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Załącznik nr 5 

WZÓR UMOWY 

 

zawarta w dniu …............  2021 r. w Cieszynie, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pod nazwą „Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego - 
opracowanie, konserwacja, digitalizacja, udostępnienie” - w ramach Programu Kultura Cyfrowa 
2021 – digitalizacja rękopisów (archiwaliów) Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego ze zbiorów 
Książnicy Cieszyńskiej 

pomiędzy: 

Książnicą Cieszyńską instytucją kultury z siedzibą w Cieszynie przy ul. Menniczej 46, wpisaną do 

Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Cieszyn pod numerem U.M. - OKT 6/1/1994, 

NIP: 5481064564, REGON: 070431470, reprezentowaną przez Dyrektora – Krzysztofa Szelonga, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a firmą/spółką: 

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

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

zwaną dalej „Wykonawcą". 

Strony zgodnie postanawiają co następuje: 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie digitalizacji rękopisów (archiwaliów) z 

kolekcji Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego wchodzącej w skład zbiorów Zamawiającego na warunkach 

określonych w niniejszej Umowie, zaproszeniu do złożenia oferty na usługę digitalizacji z dnia …………..oraz 

ofertą Wykonawcy z dnia……, stanowiącymi załączniki do umowy, a także właściwymi przepisami i normami. 

 

§ 2 

1. Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację umowy są:  
 z ramienia Zamawiającego: 

  Jolanta Sztuchlik,   tel. 33 851 38 44,   sztuchlik@kc-cieszyn.pl 

 z ramienia Wykonawcy: 

  ……………………………. 

2. Potrzeby, uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem zamówienia przekazywane będą pisemnie i 
parafowane przez ustanowione w ust. 1 osoby. 
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§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że zakres prac określony w § 1 nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza 

możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę 

roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagro-

dzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie 

można było ich przewidzieć. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej i będzie je kontynuował przez cały okres realizacji umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą 

starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty, właściwą w działalności objętej przedmiotem 

niniejszej umowy, obejmującą także znajomość przepisów obowiązującego prawa oraz następstw z nich 

wynikających. 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy pomieszczenie. Udostępnienie pomieszczenia 

jest nieodpłatnie i dotyczy wyłącznie czasu obowiązywania niniejszej umowy. Skanowanie obiektów 

papierowych (oryginałów) wykonywane będzie wyłącznie w tym pomieszczeniu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zainstalować sprzęt i niezbędne wyposażenie w pomieszczeniu 

udostępnionym przez Zamawiającego. 

3. Koszt transportu, montażu, demontażu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, ponosi Wykonawca. 

4. Odpowiedzialność oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem nośników cyfrowych do siedziby 

Zamawiającego w celu wykonania przedmiotu umowy, ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów w zakresie ochrony i bezpieczeństwa 

obowiązujących w siedzibie Zamawiającego. 

6. W przypadku zaistnienia potrzeby dostosowania udostępnionego pomieszczenia do określonych 

potrzeb digitalizacji, Wykonawca po uzgodnieniu zakresu tych zmian z Zamawiającym, wykona je 

samodzielnie i na własny koszt. 

7. Skanowanie zbiorów o powierzchni kart mniejszych niż wymiary formatu A2 realizowane będzie w 

siedzibie Zamawiającego. Pozostałe obiekty zbioru wytypowanego do digitalizacji mogą być 

zdigitalizowane w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie Wykonawcy. O miejscu digitalizacji 

pozostałych zbiorów, tj. zbiorów o powierzchni kart większych od formatu A2, decyduje Wykonawca. 

8. O kolejności przekazywanych do digitalizacji obiektów papierowych, decydować będzie Zamawiający. 

9. Harmonogram realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca i Zamawiający ustalać będą na bieżąco. 

 

§ 5 

1. Wykonywanie kolejnych obiektów cyfrowych, będących przedmiotem niniejszej umowy, realizowane 

jest dwuetapowo. 

a. Pierwszy etap dotyczy skanowania obiektów papierowych, weryfikację merytoryczną wykonanych 

plików skanów oraz ich obróbkę wstępną. 

b. Drugi etap dotyczy wykonania - drogą konwersji - publikacji w formatach prezentacyjnych: PDF i JPEG. 

c. Drugi etap wykonywania obiektów cyfrowych poprzedzany jest weryfikacją ilościowo-jakościową oraz 

akceptacją ze strony Zamawiającego. 

