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Załącznik nr 3 do SWZ 

Umowa  

zwana dalej: „Umową”, zawarta dnia ………………. roku w Ostrowi Mazowieckiej, pomiędzy: 

 

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) z siedzibą w Ostrowi 

Mazowieckiej, adres: ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka, wpisanym do rejestru instytucji 

kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 115/2019, 

posiadającym numer NIP 759-174-42-90, REGON 365451850, 

reprezentowanym przez: Karola Madaja– Dyrektora 

zwanego dalej: „Zamawiającym”, 

 

a:  

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

zwanego dalej „Wykonawcą", 

łącznie zwanych „Stronami” 

 

została zawarta umowa (dalej zwaną: „Umową”) na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 

pisemnej oferty Wykonawcy z dnia ________, złożonej w postępowaniu o udzielanie zamówienia 

publicznego sprawa nr ………………, zrealizowanym w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie 

z Ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze 

zm.) zwaną dalej „Pzp”, o następującej treści: 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: Realizacja wystawy stałej w Muzeum – Domu Rodziny 

Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji), produkcja i montaż elementów scenografii i 

oświetlenia wystawy zgodnie z: 

a. Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (dalej także jako OPZ) stanowiącym 

załącznik nr 1 Umowy oraz Ofertą Wykonawcy na podstawie której zawarta została 

niniejsza Umowa, 

b. niniejszą Umową, w tym harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik 

nr 2 do niniejszej Umowy, który zostanie dostarczony przez Wykonawcę w terminie 

wskazanym w § 3 Umowy, 

c. ofertą Wykonawcy z dnia .....................r. złożoną w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarta została niniejsza Umowa - 

stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

2. Strony zgodnie ustalają, że przedmiot umowy winien zostać wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w 

niniejszej Umowie. 

3. Wszelkie elementy składające się na przedmiot Umowy (w tym każdy wykonany bądź 

dostarczony przez Zamawiającego element) będą zapewniać całkowite bezpieczeństwo działania 

dla wszystkich jego użytkowników, pod warunkiem prawidłowego (zgodnego z oznaczeniami 

Wykonawcy) korzystania z elementów ekspozycji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

funkcjonowanie przedmiotu Umowy oraz wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub 

osobom trzecim na skutek działania lub korzystania z elementów ekspozycji. Wykonawca 

zapewni właściwy dostęp użytkowników do instrukcji bezpiecznego i prawidłowego korzystania 

z ekspozycji (odpowiednie informacje, oznaczenia, ostrzeżenia i zalecenia umieszczone zostaną 

w sposób widoczny na elementach ekspozycji). 
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4. Przedmiot umowy zostanie wykonany pod nadzorem firmy Łukasz Izert RÓBMY SWOJE 

autorów projektu. 

 

§ 2  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i wiedzę oraz dysponuje zasobami kadrowymi 

pozwalającymi na wykonywanie przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, OPZ, niniejszą Umową oraz ofertą Wykonawcy. 

 

§ 3  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I SPOSÓB REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej także jako 

HRF) oraz przedstawić go Zamawiającemu do akceptacji w terminie 7 dni od podpisania 

niniejszej Umowy. Dokonanie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w trakcie obowiązywania 

Umowy, możliwe jest wyłącznie w przypadkach przewidzianych w Umowie oraz dla swej 

skuteczności wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu Umowy. 

2. Nadzór nad realizacją wystawy sprawuje biuro projektowe Zespół Wespół – zwane dalej 

„Projektantami”. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Projektantami. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z innymi podmiotami realizującymi wystawę stałą, 

a w szczególności z firmami realizującymi oprawę i instalację multimedialną ekspozycji. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji proponowane 

rozwiązania aranżacyjne, technologiczne, instalacyjne i materiałowe przed rozpoczęciem ich 

wykonywania – wraz z załączeniem próbek materiałowych na żądanie Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wpływania na ostateczny kształt elementów wystawy 

poprzez zgłaszanie uwag i opinii. Ocena należytej realizacji zamówienia przez Zamawiającego 

polega na ocenie zgodności przyjętych rozwiązań OPZ wraz z załącznikami, niniejszą Umową 

oraz ofertą Wykonawcy, ale także bieżącymi uwagami Zamawiającego. Zamawiający wydaje 

swoją opinię i akceptację na temat zaproponowanych rozwiązań aranżacyjnych, 

technologicznych, instalacyjnych i materiałowych w terminie do 3 dni roboczych od daty 

przedłożenia rozwiązań lub próbek do akceptacji. 

5. Jeżeli zastosowanie się do wskazań/wytycznych Zamawiającego na jakimkolwiek etapie 

wykonywania Umowy, mogłoby negatywnie wpłynąć na wynik prac, a w szczególności 

utrudniałoby bądź uniemożliwiało prawidłową realizację Umowy przez Wykonawcę bądź 

wpływałoby na bezpieczeństwo użytkowania ekspozycji, wówczas Wykonawca zobowiązany 

jest zgłosić zastrzeżenia wobec tych wytycznych wraz z ich uzasadnieniem. Ostateczną decyzję 

w zakresie związania wytycznymi podejmie Zamawiający, po zapoznaniu się z uzasadnieniem 

Wykonawcy. 

a. Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie (do 3 dni) do 

uzupełnienia przekazywanych rozwiązań i informacji, jeśli Zamawiający uzna je za 

niekompletne. Protokoły z czynności przekazywania rozwiązań oraz z narad z 

Zamawiającym sporządza Wykonawca i przekazuje niezwłocznie Zamawiającemu. 

