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Załącznik nr 5 do SIWZ  

UMOWA NR -…… 

projekt 

 

zawarta w Białymstoku w dniu ……………… 2020 r. pomiędzy: 

 

Muzeum Pamięci Sybiru, z siedzibą ul. Henryka Sienkiewicza 26, 15-092 Białystok, wpisanym  

do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Białystok pod nr 08/17, posiadającym 

NIP 542 32 64 915, REGON 366215932, zwane dalej  „Zamawiającym” reprezentowanym przez:  

prof. dr hab. Wojciecha Śleszyńskiego – Dyrektora, przy kontrasygnacie - Głównej Księgowej  

Anny Trochimczyk, 

a 

……………………………………………………………………………………….…………., wpisanym do Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd ………………………………………. KRS nr: ……………, wysokość kapitału zakładowego 

………………...., NIP …………….., REGON ………………., zwanym dalej „Wykonawcą”  

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………. 

 

na podstawie wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego nr DAF.261.88.2020, pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”,  

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: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego: 

1) Zestaw interaktywny, w tym tablica interaktywna, projektor, uchwyt, kable, głośniki – 1kpl, 

2) Komputer stacjonarny – 6 szt., 

3) Monitor – 6 szt., 

4) Laptop – 6 szt., 

5) Projektor – 3 szt., 

6) Aparat fotograficzny – 1 szt., 

7) Kamera cyfrowa – 1 szt., 

8) Klawiatura + mysz bezprzewodowa – 6 szt., 

9) Drukarka laserowa – 5 szt., 

10) Drukarka kolorowa – 5 szt. 

 i oprogramowania wyspecyfikowanego w Opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 do umowy 

oraz formularzu asortymentowo - cenowym  - ……… – zał. nr 2 do umowy. 

 

 



 

 2 

 

2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, 

kompletny i pozbawiony wad fizycznych i prawnych oraz wyprodukowany nie wcześniej niż  

w roku 2019, nie przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 

3. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, 

oznakowanych etykietami zawierającymi: rodzaj i nazwę asortymentu, nazwę i adres producenta 

oraz numer fabryczny. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji dostawy przeprowadzić szkolenie pracowników 

Zamawiającego z obsługi tablicy interaktywnej. Termin szkolenia zostanie ustalony między 

Stronami, a szkolenie odbędzie się nie później niż 14 dni po dostarczeniu przedmiotu umowy  

w siedzibie Zamawiającego.  

5. Dostawa sprzętu będzie zawierała: komplet dokumentacji i instrukcji, karty gwarancyjne, 

niewyłączne i nieograniczone czasowo licencje sporządzone w języku polskim na dostarczone 

oprogramowania, listę numerów seryjnych i numerów produktu dostawy, wszelkie akcesoria  

i kable (stanowiące komplet sprzedażowy) niezbędne do montażu i uruchomienia urządzeń  

w miejscu instalacji u Zamawiającego. Dopuszcza się wskazanie i udostępnienie nieodpłatnie 

serwisu internetowego z aktualną dokumentacją i instrukcjami, o ile skorzystanie z nich przez 

Zamawiającego nie będzie związane z ponoszeniem przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów.  

Z chwilą przekazania dokumentacji Zamawiający nabywa własność przekazanych egzemplarzy. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do dostawy oprogramowania wraz z licencją. 

7. Wykonawca zapewnia udzielenie Zamawiającemu niewyłącznej i niezbywalnej licencji bez 

ograniczenia w czasie i terytorium, na korzystanie z programów zgodnie z jego przeznaczeniem,  

na warunkach wskazanych w niniejszej umowie, dla własnych potrzeb wewnętrznych. 

Zamawiający będzie korzystał z programów zgodnie z jego funkcjonalnościami. 

8. Wykonawca oświadcza, że udzielając licencji na korzystanie z dostarczonego oprogramowania  

nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia 

przez osoby trzecie roszczeń do tych praw. Wykonawca zabezpiecza Zamawiającego w zakresie 

zakupionej przez niego licencji przed roszczeniami osób trzecich, w ten sposób, że Wykonawca 

zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich oraz 

zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających 

należytą ochronę przez roszczeniami osób trzecich oraz do pokrycia wszelkich kosztów i strat z tym 

związanych jak również związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z poźn. zm.). 

