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Załącznik nr 10 od SIWZ 

 
UMOWA nr ……….   

/projekt/ 
 
 

zawarta w dniu ………........ 2020 r. w Białymstoku pomiędzy:  
 
Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 26, 15-092 Białystok,  
o numerze NIP 542-32-64-915, Regon 366215932, z wpisem do RIK 08/17  
reprezentowane przez Dyrektora – Wojciecha Śleszyńskiego, zwane dalej „Zamawiającym”, 
przy kontrasygnacie Anny Trochimczyk – Głównej Księgowej 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 
zwany dalej „Wykonawcą” 
 
na podstawie wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego nr DAF.261.45.2020, pn.: „Zakup i zaprogramowanie systemu audioguide w ramach 
projektu pn.: „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” realizowanym  
w ramach Projektu nr POIS.08.01.00-00-0082/17, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  
2014 – 2020, strony zawierają umowę następującej treści: 

 
§1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa systemu audioguide wraz z jego wdrożeniem na wystawie 
stałej Muzeum Pamięci Sybiru znajdującej się w siedzibie muzeum w Białymstoku przy  
ul. Węglowej 1, na który składają się: 
1) Treści do audioguide: 

a) Ścieżka główna, 
b) Ścieżki językowe (6 ścieżek), 
c) Ścieżka dla osób niewidomych i niedowidzących (audiodeskrypcja), 
d) Ścieżka dla osób niesłyszących i niedosłyszących. 

2) System audioguide, składający się z: 
a) Odtwarzaczy (250 szt.) posiadających możliwość rozbudowy systemu o urządzenie 

pozwalające przewodnikom na komunikowanie się z urządzeniem audioguide 1 wraz  
z słuchawkami (250 szt.), 

b) Znaczników (od 20 do 50 szt.), 
c) Systemu automatycznego wyzwalania ścieżek audio (min. 30 niezależnych stref), 
d) Regału mobilnego na kółkach wyposażonego w ładowarkę na min. 250  audioguide, 
e) Regału mobilnego na kółkach umożliwiającego przechowywanie min. 250 szt. słuchawek, 
f) Stanowiska serwisowego – komputera typu laptop z niezbędnym wyposażeniem  

oraz oprogramowaniem (1 kpl.). 
2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania umowy określa: 

1) opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do umowy, 
2) złożona oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy. 

                                                           
1 zapis uwarunkowany ofertą Wykonawcy – patrz kryteria oceny ofert SIWZ (rozdz. XIX pkt 1 ppkt 2)  
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3. Regały, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. d) i e) zostaną wykonane i dostarczone przez 
Wykonawcę na podstawie projektów przygotowanych przez Wykonawcę. Projekty regałów,  
o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. d) i e) zostaną przedstawione Zamawiającemu w terminie  
14 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający w ciągu 5 dni zaakceptuje projekty lub wniesie  
do nich uwagi, które Wykonawca będzie miał obowiązek nanieść na projekty w ciągu 5 dni od daty 
ich przedstawienia.  

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu umowy oraz nie zgłasza zastrzeżeń 
dotyczących opisu przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i potencjał niezbędne do wykonania przedmiotu 
umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wykwalifikowanymi osobami, posiadającymi niezbędną 
wiedzę, uprawnienia i umiejętności do należytej realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia realizowany będzie m. in. przez osobę wskazaną 
w ofercie, tj.: tłumacza języka angielskiego  - ………………..……………………………….……… (imię i nazwisko). 

8. Wykonawca może dokonywać zmiany osoby wskazanej w ust. 7, jedynie za uprzednią zgodą 
Zamawiającego. Zmiana osoby w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona 
przez Wykonawcę na piśmie. Nowa osoba musi posiadać wykształcenie stosowne  
do wykonywanych czynności, wymagane w SIWZ. Zmiana osoby wymaga zawarcia aneksu. 

9. Osoba wskazana w ust. 7 przez Wykonawcę do realizacji zadania ma obowiązek bezpośredniego 
udziału w realizacji przedmiotu umowy.  

10. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, bez wad i umożliwia działanie 
systemu. 

11. Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązuje się do zainstalowania, uruchomienia, 
weryfikacji i adaptacji kontentu (rozumianego jako nagrane na urządzenia, treści, wskazówki 
nawigacyjne oraz aplikację sterującą treścią) oraz do przeszkolenia wskazanych pracowników 
Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu. 

12. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej przy podpisaniu końcowego protokołu, o którym mowa  
w § 4 ust. 1 dostarczyć dokumentację w języku polskim, zawierającą instrukcję obsługi  
i konfigurację audioguide. 

13. Wykonawca zobowiązany jest podczas opracowywania scenariuszy ścieżek do konsultacji  
z Zamawiającym na każdym etapie prac. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu do akceptacji plików z materiałami 
dźwiękowymi przed ich instalacją w urządzeniach. Zamawiający w ciągu 5 dni zaakceptuje pliki  
z materiałami dźwiękowymi lub wniesie do nich uwagi, które Wykonawca będzie miał obowiązek 
nanieść w ciągu 14 dni od daty ich przedstawienia.  

15. W ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umową, w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania 
końcowego protokołu odbioru Wykonawca ma obowiązek wprowadzać maksymalnie  
3 modyfikacje związane z treściami merytorycznymi i kwestiami technicznymi do scenariuszy, 
tłumaczeń i nagrań, na żądanie Zamawiającego, wynikającymi ze zmiany ekspozycji, tras itp.,  
w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia. 

 
§ 2 

Terminy realizacji 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie do 4 miesięcy od dnia 

podpisania umowy, tj. do dnia …………..… 
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot umowy zgodnie z poniższym 

harmonogramem: 



__________________________________________________________________________________ 

3 
 

1) etap 1 - w terminie czterech tygodni od podpisania umowy – Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu propozycję scenariusza ścieżki głównej i scenariusza ścieżek językowych  
w jęz. polskim do wykonania tłumaczeń,  

2) etap 2 - w terminie ośmiu tygodni od podpisania umowy - Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu przetłumaczone ścieżki językowe, propozycję dźwiękowej realizacji ścieżki 
głównej oraz nagranie ścieżki dla osób niewidomych i niedowidzących (audiodeskrypcja),  
a także nagranie ścieżki dla osób niesłyszących i niedosłyszących, 

3) etap 3 – w terminie czternastu tygodni od podpisania umowy – dostarczenie ostatecznej 
wersji treści do nagrania, odtwarzaczy wraz z słuchawkami, znaczników, systemu 
automatycznego wyzwalania ścieżek audio, regału mobilnego na kółkach wyposażonego  
w ładowarkę i regału mobilnego umożliwiającego przechowywanie słuchawek, stanowiska 
serwisowego – komputera typu laptop z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem, 
instalacja, montaż i wdrożenie dostarczonych elementów w siedzibie Zamawiającego  
oraz wykonanie innych obowiązków określonych przedmiotem umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do przesłania ewentualnych uwag do każdego etapu w ciągu 7 dni 
od momentu dostarczenia przedmiotu umowy obowiązującego dla danego etapu. 

4. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie jedynie z przyczyn opisanych w § 10 
umowy. 

5. Przez wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający rozumie wykonanie wszystkich postanowień 
zawartych w § 1 niniejszej umowy. 

6. W terminie 5 dni od dnia dostarczenia przedmiotu umowy wynikającego z realizacji danego etapu 
Zamawiającemu, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o przyjęciu lub odmowie 
jego przyjęcia albo uzależnieniu jego przyjęcia od wprowadzenia zmian wskazanych przez 
Zamawiającego, wyznaczając jednocześnie w tym celu Wykonawcy stosowny termin, nie krótszy  
niż 2 dni. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

w kwocie …………………………… zł netto plus należny podatek VAT w wysokości ……….…………………… zł. 
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………………………….zł (słownie: …………………………..……………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega 
zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy,  
w tym przekazanie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do scenariuszy oraz wszelkich 
utworów powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. W ramach wynagrodzenia 
ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich 
czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia 
ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 
oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 
 

§ 4 
Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Rozliczenie wykonania umowy nastąpi na podstawie faktury płatnej w terminie do 30 dni od daty  
jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z końcowym protokołem odbioru podpisanym bez uwag  
i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.  

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy  
nr …………………………………………………………………………………………………………………………………………...………. 
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3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.  
4. Podstawą do wystawienia faktury jest końcowy protokół odbioru potwierdzający wykonanie 

przedmiotu  umowy przez Wykonawcę.  
5. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych 
faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 542-32-64-915. Jedocześnie 
Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących. 