Uzyskanie akceptacji Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

respektowania zapisów OPZ oraz przepisów prawnych, w tym obowiązujących przepisów 

i norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

b. Wykonawca zobowiązany jest również do: 

i. aktualizowania HRF w przypadku, gdy dotrzymanie terminów jest niemożliwe a 

aktualizacja jest wymagana z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, po 

uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym wprowadzanych aktualizacji 
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harmonogramu rzeczowo-finansowego, na każdym etapie realizacji Umowy i 

informowania Zamawiającego o bieżącym stopniu zaawansowania prac, 

ii. prowadzenia wszelkiej dokumentacji przewidzianej przepisami prawnymi 

powszechnie obowiązującymi w trakcie realizacji zadania, 

iii. prawidłowej, zgodnie ze sztuką oraz zasadami bezpieczeństwa i zgodnie z 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa, organizacji na terenie obiektu prac 

montażowych i aranżacyjnych, a w szczególności do zamieszczenia niezbędnych 

tablic informacyjnych, niezbędnych zabezpieczeń oraz wszelkich innych czynności 

koniecznych do prawidłowej realizacji prac, oraz dbania o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania przez cały okres trwania realizacji zadania; 

iv. realizowania zaleceń Zamawiającego w zakresie sposobu realizacji prac 

montażowych i aranżacyjnych; 

v. pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia poszczególnych etapów prac i 

gotowości do odbioru częściowego, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i 

HRF; 

vi. uzgodnienia z Zamawiającym terminów odbiorów; 

vii. zgodnego i niezakłóconego własnymi działaniami współdziałania z Zamawiającym 

we wszelkich sprawach dotyczących realizacji zadania, a w szczególności do 

udzielania upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wyczerpującej 

informacji oraz umożliwienia wglądu we wszelkie niezbędne dokumenty związane 

z realizacją zadania; 

viii. powołania kierowników prac branżowych (elektrycznych) wraz z wykazaniem 

kwalifikacji tych osób do wykonywania powyższych funkcji, 

ix. informowania i uzyskania zgody Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia 

wyznaczenia, w sprawie każdorazowej zamiany osób pełniących odpowiednio 

funkcję kierowników prac branżowych (elektrycznych) i kluczowych osób 

wchodzących w skład zespołu realizacyjnego, przy czym o fakcie wyznaczenia 

nowych osób do pełnienia wskazanych funkcji Wykonawca zobowiązuje się 

pisemnie powiadomić Zamawiającego wraz z wykazaniem kwalifikacji tych osób 

do wykonywania powyższych funkcji. 

x. koordynowania prac realizowanych przez ewentualnych podwykonawców, w 

przypadku zawarcia z nimi stosownych umów w celu realizacji przez nich części 

przedmiotu niniejszej Umowy, 

xi. uporządkowania terenu obiektu, w którym realizowana jest ekspozycja przed datą 

przekazania go Zamawiającemu w związku z dokonaniem odbioru końcowego, 

xii. niezwłocznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek 

okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość wykonywanych prac, dostawy 

sprzętu lub na termin realizacji Umowy. 

c. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu - wraz ze zgłoszeniem 

gotowości do odbioru Etapu/Umowy - zalecenia, wymagania i instrukcje opracowane 

przez producentów i dostawców urządzeń i materiałów, dotyczące sposobu i warunków 

prawidłowego montażu, uruchomienia i użytkowania materiałów i urządzeń w tym także 

dokumentacje powykonawczą. Wykonawca jest zobowiązany opracować instrukcje, 

zalecenia i wytyczne dotyczące użytkowania urządzeń i materiałów, które uzupełnią 

zalecenia, wymagania i instrukcje opracowane przez producentów i dostawców urządzeń i 

materiałów - jeśli te ostatnie nie będą wystarczające dla prawidłowej i bezpiecznej 

eksploatacji ekspozycji. 

d. Wykonawca jest zobowiązany opracować instrukcje, zalecenia i wytyczne dla eksploatacji 

i użytkowania: modeli oraz instalacji prototypowych, elementów scenograficznych, 

elementów aranżacji. 
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e. Wykonanie poszczególnych części ekspozycji i aranżacji wnętrz może nastąpić wyłącznie 

po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedstawionych rozwiązań aranżacyjnych, 

technologicznych, instalacyjnych i materiałowych.  

 

§ 4 

TERMINY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy w terminie do 

………… dni (z oferty wykonawcy) od dnia podpisania umowy. 

2. Po zakończeniu ostatniego etapu oraz po odbiorze końcowym rozpoczyna się bieg termin 

gwarancji przez okres wynoszący 36 miesięcy. Gwarant przez okres trwania gwarancji 

obowiązany jest do zapewnienia/świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego na zasadach 

podanych w Umowie, oraz dokumencie gwarancyjnym. 