2. W dniach, w których odbywać się będzie skanowanie, Zamawiający przekaże Wykonawcy określone 

harmonogramem obiekty papierowe. Po ich zeskanowaniu, Wykonawca zwraca je upoważnionemu 
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pracownikowi Zamawiającego. Zarówno przekazanie jak i zwrot obiektów realizowane są na podstawie 

protokołów przekazania zawierających m.in. szczegółową listę tytułów obiektów i ich sygnatur. 

3. Wykonane przez Wykonawcę pliki skanów i/lub publikacje w formatach prezentacyjnych, przekazywane 

będą Zamawiającemu sukcesywnie wraz z kolejnymi protokołami ich przekazania, zawierającymi 

jednoznaczny opis przekazywanych plików. Przekazywania odbywać się będą nie częściej i nie rzadziej 

niż co dwa tygodnie, poczynając od dnia podpisania umowy. 

4. Celem weryfikacji każdych 2.000 plików skanów lub odpowiadającej im ilością stron publikacji, 

Zamawiający rezerwuje sobie co najwyżej dwa dni robocze. Podstawę odbioru przekazanych plików 

stanowi protokół przejściowy, wystawiony bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonanych plikach, Zamawiający 

w protokole przejściowym wykaże dostrzeżone nieprawidłowości. W takim przypadku, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni od otrzymania protokołu przejściowego i 

ponownego przekazania plików Zamawiającemu wraz z ponownie sporządzonym protokołem 

przekazania. W ślad za tym, Zamawiający dokona sprawdzenia poprawności plików i sporządzi stosowny 

protokół przejściowy – bez zastrzeżeń lub z kolejnymi zastrzeżeniami.  

6. Przez nieprawidłowości rozumie się: 

a. Brak cyfrowej kopii co najmniej jednej strony zdigitalizowanego obiektu papierowego. 

b. Wystąpienie w przekazanych plikach wielokrotnej kopii co najmniej jednej strony obiektu (tzw. 

dublety, triplety, …). 

c. Wykonanie plików skanów z inną rozdzielczością optyczną niż określono to wymogami załącznika B1. 

d. Obniżona jakość kopii cyfrowej będąca skutkiem niewłaściwego doboru wartości ostrości, jasności, 

kontrastu lub wystąpienie przebarwień. 

7. Wraz z przyjęciem bez zastrzeżeń pierwszej partii wykonanych obiektów cyfrowych, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu dwa egzemplarze nośnika w postaci przenośnych dysków twardych o 

trwałości gwarantującej przechowywanie zawartości cyfrowej przez minimum 10 lat. Dyski w momencie 

przekazania, stają się własnością Zamawiającego. Powinny być to zewnętrzne dyski twarde ze złączem e-

SATA, o prędkości obrotowej 7.200 obr./min, minimum 32 MB cache, współpracujące z 32 lub 64-

bitowymi systemami operacyjnymi Windows oraz wyposażone w interfejs USB 3.0. Wykonawca 

przekaże dyski o takiej pojemności, która umożliwi zapis wszystkich plików wszystkich wykonanych 

obiektów cyfrowych, przy jednoczesnym nie przekroczeniu poziomu zapełnienia ich pojemności w 

stopniu co najwyżej 90%. Jeżeli rozmiar wykonanych obiektów cyfrowych uniemożliwia spełnienie 

powyższego warunku, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kolejne dwa nośniki o parametrach 

analogicznych do wymienionych wyżej. 