 
§ 5 

Przekazanie praw 
1. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 przenosi  

na Zamawiającego: 
1) prawo własności nośników, na jakich utrwalono scenariusze, 
2) wyłączne autorskie prawa majątkowe do scenariuszy, 
3) wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do scenariuszy, 
4) wyłączne prawo używania scenariuszy, w tym w obrocie gospodarczym, 
5) prawo do dzielenia i rozpowszechniania scenariuszy w niezależnych częściach, 
6) prawo do korzystania i rozporządzania scenariuszami, 
7) prawo do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w scenariuszach w takim zakresie  

jaki będzie wynikał z potrzeb Zamawiającego oraz do wykonywania w imieniu Wykonawcy 
pozostałych uprawnień z tytułu osobistych praw autorskich określonych przepisami prawa 
powszechnego. 

2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, w stosunku do scenariuszy nastąpi w dniu odbioru 
przez Zamawiającego przedmiotu umowy. Przeniesienie praw nie jest ograniczone pod względem 
celu rozpowszechniania, ani też pod względem czasowym czy terytorialnym, a prawa te mogą  
być przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. 

3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 rozciąga się na wszelkie pola eksploatacji znane  
w dniu zawarcia umowy, w szczególności na następujące pola eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania scenariuszy lub ich fragmentów – wytwarzanie 

dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy scenariuszy, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzania  
do pamięci komputera, 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których scenariusze utrwalono – 
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy lub ich fragmentów, 

3) w zakresie rozpowszechniania scenariuszy lub ich fragmentów w sposób inny niż podany  
w pkt 2 – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie 
projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się powstrzymać się od osobistego wykonywania uprawnień  
z tytułu osobistych praw autorskich do scenariuszy oraz niniejszym zrzeka się wobec 
Zamawiającego dochodzenia jakichkolwiek roszczeń majątkowych z tego tytułu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, iż wykonując przedmiot umowy nie naruszy autorskich praw 
majątkowych osób trzecich, a przekazane Zamawiającemu wyniki prac będą w stanie wolnym  
od obciążeń prawami tych osób. 

6. W przypadku skierowania w stosunku do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu 
naruszenia praw autorskich w związku z korzystaniem z przedmiotu umowy, Wykonawca zwalnia 
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Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności, w tym zapłaty odszkodowania lub 
zadośćuczynienia, bez składania dodatkowego oświadczenia oraz zobowiązuje się do pokrycia 
wszelkich kosztów, w tym koszów sądowych, opinii, opłat sądowych. 

7. Postanowienia niniejszego paragrafu zastosowanie mają do projektów regałów.  
 

§ 6 
Podwykonawcy, inne podmioty 

1. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom, następujący zakres przedmiotu umowy:  
1) ........................................................................... firma …………………………………………..…….……………… 
2) ........................................................................... firma ………………………….…………………………..…………  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli 
lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania, co oznacza, że Wykonawca nie może 
powołać się na jakiekolwiek okoliczności wynikające z faktu podzlecenia części prac,  
dla usprawiedliwienia się z niewykonania postanowień niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zrealizuje przedmiot umowy za pomocą innych podmiotów, na których 
zasoby zdolności technicznej lub zawodowej powoływał się w ofercie: nazwa innego podmiotu 
………………………………………… w zakresie: …………………………… w formie: …………………………………………… .  

4. Wykonawca może dokonywać zmiany innych podmiotów, o których mowa w ust. 3, jedynie  
za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowy inny podmiot. Nowy inny podmiot musi 
spełniać warunki określone w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał na zasobach innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania udziału w realizacji przedmiotu umowy innych 
podmiotów, o których mowa w ust. 3 umowy, najpóźniej w dacie wystawienia faktury.  

 
§ 7 

Gwarancja, odbiór 
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres ……………….. miesięcy 2, licząc od dnia 

otwarcia Muzeum (planowanego na wrzesień 2021 r.) / od daty dostarczenia i zainstalowania 
systemu audioguide potwierdzonego końcowym protokołem odbioru. 3 

2. W dniu odbioru Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć karty katalogowe producenta 
dostarczanego sprzętu potwierdzające parametry sprzętu oraz oprogramowania lub wydruki  
ze strony internetowej producenta, na których widoczny jest link do jego strony, a w przypadku 
kart lub wydruków w językach innych niż język polski dopuszcza się tłumaczenie przez 
Zamawiającego ich treści na język polski. 