3. W ramach poszczególnych etapów Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, odebrać 

konkretne, zakończone elementy zamówienia lub elementy ulegające zakryciu lub zanikające. 

Taki odbiór wymaga późniejszego uwzględnienia w protokole odbioru częściowego za dany etap. 

Dokumentem świadczącym o zakończeniu etapu jest wyłącznie protokół odbioru częściowego za 

dany etap. 

4. Terminy wykonania poszczególnych etapów przedmiotu Umowy, które stanowić będą odrębny 

element odbioru częściowego, z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych etapów 

określa HRF. 

5. Odbiory częściowe poszczególnych etapów zamówienia będą dokonywane w obecności osoby 

upoważnionej ze strony Zamawiającego. 

 

§ 5  

WYNAGRODZENIE 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonany przedmiot Umowy, wynagrodzenie 

ryczałtowe łącznie w wysokości ............... PLN netto (słownie: ...................) plus podatek VAT 

w wysokości ....................PLN, co stanowi kwotę .............................. PLN brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie częściami, po wykonaniu konkretnego 

etapu przedmiotu Umowy określonych w HRF i bezusterkowym podpisaniu protokołu odbioru 

częściowego przedmiotu Umowy, w wysokościach wynoszących do 80% wartości określonych 

w HRF dla poszczególnych etapów. Płatność końcowa w wysokości 20% Wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 1, płatna będzie po wykonaniu całego przedmiotu Umowy i 

bezusterkowym podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy 

3. Płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (odpowiednio częściowej lub końcowej) wraz 

z podpisanym przez Zamawiającego bezusterkowym protokołem odbioru częściowego lub 

końcowego przedmiotu Umowy. 

4. Faktura może zostać dostarczona Zamawiającemu w formie papierowej bądź przekazana w 

formie elektronicznej na adres: ..................@muzeumpileckich.pl 

5. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest bezusterkowy protokół odbioru 

częściowego lub końcowego przedmiotu Umowy. 

7. Strony oświadczają, iż są podatnikami podatku od towarów i usług. 

8. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelki koszty, opłaty za prawidłowe 

wykonanie przedmiotu Umowy. 
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§ 6  

ODBIORY 

1. Przekazanie przedmiotu Umowy, jak i poszczególnych etapów wyszczególnionych w HRF, 

odbywać się będzie w obiekcie lub siedzibie Zamawiającego po pisemnym zawiadomieniu przez 

Wykonawcę o wykonaniu i gotowości przedmiotu Umowy lub etapu przedmiotu Umowy do 

odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości 

przeprowadzenia odbioru nie później niż na 3 (trzy) dni robocze przed planowanymi terminami 

odbioru. Po uzgodnieniu z Zamawiającym terminu wszczęcia procedury odbioru Wykonawca 

zobowiązany jest, w dniu wyznaczonym na wszczęcie czynności odbiorowych, przekazać lub 

udostępnić Zamawiającemu wszelkie elementy składające się na część podlegającą odbiorowi 

oraz przekazać dokumenty towarzyszące w tym dokumentację powykonawczą, Umową lub 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Odbiór przedmiotu Umowy lub poszczególnych jej części strony potwierdzają każdorazowo 

przez podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru częściowego lub końcowego. Na 

protokole podpisują się przedstawiciele Wykonawcy, Projektantów i Zamawiającego.  

3. Zamawiający dokonywać będzie odbiorów częściowych etapów Umowy na podstawie 

pisemnego zgłoszenia Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze od dnia 

uzgodnionego przez Strony terminu wszczęcia czynności odbiorowych (tj. od dnia przekazania 

przez Wykonawcę etapu przedmiotu Umowy do odbioru). 

4. Strony zgodnie ustalają, iż rozpoczęcie czynności zmierzających do dokonania odbioru 

końcowego, nastąpi nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania od 

Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o zakończeniu realizacji 

przedmiotu Umowy i po zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego. 

5. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nadają się do usunięcia, 

Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru przekazanego mu do odbioru etapu 

przedmiotu Umowy/przedmiotu Umowy do czasu usunięcia wady przez Wykonawcę. 

6. Strony zgodnie oświadczają, iż wady, o których mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest 

usunąć na własny koszt, przy czym czas poświęcony na ich usunięcie po terminie wyznaczonym 

na realizację przedmiotu Umowy, Strony niniejszej Umowy zgodnie uznają jako zwłokę w 

terminie wykonania przedmiotu Umowy, która nie wpływa na przedłużenie końcowego terminu 

realizacji przedmiotu Umowy, i za którą Wykonawca zobowiązany będzie uiścić na rzecz 

Zamawiającego stosowne kwoty pieniężne tytułem kar umownych na zasadach określonych w 

postanowieniach niniejszej Umowy. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na 

usunięcie wady, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości 

lub w części, bądź do zlecenia zastępczego wykonania tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

7. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nie nadają się do usunięcia, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w części w 

zakresie wykonania wadliwego etapu Umowy (według własnego wyboru). Zamiast odstąpienia 