8. Bezpośrednio po przyjęciu przez Zamawiającego ostatniego protokołu przejściowego bez zastrzeżeń, 

Strony sporządzą końcowy protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający zakres wykonanych prac wraz z 

informacją o jakości wykonanej usługi. Data podpisania protokołu końcowego jednocześnie rozpoczyna 

bieg okresu udzielonej Zamawiającemu gwarancji. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do bieżących konsultacji merytorycznych z pracownikami Zamawiającego w 

sprawie właściwego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności do sposobu skanowania 

materiałów niepaginowanych, o niejednolitych wymiarach lub materiałów o budzącym wątpliwości 

stanie zachowania. W przypadku materiałów o nietypowych właściwościach, nieujętych w wymogach 

załączników do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania skanów testowych, 

umożliwiających wskazanie przez Zamawiającego optymalnego sposobu wykonania poprawnej kopii 

cyfrowej. 
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§ 6 

1. Umowa niniejsza obowiązuje na czas określony od dnia 14 czerwca do dnia 17 września 2021 r., przy 

czym ostatnia partia plików zostanie przekazana celem weryfikacji przez Zamawiającego do dnia 16 

sierpnia 2021 r. 

2. Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań umowy uważa się dzień, w którym podpisany został 

protokół odbioru końcowego. 

3. Ilości plików oraz terminy wykonania poszczególnych partii zbiorów, Strony uzgadniały będą w okresach 

dwutygodniowych. 

4. W razie zwłoki w realizacji umowy Wykonawca może być zobowiązany do zapłaty kary umownej w 

wysokości 0,3% łącznej sumy wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. 

§ 7 

1. Wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, w cenie brutto wynosi: 

____________ PLN (słownie: ________________________________), co odpowiada: ______________ 

PLN netto (słownie: ________________________________) oraz podatek VAT 23%, w wysokości 

__________________ (słownie: ________________________________). 

2. Jednostkowa cena netto kompletu plików pojedynczej strony obiektu: 

a. Strona o powierzchni mniejszej od formatu A2: ______ PLN (słownie: _________________), 

b. Strona o powierzchni formatu A2 lub większej:  ______ PLN (słownie: __________________). 

3. Wynagrodzenie obejmuje również ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty. Żadne niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 

przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. Konsekwencje finansowe wynikające z braku możliwości odliczenia naliczonego 

podatku VAT przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, obciążają Wykonawcę.  

4. Ceny usługi w okresie obowiązywania umowy nie mogą ulec zmianie. 

5. W oparciu o postawienia ust. 2 niniejszego paragrafu, rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistej 

liczby wykonanych cyfrowych kopii stron obiektów papierowych. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie jednej faktury wystawionej przez Wykonawcę na 

podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru końcowego stwierdzającego, że w przekazanym 

przedmiocie umowy wady nie występują na konto Wykonawcy o nr………………………………………………………. 

7. Przelew środków będzie dokonany na konto bankowe wskazane w umowie, które jednocześnie jest 

zgłoszone i ujęte w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru czyli na tzw. „białej liście” lub na 

jakiejkolwiek inne konto zgłoszone i wykazane w „białej liście” pod rygorem odmowy zapłaty. 

 

§ 8 

1. Wykonawca udziela gwarancji właściwej jakości przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy liczony od 

dnia podpisania protokołu końcowego. 

2. W całym okresie gwarancji na wykonany przedmiot umowy, Zamawiający może wykonywać dodatkowe 

czynności sprawdzające poprawność kopii cyfrowych. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości ujętych w 

§5 ust.6, problematycznej lub niemożliwej eksploatacji nośników, powinny zostać usunięte na koszt 

Wykonawcy w terminie do 28 dni od daty złożenia reklamacji. 
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§ 9 

 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku 

gdy Wykonawca nie rozpoczął usługi bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo 
wezwania złożonego na piśmie lub gdy z własnej winy przerwał realizację usługi, a przerwa trwa dłużej 
niż 10 dni. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku 
gdy zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy. 

4. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy 
Sąd dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

§ 10 

     Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy stanowi informację publiczną w 

rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz wyraża 

zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie obejmujących firmę/ 

imię i nazwisko, zakres zawartej umowy oraz w szczególności informacje o wynagrodzeniu jakie otrzymał 

z tytułu wykonania niniejszej umowy na potrzeby udostępniania informacji publicznej poprzez Biuletyn 

Informacji Publicznej oraz na podstawie wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 

 

 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 

 

 