 

TERMIN REALIZACJI I FORMA ODBIORU 

§ 2 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 35 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: 

1) dostarczenie sprzętu własnym transportem i na własny koszt i ryzyko do siedziby 

Zamawiającego przy ul. Węglowej 1 w Białymstoku, w miejsce na terenie obiektu Muzeum 

Pamięci Sybiru wskazane przez Zamawiającego -  do 21 dni od dnia zawarcia umowy, 

2) szkolenie - do 14 dni po dostarczeniu sprzętu. 

2. Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy jest zgłoszenie 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru najpóźniej na trzy dni robocze przed jej realizacją. 
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3. Razem ze zgłoszeniem gotowości przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu wszelkie wymagane certyfikaty (dotyczące tablicy interaktywnej i monitora), 

atesty, dokumenty gwarancyjne, świadectwa, dokumenty licencyjne i zaświadczenia  

w szczególności deklaracje zgodności wystawione przez producenta. Brak przedłożenia  

ww. dokumentów oznaczać będzie, iż Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy należycie,  

a w efekcie odstąpienie przez Zamawiającego od dokonania czynności odbioru. 

4. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się z udziałem przedstawicieli obu stron i w przypadku nie 

stwierdzenia wad zostanie potwierdzony częściowym protokołem odbioru. Prawo własności 

urządzeń przechodzi na Zamawiającego w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru. 

5. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy sprawdzając kompletność dostawy, jej zgodność 

z wymogami opisanymi w SIWZ i złożoną ofertą. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

6. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia  

do gotowości odbioru. 

7. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń co do przedmiotu umowy, w tym stwierdzenia wad  

w dostarczonych urządzeniach, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w ciągu 5 dni 

roboczych od dnia ich protokolarnego stwierdzenia.  

8. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę przeprowadzenia szkolenia pracowników,  

o którym mowa w § 1 ust. 4 po odbiorze przedmiotu umowy. Z czynności przeprowadzenia 

szkolenia zostanie sporządzony protokół. 

 

OBOWIĄZKI STRON   

§ 3 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego 

lub osobom trzecim, przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, 

przez podwykonawców oraz inne osoby, którymi się posługuje.  

2. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż cena ofertowa 

brutto i w ramach posiadanego ubezpieczenia (do jego górnej granicy) będzie ponosić 

odpowiedzialność z tytułu zawinionych przez Wykonawcę, własnych pracowników lub 

współpracowników szkód poniesionych przez Zamawiającego w trakcie i w związku  

z wykonywaniem czynności wynikających z niniejszej Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od daty podpisania Umowy do dostarczenia 

Zamawiającemu opłaconej polisy, a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, 

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż określona w ust. 2. 

W sytuacji, gdy suma ubezpieczeń wyrażona będzie w walucie obcej do określenia jej wartości  

w złotych polskich, Strony przyjmują średni kurs Narodowego Banku Polskiego, obowiązujący  

w dniu podpisania umowy. W sytuacji przedłożenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie 

na okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca dostarczy dla Zamawiającego 

pisemne zobowiązanie do przedłużenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie do czasu 

zakończenia realizacji zamówienia. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania związane  

z realizacją Umowy oraz za działania lub zaniechania osób skierowanych przez Wykonawcę  



 

 4 

do realizacji Umowy, w tym za szkody, które wynikną wskutek niewykonywania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań umownych. W przypadku wystąpienia szkody, Wykonawca zobowiązuje się 

do jej naprawy w terminie ustalonym przez Zamawiającego. W sytuacji nie dotrzymania 

ustalonego terminu stosowne odszkodowanie zostanie potrącone z wynagrodzenia (kwoty na 

fakturze) lub zabezpieczenia, o którym mowa w § 10. Wartość szkody i wysokość odszkodowania 

zostanie określona przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. W przypadku wystąpienia osób 

trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym ewentualnie 

kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego. 