Zamawiający może - według swojego wyboru - uprzednio zażądać od Wykonawcy ponownego 

wykonania prac w terminie wyznaczonym, przy czym czas poświęcony na ich ponowne 

wykonanie po terminie wyznaczonym na realizację przedmiotu Umowy, Strony niniejszej 

Umowy zgodnie uznają jako zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy, która nie wpływa na 

przedłużenie końcowego terminu realizacji przedmiotu Umowy, i za którą Wykonawca 

zobowiązany będzie uiścić na rzecz Zamawiającego stosowne kwoty pieniężne tytułem kar 

umownych na zasadach określonych w postanowieniach niniejszej Umowy lub żądać obniżenia 

wynagrodzenia za dany etap przedmiotu Umowy /przedmiotu Umowy (zgodnie z 

postanowieniami ust. 16). Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na ponowne wykonanie, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od 

niniejszej Umowy w całości lub w części w zakresie wykonania wadliwego etapu Umowy. 
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8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru wszelkie niezbędne 

dokumenty, np. karty katalogowe, świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonania prób, 

atesty, instrukcje, dokumentację powykonawczą, dotyczące odbieranego etapu przedmiotu 

Umowy lub w przypadku odbioru końcowego odnoszące się do całego przedmiotu Umowy. 

9. Strony zgodnie ustalają, że w czynnościach, o których mowa powyżej winni uczestniczyć 

przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego jak również przedstawiciele innych podmiotów, 

których obecność jest konieczna zgodnie z przepisami odrębnymi, o czym zostaną zawiadomieni 

przez Wykonawcę w przesłanym zawiadomieniu. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem o 

gotowości do odbioru końcowego wszelkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowości 

wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności: 

1) oświadczenie osób odpowiedzialnych za wykonywanie zamówienia o zgodności 

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa; 

2) karty katalogowe, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i 

atestów na zastosowane materiały, urządzenia i sprzęt - komplet dokumentacji dla 

ekspozycji; 

3) dokumenty gwarancyjne producentów oraz dokumenty gwarancyjne wystawione przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej 

Umowy; wzór dokumentu gwarancyjnego, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy; 

4) wszelkie prawem wymagane dokumenty, protokoły oraz zaświadczenia z 

przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły 

odbioru prac instalacyjnych objętych zamówieniem, w tym pomiary rezystancji 

uziemiania; 

5) dokumentację powykonawczą. 

11. Strony zgodnie ustalają, iż z czynności odbioru częściowego/końcowego zostanie sporządzony 

protokół podpisany przez Zamawiającego, Projektantów i Wykonawcę, w treści którego znajdą 

się wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie przeprowadzania czynności odbioru, jak 

również terminy wyznaczone Wykonawcy na usunięcie wad lub ponowne wykonanie prac 

stwierdzonych w toku przeprowadzenia powyższych czynności. 

12. Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający może odmówić odbioru końcowego przedmiotu Umowy 

z winy Wykonawcy w sytuacji, gdy w toku wykonywania czynności odbioru końcowego zostanie 

stwierdzone, iż przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia 

prac, dostaw lub jego wadliwego wykonania, niezgodnego z niniejszą Umową pomimo 

wcześniejszego odbioru poszczególnych etapów przedmiotu Umowy albo jest wykonany 

niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

13. W przypadku stwierdzenia wad, nieprawidłowego działania instalacji lub sprzętu wchodzącego w 

skład przedmiotu Umowy lub jego części w czasie odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wad, dostarczenia sprzętu (lub jego części) wolnego od wad nie później niż w ciągu 7 

dni roboczych. 

14. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad, które nie nadają się do 

usunięcia, Zamawiający może - według własnego wyboru - zastosować procedurę określoną w 

ust. 7 powyżej lub, w przypadku, gdy pomimo wystąpienia tych wad możliwe jest użytkowanie 

obiektów zgodnie z przedmiotem Umowy, Zamawiający może (według własnego wyboru) żądać 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej zadania objętego przedmiotem Umowy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wskazanych wad na swój koszt bez względu na 

wysokość kosztów, jakie będzie musiał ponieść w celu ich usunięcia oraz oświadcza, iż nie 

odmówi wykonania powyższych prac zmierzających do ich usunięcia. 

16. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa powyżej w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, Zamawiającemu przysługuje również prawo wykonania 
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zastępczego wszelkich prac zmierzających do usunięcia powyższych wad, do których usunięcia 

Zamawiający wezwał Wykonawcę, a całość kosztów związanych z usuwaniem powyższych wad 

obciąża Wykonawcę. 

17. Strony zgodnie ustalają, iż terminem usunięcia wad jest termin sporządzenia bezusterkowego 

protokołu odbioru częściowego lub końcowego. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o fakcie usunięcia 

wad. 

 

§ 7  

OSOBY UPOWAŻNIONE 

1. Do kierowania czynnościami związanymi z realizacją przedmiotu Umowy oraz jako osobę 

upoważnioną do podpisania wszelkich wymienionych w Umowie protokołów odbioru, 

Wykonawca wyznacza: ..................................................  