3. Czynności odbioru przedmiotu umowy potwierdzone zostaną w końcowym protokole podpisanym 
bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy,  
w tym urządzenia i ich działanie, i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych lub prawnych,  
jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją.  

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie  
od uprawnień wynikających z gwarancji. 

6. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie  
nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 3 ust. 1. W przypadku powtórzenia się tej samej wady 3-krotnie, Wykonawca 

                                                           
2 Długość gwarancji zależna od oferty wybranego Wykonawcy 
3 Początek gwarancji zależy od oferty wybranego Wykonawcy  
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ma obowiązek wymiany wadliwego elementu na nowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 
nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 

7. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a następnie 
pocztą elektroniczną potwierdza wystąpienie wady. 

8. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt 
i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

10. W przypadku, gdy planowane usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 7 dni lub ze względów 
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić  
na piśmie z Zamawiającym. 

11. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu 
wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

12. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wady fizyczne przedmiotu umowy na okres  
o 3 miesiące dłuższy niż okres udzielonej gwarancji. 
 

§ 8 
Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je, ale nie wyłączną formą odszkodowania za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy są kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 
1) niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 
2) każdy dzień zwłoki, w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy,  

lub w okresie udzielonej gwarancji, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy 
dzień zwłoki, 

3) odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  
lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

4) dostarczenie sprzętu pozbawionego możliwości rozbudowy systemu wskazanego w § 1 ust. 1 
pkt 2) lit. a) w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto 4, 

5) w przypadku braku udziału osoby wskazanej w § 1 ust. 7 umowy, w realizacji zamówienia  
lub nie wywiązywania się z ich obowiązków, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w każdym przypadku stwierdzenia takiego 
uchybienia, 

6) za nieudokumentowanie udziału w realizacji przedmiotu umowy innych podmiotów,  
o których mowa w § 6 ust. 3 umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,  
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,  

7) zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w którymkolwiek z terminów określonych  
w § 2 ust. 2 umowy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  
w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie 
przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem zaistnienia przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

                                                           
4 zapis uwarunkowany ofertą Wykonawcy – patrz kryteria oceny ofert SIWZ (rozdz. XIX pkt 1 ppkt 2)  
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4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość  
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia. 
 

§ 9 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania 

umowne, pod warunkiem ostatecznego pisemnego wezwania do należytego wykonania 
umowy i wyznaczenia terminu dodatkowego nie krótszego niż 3 dni - po bezskutecznym 
upływie tego terminu, 

2) Wykonawca w istotny lub w rażący sposób zaniedbuje wykonywanie zobowiązań umownych  
i nie reaguje na pisemne zastrzeżenie Zamawiającego - oświadczenie o odstąpieniu,  
o którym mowa w ust. 4, może być wówczas złożone w terminie do 3 dni od wystosowania 
zastrzeżenia,  

3) w sposób rażący przebieg prac jest opóźniony w stosunku do uzgodnionego zakresu,  
tzn. opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje 
dotrzymania umownego terminu dostarczenia przedmiotu umowy, 

4) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę przekracza okres 10 dni, 
5) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 8 ust. 2 

przekroczyła kwotę 30% wynagrodzenia umownego brutto. 
2. Strony ustalają termin odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od powzięcia wiadomości 

o przyczynach odstąpienia, z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpić, od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

5. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w ust. 1 nie wyklucza uprawnień 
związanych z naliczeniem i egzekucją kar umownych. 