 

§ 4 

Zamawiający w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do:  

1) dokonania odbioru przedmiotu umowy, po sprawdzeniu poprawności realizacji umowy; 

2) terminowej zapłaty wynagrodzenia. 

 

§ 5 

1. W ramach niniejszej umowy osobami uprawnionymi do porozumiewania się są: 

1) ze strony Zamawiającego: 

a) ………………….., e-mail: ………………………………………............., 

b) ………………….., e-mail: ...................................................... 

2) ze strony Wykonawcy: 

a) ………………………….……., e-mail: …………………………………….., 

b) ………………………….……., e-mail: ……………………………………… 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdorazowej 

zmianie danych teleadresowych oraz formie prawnej prowadzenia działalności. 

 

WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 6 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, zgodnego z ofertą Wykonawcy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………………… netto (słownie: …………………………..……… zł) 

plus należny podatek VAT w wysokości ………% tj. ………..….. zł (słownie: ….……………………..………… zł); 

wynagrodzenie brutto: …………………… zł (słownie: ………………….……….. zł). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega 

zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, łącznie z kosztami transportu urządzeń do Zamawiającego, okablowaniem i akcesoriami 

do instalacji urządzeń oraz wszystkimi świadczeniami w ramach udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji i rękojmi. 

3. Podstawą do wystawienia faktury za zrealizowanie przedmiotu umowy są protokoły odbioru,  

o których mowa w § 2 ust. 4 i ust. 8 umowy, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę  

bez zastrzeżeń. 

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek bankowy  

nr …………………………………………… w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury wraz z załączonymi protokołami odbioru podpisanymi przez obie strony.  
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5. Wykonawca oświadcza, iż wskazany w ust. 4 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 

przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank 

prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT. 

6. Zamawiający oświadcza, że płatności wynagrodzenia uwzględnione w fakturze wystawionej przez 

Wykonawcę będą dokonywane na wskazany w ust. 4 rachunek z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. 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. 

8. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

GWARANCJA i RĘKOJMIA 

§ 7 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony i wykonany przedmiot umowy na …… miesięcy 

(zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie) od daty podpisania protokołu odbioru, o którym 

mowa w § 2 ust. 4 umowy.  

2. Zgłoszenia awarii będą dokonywane w formie pisemnej, drogą elektroniczną, telefoniczną  

lub w innej formie dopuszczonej przez strony w trybie 24x7, 365 dni w roku. Zamawiający  

pod pojęciem awaria rozumie częściową lub całkowitą niesprawność działania systemów, 

oprogramowania lub urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy, polegającą  

na pogorszeniu parametrów pracy przez użytkowników bądź niewykonywaniu albo niewłaściwym 

wykonywaniu poszczególnych funkcji lub operacji. 

3. Podczas trwania okresu gwarancji Wykonawca lub autoryzowany serwis, działający na zlecenie 

Wykonawcy, dokonywać będą bezpłatnych napraw przedmiotu umowy w terminie 14 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia zaistnienia wady przez Zamawiającego. Przez pojęcie ,,naprawa” 

Zamawiający rozumie realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej 

funkcjonalności podlegającego naprawie przedmiotu umowy, w tym dostawę sprzętu 

pozbawionego wady. 

4. W ramach gwarancji Wykonawca: 

1) zdiagnozuje i zidentyfikuje przyczynę problemu oraz zapewni dostawę i wymianę 

uszkodzonych części na swój koszt i ryzyko; 

2) zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny lub serwis producenta dostarczonych urządzeń  

na swój koszt i ryzyko; 

3) zapewni dostęp do nowych wersji oraz poprawek oprogramowania dostarczonego wraz  

ze sprzętem przez cały okres gwarancji na swój koszt i ryzyko. 

5. Zamawiający zastrzega oddawanie sprzętu do naprawy bez nośnika danych (dysku).  

W przypadku uszkodzenia nośnika danych (dysku), uszkodzone nośniki przechodzą na własność 

Zamawiającego. 
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6. W przypadku napraw trwających dłużej niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii lub wady 

sprzętu przedłuża się gwarancję o czas, przez który sprzęt nie mógł być eksploatowany. 