2. Jako osoby odpowiedzialne za koordynację prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy 

oraz upoważnioną do podpisania wszelkich wymienionych w Umowie protokołów odbioru 

Zamawiający wyznacza: ........................................................ 

3. Zmiana przedstawiciela każdej ze Stron musi zostać potwierdzona pisemnie i nie stanowi zmiany 

Umowy. 

 

§ 8  

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace oraz na wszelkie dostarczone elementy 

stanowiące Przedmiot Umowy na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego całego 

przedmiotu Umowy, chyba że ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji - wówczas 

gwarancja trwa przez okres udzielonej gwarancji producenta. Okres gwarancyjny liczony jest od 

daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, co 

zostanie zapisane w dokumentach gwarancyjnych dostarczonych wraz ze sprzętem. Odbiór 

poszczególnych etapów przedmiotu Umowy, o których mowa w § 4 ust. 1 lub odbiory, o których 

mowa w § 4 ust. 3, nie wpływają na rozpoczęcie biegu okresu gwarancji. 

2. Gwarancja Wykonawcy obejmuje dobrą jakość wykonanych prac i prawidłowe działanie 

dostarczonego w ramach niniejszej Umowy systemu i sprzętu wraz z aranżacją w całości tj. 

wszystkich elementów składających się na poszczególne urządzenia działające samodzielnie, 

poszczególne elementy aranżacji jak i prawidłowe funkcjonowanie systemów wraz ze wszelkimi 

elementami ekspozycji.  

3. Do każdej jednostki sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi w języku polskim. 

Zamawiający obowiązany będzie stosować się jedynie do warunków postępowania ze sprzętem 

opisanych w przekazanej dokumentacji od Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za zgodność 

zapisów w przekazanej dokumentacji i nie może zarzucić Zamawiającemu niewłaściwego 

postępowania z przedmiotem Umowy, jeżeli zastosował się on do tych warunków.  

4. Pozostałe szczegółowe warunki gwarancyjne i serwisu gwarancyjnego zostaną zawarte w kartach 

gwarancyjnych załączonych do dostarczonego sprzętu i będą zobowiązujące dla stron Umowy, 

chyba że Umowa określa je inaczej. Warunki te nie będą ograniczać bądź wyłączać uprawnień 

Zamawiającego wynikających z gwarancji i nie będą skutkować powstaniem jakichkolwiek 

dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. 

5. W karcie gwarancyjnej Wykonawca zamieści informacje zawierające nazwę, adres, telefony 

Wykonawcy oraz podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny. Zamawiający ma zawsze prawo 

zgłosić w pierwszej kolejności uwagi do Wykonawcy, co rozpocznie wszczęcie procedury 

gwarancyjnej. Za realizowanie obowiązków gwarancyjnych przez producentów sprzętu lub 

pozostałe podmioty udzielające gwarancji na poszczególne elementy, w terminach 
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przewidzianych dla podmiotu wpisanego w dokumencie gwarancyjnym, o którym mowa w ust. 

8, odpowiada Wykonawca. 

6. Wykonawca przedłoży zobowiązanie podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny do 

respektowania postanowień niniejszej Umowy, chyba że sam będzie świadczył usługi serwisu 

gwarancyjnego. 

7. Wykonawca udziela gwarancji na warunkach zapisanych w niniejszej Umowie oraz w 

dokumencie gwarancyjnym. W razie rozbieżności decydujące są warunki bardziej korzystne dla 

Zamawiającego. Dokument gwarancyjny stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

8. Zamawiający zachowuje, oprócz uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, także 

uprawnienia wynikające z rękojmi za wady, o których mowa w § 10. 

 

§9  

SERWIS GWARANCYJNY 

1. Zgłoszenia istnienia wad przedmiotu Umowy, w szczególności konieczności dokonania napraw 

lub wymiany sprzętu lub innych elementów objętych niniejszą Umową, Zamawiający składa 

pisemnie lub emailem na adres Wykonawcy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany się w ramach wynagrodzenia do dostarczenia Zamawiającemu na 

czas usuwania awarii lub usterki zastępczego sprzętu. 

3. Wykonawca oferuje wykonanie obowiązków serwisowych na poniższych warunkach: 

1) czas reakcji na zgłoszoną wadę/awarię (zarówno krytyczna jak i niekrytyczną) bez względu 

na - maksymalnie następny dzień roboczy. Przez czas reakcji rozumie się potwierdzenie 

przyjęcia i ustalenie terminu wizyty specjalisty na miejscu; 

2) czas usunięcia awarii lub zastąpienie uszkodzonego sprzętu, urządzeń, innych elementów 

ekspozycji nowym o parametrach technicznych nie gorszych niż zamontowane lub 

zastępczą instalacją, na czas niezbędny do wykonania naprawy - maksymalnie do końca 

drugiego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii; 

3) czas usunięcia usterki lub zastąpienie uszkodzonego sprzętu, urządzeń, innych elementów 

ekspozycji nowym o parametrach technicznych nie gorszych niż zamontowane lub zdjęcie 

z ekspozycji /zasłonięcie widoku, zabezpieczenie przed dostępem zwiedzających, 

oczyszczenie, na czas niezbędny do wykonania naprawy maksymalnie do końca 4 dnia 

roboczego. 

4. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zapewnia możliwość korzystania z konsultacji 

telefonicznych i osobistych w swojej placówce handlowej pod adresem: .................................. 

Osoby odpowiedzialne za konsultacje merytoryczne ze strony Wykonawcy: ............................... 

Wykonawca zobowiązuje się do reakcji w celu ustalenia planu działań naprawczych w godzinach 

pracy Zamawiającego. 

5. Wykonawca dokonywał będzie czynności serwisowych w sposób nieutrudniający korzystania z 

ekspozycji dla zwiedzających, w szczególności Wykonawca godzi się na dokonywanie napraw 

/wymiany i przeglądów serwisowych w godzinach nocnych lub rannych przed otwarciem 

wystawy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia fabrycznie nowego sprzętu lub innych elementów 

ekspozycji o równoważnych lub lepszych cechach użytkowych (parametrach technicznych), bez 

dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku gdy czas naprawy przekroczy 14 dni kalendarzowych 

licząc od dnia zgłoszenia awarii/usterki lub gdy pomimo trzech napraw sprzęt lub ekspozycji 

nadal wykazuje wady tego samego podzespołu (elementu). Termin dostawy nowego sprzętu lub 

innych elementów ekspozycji wynosi 3 dni kalendarzowe licząc od 15 dnia po zgłoszeniu awarii 

/błędu i konieczności naprawy lub od dnia zgłoszenia czwartej awarii. 

7. Koszty dojazdów ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszt transportu sprzętu  

lub innych elementów ekspozycji naprawianych w ramach gwarancji poza siedzibą 

Zamawiającego pokrywa Wykonawca w ramach kosztów serwisu. 
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8. W przypadku wystąpienia w okresie pierwszego roku gwarancji sprzętu lub innych elementów 

ekspozycji wady, awarii /błędu, lub usterki tego samego elementu (podzespołu) sprzętu lub 

innego elementu ekspozycji w liczbie odpowiadającej 75 % liczby zakupionego sprzętu, 

Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do wymiany takiego elementu 

podzespołu na nowy na swój koszt, we wszystkich egzemplarzach dostarczonego sprzętu lub 

innego elementu ekspozycji w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia zgłoszenia żądania. 

Trzykrotna usterka tego samego elementu (podzespołu) sprzętu lub innego elementu ekspozycji 

w okresie pierwszego roku gwarancji będzie podstawą do wymiany na nowy. 

9. Wykonawca w okresie gwarancji będzie dokonywał przeglądów gwarancyjnych przedmiotu 

objętego umową na warunkach wymaganych w dokumentach gwarancyjnych producentów, 

warunkach dołączonych przez Wykonawcę przy odbiorach etapów /odbiorze końcowym, 

Dokumencie Gwarancyjnym Wykonawcy oraz zgodnie z istniejącą potrzebą, nie rzadziej jednak 

niż 1 (raz) na 6 (sześć) miesięcy. 

10. Każda naprawa gwarancyjna przedłuża gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu, 

instalacji, oprogramowania, elementów scenograficznych i plastycznych, pozostałych elementów 

wyposażenia w stosunku do terminu określonego w § 8 ust. 1. 

11. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków gwarancyjnych wynikających z 

gwarancji, określonych w niniejszej Umowie oraz Dokumencie Gwarancyjnym, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do zastępczego wykonania obowiązków nałożonych na Wykonawcę, po 

upływie przewidzianych w gwarancji terminów na koszt Wykonawcy. 

 

§ 10 RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały przedmiot umowy, której okres jest równy 

okresowi udzielonej gwarancji. 

2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego wykonania przedmiotu Umowy. 

 

§ 11  

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy na kwotę nie mniejszą niż 

100 000,00 zł. Na dowód powyższego Wykonawca przedłożył polisę ubezpieczeniową /inny 

dokument ubezpieczenia nr ............... wystawioną przez ............, która stanowi Załącznik nr 3 

do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres wykonywania Umowy polisy 

/innego dokumentu ubezpieczenia. Najpóźniej w ostatnim dniu ważności polisy /innego 

dokumentu ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kontynuację powyższego 

ubezpieczenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie, w każdym 

czasie, ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, celem wykazania dopełnienia 

obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia określonej w ust. 1. 

4. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. 

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z zawarciem stosownych umów ubezpieczenia 

oraz związanych z tym koszty składek. 

6. W przypadku naruszenia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia określonej w ust. 1 powyżej, 

Wykonawca zapłaci karę umowną określoną w § 13. 