 
§10 

Zmiany umowy 
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową, wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają  

dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach 
unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach:  
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest 

lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach:  
a) opóźnienia związane z czynnościami Zamawiającego, od których uzależniona jest 

możliwość wykonania obowiązków nałożonych umową na Wykonawcę,  
b) zawieszenia terminu realizacji zamówienia przez Zamawiającego, z przyczyn od niego 

niezależnych,  
c) wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, 
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d) zmiany danych/materiałów/informacji itp., na podstawie których wykonywany jest 
przedmiot umowy, lub opóźnienia w dostarczaniu danych/materiałów/informacji  
itp. dla Wykonawcy,  

e) siły wyższej lub okoliczności, których nie można było przewidzieć i którym nie można było 
zapobiec, mimo należytej staranności. Przyczynami tymi będą: zaniechania pozostałych 
uczestników procesu inwestycyjnego, zaniechania, ograniczenia, zakazy lub polecenia 
organów administracyjnych, sprawujących władzę administracyjną wobec stron oraz prac 
wykonywanych na podstawie niniejszej umowy, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły 
wyższej, 

2) zmiany technologiczne:  
a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań  

niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy, 

b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań  
ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

c) wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny,  
jeżeli zmiana ta jest korzystana dla Zamawiającego,  

d) zmiana urządzeń objętych przedmiotem zamówienia pod warunkiem zaprzestania 
produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawcę sprzętu (urządzenia, 
elementu), jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać 
takiej informacji do chwili zawarcia umowy oraz pod warunkiem, że cena przedmiotu 
umowy o nowych parametrach technicznych nie ulegnie zmianie. Wykonawca musi 
wykazać, iż dołożył należytej staranności, aby uzyskać od producenta informację odnośnie 
kontynuowania lub zaprzestania produkcji oferowanego przez siebie sprzętu (urządzenia, 
elementu) i zaoferować w zamian sprzęt o nie niższych parametrach technicznych  
i funkcjonalności oraz przedstawi na piśmie propozycje istotnych zmian w zakresie 
parametrów technicznych w stosunku do parametrów technicznych sprzętu wskazanego  
w opisie przedmiotu zamówienia. 

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek 
zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych 
dotyczących realizacji projektu, 

4) zmiany w zakresie innego podmiotu, podwykonawców, osób wskazanych w ofercie,  
pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniu warunków 
określonych odpowiednio w § 1 ust. 8 i § 6  umowy.  

3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez 
stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej 
zmiany i wyrażenie zgody na zmianę przez drugą stronę umowy i sporządzenie przez strony 
stosownego protokołu, a następnie aneksu do umowy. 

 
§ 11. 

Przedstawiciele Stron umowy 
1. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest: ………………………….………………, tel. nr …………..…….., 

e-mail …………………………., a ze strony Wykonawcy - ……………………….…., tel. nr ………………….…….……, 
e-mail ………….……………….. . 

2. Zmiany danych kontaktowych oraz zmiana osób wymienionych w ust. 1, nie powoduje 
konieczności sporządzania aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania Strony umowy.  
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3. Wszelkie powiadomienia związane z wykonywaniem przedmiotu umowy będą dokonywane  
z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1. 
 

§ 12 
Ochrona danych osobowych 

1. Z dniem podpisania umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych 
otrzymanych od Zamawiającego w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy. 

2. Strony po zawarciu niniejszej umowy zobowiązują się do zawarcia odrębnej umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. 

3. Strony zobowiązują się do zachowania poufności w kwestii wykorzystania pozyskanych w trakcie 
realizacji umowy informacji, z wyjątkiem tych, które dotyczą treści przekazanych osobom trzecim 
na prośbę i za zgodą Zamawiającego.  

4. Wykonawca nie może wykorzystać lub przekazać innym osobom/podmiotom informacji 
uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, chyba, że wykorzystanie lub przekazanie 
wynika z przepisów prawa powszechnego  lub postanowień niniejszej umowy.  

5. Wykonawca uprawniony jest do zamieszczania we własnych materiałach informacyjnych i ofertach 
informacji o wykonywaniu usług na rzecz Zamawiającego. 

 
§ 13 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  
2. Wykonawca oświadczają, że posiada wiedzę, iż niektóre dane zawarte w treści umowy,  

jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429). 

3. Nieważność któregokolwiek postanowienia umowy nie powoduje nieważności całej umowy.  
W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne 
lub bezskuteczne, w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis prawa powszechnie 
obowiązującego. Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do umowy, w którym sformułują 
postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny  
lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.  

4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią, bez wcześniejszego 
uzyskania zgody Zamawiającego. 

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

6. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo  
sąd powszechny w Białymstoku. 

7. Integralną część umowy stanowią opis przedmiotu zamówienia i oferta Wykonawcy. 
 
 
 

  …………………….…….     ………………………….. 
Zamawiający       Wykonawca 