7. Gwarancją nie będą objęte przypadki nieprawidłowego działania sprzętu i oprogramowania 

spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem sprzętu i oprogramowania  

lub zawinione przez Zamawiającego uszkodzenia mechaniczne. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że każda osoba wykonująca usługi gwarancyjne w siedzibie 

Zamawiającego – będzie posiadała pisemne upoważnienie do wykonywania napraw i czynności 

objętych gwarancją oraz będzie zobligowana stosować się do przepisów wewnętrznych 

Zamawiającego w jego siedzibie. 

9. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

rękojmi. 

10. Jeżeli Zamawiający otrzyma wadliwy przedmiot umowy to może, wykonując uprawnienia z tytułu 

rękojmi względem Wykonawcy, żądać bezpłatnego usunięcia przez niego wady w wyznaczonym 

terminie. 

11. Wykonawca rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi i oświadcza, że okres rękojmi jest równy 

okresowi gwarancji, o którym mowa w ust. 1, liczonemu od daty podpisania przez Zamawiającego  

i Wykonawcę protokołu odbioru, o którym mowa w §2 ust. 4.  

 

PODWYKONAWCY 

§ 8 

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. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 9 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym  

z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca przy wystąpieniu w szczególności następujących 

okoliczności: 

1) opóźnienia w realizacji dostawy więcej niż 7 dni roboczych od terminu realizacji wskazanego  

w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy, 

2) opóźnieniu w usunięciu wad fizycznych, wad prawnych lub odstępstw od oferty stwierdzonych 

przy odbiorze, w terminie określonym w § 2 ust. 6 umowy, 

3) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 10 ust. 1 

pkt 1) - 6) umowy przekroczyła kwotę 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego  

w § 6 ust. 1 umowy, 

4) ogłoszenia likwidacji lub upadłości Wykonawcy. 
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2. 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 trybie art. 145 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Strony ustalają termin odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni roboczych od powzięcia wiadomości 

o przyczynach odstąpienia, z zastrzeżeniem ust.2. 

5. Zamawiający zastrzega sobie również prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 

6. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w ust. 1 nie wyklucza zobowiązań 

Wykonawcy wynikających z § 11 ust. 1 umowy. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY   

§ 10 

1. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, tj. kwotę w wysokości 

……………….. zł (słownie: …………………………). Kwota ta stanowi zabezpieczenie w zakresie 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji/rękojmi 

oraz usunięcia szkód Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji umowy przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę. 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………………………………... 

3. Kwota stanowiąca 70 % kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni  

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała 

część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi   

za wady. 

4. W przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy, przed podpisaniem stosownego aneksu  

do niniejszej umowy lub najpóźniej w dniu jego podpisania, Wykonawca zobowiązuje się  

do odpowiedniego przedłużenia okresu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres 

wynikający z aneksu do umowy w wysokości określonej w ust. 1, pod rygorem naliczenia kary 

umownej. 

 

KARY UMOWNE 

§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie Wykonawcy lub Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,   
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3) za zwłokę w wykonaniu usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru, o którym mowa  

w § 2 ust. 6 o tej niezgodności - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego  

w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

4) za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi -  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

5) za nie wywiązanie się w terminie ze zobowiązania określonego w § 3 ust. 3 umowy -  

w wysokości 150,00 za każdy dzień zwłoki, 

6) w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania szkolenia określonego w § 1 ust. 4 niniejszej 

umowy - w wysokości 150 zł za każdy dzień zwłoki.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie Zamawiającego lub Wykonawcy  

od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy.  

3. W razie naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1) – 6), Zamawiający uprawniony jest 

do jej potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy.  

4. Niezależnie od kar umownych określonych w umowie, Stronom przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

ZMIANA UMOWY 

§ 12 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i przepisów powszechnie 

obowiązujących. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej 

Umowy, jeżeli dotyczy ona: 

1) 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 
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parametrów technicznych w stosunku do parametrów technicznych sprzętu wskazanego 

w opisie przedmiotu zamówienia. 

2) 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, 

3) zmiany w zakresie podwykonawców, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką 

zmianę. 

3. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie jest sporządzenie przez strony protokołu 

konieczności określającego przyczyny i zakres zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie 

okoliczności wymienionych w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu 

zmieniającego niniejszą umowę. 