7. W przypadku naruszenia obowiązku przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie ważnej 

polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, celem wykazania dopełnienia obowiązku zawarcia 

umowy ubezpieczenia, Wykonawca zapłaci karę umowną określoną w § 13. 
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8. Odmowa przedstawienia ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia albo niewykonanie 

zobowiązania do zawarcia umowy ubezpieczenia określonej niniejszym paragrafem może 

skutkować odstąpieniem od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

9. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również wszelkie następstwa, szkody i roszczenia osób 

trzecich, jakie mogłyby wystąpić na skutek wadliwego wykonania niniejszej Umowy lub z 

przyczyn tkwiących w dostarczonym sprzęcie i urządzeniach, wykonanych instalacjach lub 

sposobie ich montażu. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń przeciwko 

Zamawiającemu związanych z użytkowaniem ekspozycji, sprzętu i urządzeń stanowiących 

przedmiot niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego 

wstąpić do prowadzonego postępowania oraz podjąć wszelkie czynności zmierzające do 

przejęcia odpowiedzialności. Wykonawca pokryje wszelkie szkody poniesione przez 

Zamawiającego i zwróci wartość zapłaconych przez niego odszkodowań i innych należności, jeśli 

szkoda na osobie lub w majątku osoby trzeciej będzie następstwem nieprawidłowego wykonania 

Umowy w zakresie bezpiecznego funkcjonowania stworzonych ekspozycji dla jej użytkowników 

(w szczególności poprzez nieprawidłowe wykonanie lub działanie ekspozycji, brak należytych 

zabezpieczeń, brak informacji o bezpiecznym i prawidłowym użytkowaniu wykonanych 

instalacji i zamontowanych urządzeń bądź sprzętu i in.) 

 

§ 12 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za usługi, prace i dostawy wykonane przez osobę 

trzecią oraz realizację niniejszej Umowy przez podwykonawcę i za rozliczenia finansowe z 

podwykonawcą. 

2. Zawarcie przez Wykonawcę Umowy z podwykonawcą na serwisowanie sprzętu objętego 

niniejszą Umową nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z 

niniejszej Umowy. 

3. Każdorazowo Wykonawca przy wystawianiu jakiejkolwiek faktury dla Zamawiającego 

zobowiązany jest przedłożyć Oświadczenie podwykonawcy, wykonującego konkretny etap prac 

o zapłaconych należnościach, o ile takie są już wymagalne - wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik nr 7 do niniejszej umowy. W przypadku braku możliwości przedłożenia 

Zamawiającemu takiego oświadczenia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć niebudzące wątpliwości dokumenty, że podwykonawca otrzymał należne mu i 

wymagalne wynagrodzenie lub dokumenty, z których będzie wynikać, że niemożliwe albo 

niezasadne jest wypłacanie temu podwykonawcy wynagrodzenia. Brak stosownego dokumentu, 

o którym mowa powyżej, uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności Wynagrodzenia w 

zakresie dotyczącym czynności wykonanej przez podwykonawcę, do momentu przedstawienia 

ww. dokumentu przez Wykonawcę. 

 

§ 13 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku zwłoki w realizacji umowy w stosunku do założonego terminu odbioru końcowego 

określonego w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary 

umownej w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 

niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 20% wartości całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy. 

2. W przypadku zwłoki w realizacji roszczeń gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki za każdy 

przypadek zwłoki. 

3. W przypadku naruszenia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia określonej w § 11 ust. 1 

Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% od całkowitego wynagrodzenia 
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brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w posiadaniu ciągłości 

ubezpieczenia w czasie wykonywania Umowy. 

4. W przypadku naruszenia obowiązku przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie ważnej 

polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, celem wykazania dopełnienia obowiązku zawarcia 

umowy ubezpieczenia, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% od całkowitego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu 

odpowiedniego dokumentu. 

5. W przypadku zwłoki w sporządzeniu HRF lub zwłoki w przedstawieniu go Zamawiającemu 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

wysokości 2.000,00 tyś zł  brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki za każdy przypadek zwłoki. 

6. Kary umowne opisane w ust. 1- 5 powyżej podlegają kumulacji.  

7. Za odstąpienie od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej z tytułu 

odstąpienia od Umowy w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 

5 ust. 1 niniejszej Umowy.  

8. Za odstąpienie od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy kary umownej w 

wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej 

Umowy. 

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, której  może dochodzić Strona nie może 

przekroczyć 35% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej 

Umowy. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych przewidzianych niniejszą Umową z 

należnego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się uiścić karę umowną w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania 

Zamawiającego do zapłaty określonej kwoty z tytułu kary umownej na rachunek bankowy 

Zamawiającego, z uwzględnieniem zapisu ustępu powyższego. 

12. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przekraczającego kary umowne. 

 

§ 14  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez obowiązku zapłaty kary 

umownej lub odszkodowania dla Wykonawcy i bez wyznaczania dodatkowego terminu, przez 

cały okres trwania Umowy aż do bezusterkowego odbioru końcowego: 

1) w przypadku zwłoki w realizacji (rozpoczęcie lub zakończenie) Umowy z winy 

Wykonawcy przekraczającego 14 dni kalendarzowych, 

2) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości, 

3) gdy przedmiot Umowy/etap przedmiotu Umowy jest wykonywana w sposób nienależyty, 

przez co należy rozumieć realizację przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z jej 

postanowieniami lub rażące naruszenie postanowień Umowy; 

4) gdy Wykonawca odmawia przedstawienia ważnej polisy lub innego dokumentu 

ubezpieczenia albo niewykonanie zobowiązania do zawarcia umowy ubezpieczenia, 

zgodnie z § 11 umowy. 

