności lub nieskuteczności. 

5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

miejscowo według siedziby Zamawiającego. 

6. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy. 

7. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 

 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Zaproszenie 

2) Formularz oferty Wykonawcy 

 

 

Zamawiający:       Wykonawca: 

 

 

 

 

 



 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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) informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z siedzibą przy ul. 

Dominikańskiej 5-9, 76-200 Słupsk. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@muzeum.slupsk.pl oraz pisemnie na adres siedziby 

Administratora wskazanym w pkt. 1). 

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu obsługi korespondencji związanej z zawarciem umowy na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) (RODO) oraz w celu ewentualnego zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony 

przed roszczeniami podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO). 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) i f) Rozporządzenia 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). 

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania, w przypadku wyboru 

oferty – realizacji umowy, oraz obowiązku archiwizowania dokumentacji  i ewentualnych roszczeń. 

7. Odbiorcami danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 

na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  w szczególności na podstawie przepisów o dostępie do 

informacji publicznej. 

8. Osoby,  których  dane  osobowe  są  przetwarzane,  posiadają  prawo  dostępu  do  danych osobowych dotyczących 

ich osoby, ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO. 

9. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, nie przysługuje prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia 

danych oraz prawo sprzeciwu przez czas realizacji czynności określonych w pkt. 3.  

10. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 