2. W przypadku działań siły wyższej, tj. zdarzeń zewnętrznych, na które strony nie mają wpływu, a 

które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, których nie 

można było przewidzieć i których nie dało się uniknąć nawet w przypadku dołożenia przez strony 

najwyższej staranności; w szczególności takich jak wojna, rozruchy, klęska żywiołowa, strajk, 
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na które Strony nie mają wpływu, Strona dotknięta poinformuje natychmiast pisemnie drugą 

stronę o zaistniałej sytuacji w celu wspólnego ustalenia dalszego postępowania. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty 

wynagrodzenia za prace, dostawy i etapy Umowy, które zostały wykonane do dnia złożenia przez 

Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonany do dnia odstąpienia, zachowany przez 

Zamawiającego przedmiot Umowy i przeniesie na niego autorskie prawa majątkowe do 

wykonanego przedmiotu Umowy w zakresie wymaganym w Umowie oraz w zakresie 

określonym w Umowie udzieli licencji (względnie sublicencji) do utworów, do których prawa 

nie mogą zostać przeniesione. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu Umowy. 

5. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe i autorskie 

prawa zależne do wykonanej części Utworów w zakresie ich eksploatacji na zasadach 

określonych w Umowie, na wszystkich polach, o których mowa w § 16 niniejszej Umowy, wraz 

z prawem powierzenia dokończenia Przedmiotu umowy osobom trzecim. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku, gdy 

Zamawiający zawiadomi go pisemnie o braku możliwości wywiązania się przez Zamawiającego 

ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, ze względu na wystąpienie uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności. 

 

§ 15 

ZMIANY UMOWY 

1. W trakcie realizacji umowy jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą 

dotyczyć: 

1)  terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a)  wstrzymania przez Zamawiającego wykonania usług, które nie wynika z 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy; 

b)  konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad 

dostarczonej dokumentacji; 

c) konieczności wykonania usług/dostaw zamiennych i/lub dodatkowych, których 

wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego; 

d)  w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z 

okoliczności wymienionych w literach a-c, termin może ulec przedłużeniu, nie 

dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności; 

e)  formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy- zgodnie z art. 451 ust 1 

ustawy PZP; 

f)  zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia 

obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji 

umowy zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia; 

g)  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 455 ust 1 i 2 

ustawy PZP. 

2.  Zmiana może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony w 

terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach 

wymienionych w ust. 1- pod rygorem późniejszego pominięcia. Wniosek winien zawierać 

szczegółowe uzasadnienie. 

3.  Obowiązek wskazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 na wysokość wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 5 ust 1 umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania 

zmiany umowy przez Zamawiającego. 



13 

 

4.  Ponadto każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów, 

adresów, numerów rachunków bankowych wskazanych w niniejszej Umowie, osób 

odpowiedzialnych po obu stronach za realizację Umowy, zawiadamiając niezwłocznie o tym 

pisemnie drugą stronę. Zawiadomienie jest skuteczne od dnia odbioru zawiadomienia przez drugą 

Stronę Umowy. 

 

§ 16 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w 

Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji), 

b) inspektorem ochrony danych osobowych Muzeum jest Pan …., adres e-mail 

……………………….. tel. ................................, 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Realizacja wystawy 

stałej w Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji), 

produkcja i montaż elementów scenografii i oświetlenia wystawy”  prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Pzp, 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp,   

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

h) posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym 

zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników, 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

z tym zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO, 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 
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 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

§ 17 

TAJEMNICA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i poufności informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, w tym w szczególności wszelkich informacji dotyczących treści i 

wykonania Umowy oraz powziętych wiadomości lub udostępnionych dokumentów w związku z 

zawarciem i wykonywaniem Umowy, przez okres trwania Umowy oraz 5 lat od dnia jej ustania, 

niezależnie od powodu wygaśnięcia albo rozwiązania Umowy. 

2. Obowiązek zachowania tajemnicy i poufności nie dotyczy informacji lub dokumentów: 

1) które są powszechnie dostępne, jeżeli zostały podane do publicznej wiadomości, 

2) które są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej, pod 

rygorem nieważności, zgody Zleceniodawcy, 

3) w przypadku, gdy ich ujawnienie będzie wymagane przez przepisy prawa. 

 

§ 18 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, 

a w szczególności Kodeksu cywilnego ustawy Pzp oraz ustawy Prawo autorskie. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga sąd miejscowo 

właściwy dla Zamawiającego. 

3. Uzupełnienie, zmiana lub rozwiązanie niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Stron. 

5. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia 

2) Oferta Wykonawcy 

3) Dowód ubezpieczenia 

4) Dokument gwarancyjny  

5) HRF 

6) Oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia. 

 

 

 

................................................................  ......................................................... 

  Zamawiający:      Wykonawca: 

 

 

 

 