4. Powiadomienie o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić 

później niż 10 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 

5. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 

powiadomienia Zamawiającego o:   

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących, 

3) ogłoszeniu o upadłości, 

4) ogłoszeniu o likwidacji, 

5) zawieszeniu działalności, 

6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

 

 

ZACHOWANIE TAJEMNICY I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

§13 

1. Strony umowy zobowiązują się do:  

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku  

z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności 

informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa;  

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez 

strony niniejszej umowy;  

3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących 

informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno  

w całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody 

strony umowy, od której pochodzą informacje;  

4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby 

niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami 

niniejszej umowy;  

5) nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie 

przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy;  

6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez 

Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może 
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wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie 

określonym umową;  

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy,  

o których strona ta poinformowała;  

8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych  

i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania 

tajemnicy informacji.  

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do:  

1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych;  

2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła 

wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności;  

3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez 

osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa  

lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania  

w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione  

z naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim;  

4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania 

tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa.  

3. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą 

z 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, str. 1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE. L 127, 

str. 2 z 2018 r.).  

4. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych,  

ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział  

przy realizacji umowy.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 14 

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

uzyskania zgody Zamawiającego. 

5. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd 

powszechny w Białymstoku. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

7. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Integralną częścią umowy stanowią: 

1) Opis przedmiotu zamówienia oraz SIWZ, 

2) Formularz asortymentowo - cenowy,  

3) Projekt - protokół odbioru – sprzęt, 

4) Projekt – protokół odbioru – szkolenie. 

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 do umowy  

PROTOKÓŁ ODBIORU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z UMOWĄ Nr …………………………………………… 

1 z 2 

 

Białystok , dnia……………… 

 

Zamawiający: Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 26, 15-092 Białystok 

 

Wykonawca: …………………………………………………………………………… 

 

Przedstawiciele stron: 

 ze strony Zamawiającego:…………………………………………………… 

 ze strony Wykonawcy:……………………………………………………… 

 

Strony zgodnie potwierdzają dostawę nw. sprzętu komputerowego i oprogramowania zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą w postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu 

komputerowego i oprogramowania” w ramach projektu pn.: „Wykonanie wystawy stałej i zakup 

wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego – DAF.261.88.2020: 

 

Lp. Nazwa Nr seryjny Liczba sztuk/licencji  

    

    

    

 

Uwagi dotyczące realizacji zamówienia: 

1. przedmiot dostawy zgodny / niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą. 

(opis rozbieżności):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

2. stwierdzone niezgodności/uszkodzenia*  Wykonawca  usunie w terminie 5 dni roboczych od daty 

niniejszego protokołu  na swój koszt i ryzyko. 

3. niniejszy protokół stanowi / nie stanowi *podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za 

dostarczony sprzęt i oprogramowanie, określony szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia 

oraz złożonej ofercie. 

4. protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

…………………………………        ………………………………… 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4 do umowy  

PROTOKÓŁ ODBIORU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z UMOWĄ Nr …………………………………………… 

2 z 2 

 

Białystok , dnia……………… 

 

Zamawiający: Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 26, 15-092 Białystok 

 

Wykonawca: …………………………………………………………………………… 

 

Przedstawiciele stron: 

 ze strony Zamawiającego:…………………………………………………… 

 ze strony Wykonawcy:……………………………………………………… 

 

Strony zgodnie potwierdzają przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi tablicy 

interaktywnej będące częścią postępowania na dostawę nw. sprzętu komputerowego i 

oprogramowania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą w postępowaniu pn. 

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” w ramach projektu pn.: „Wykonanie wystawy 

stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – DAF.261.88.2020: 

 

Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej szkolenie: ………………………………………….. 

 

Osoby uczestniczące w szkoleniu: 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)  

 

Uwagi dotyczące przeprowadzonego szkolenia: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

5. niniejszy protokół stanowi / nie stanowi *podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za 

dostarczony sprzęt i oprogramowanie, określony szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia 

oraz złożonej ofercie. 

6. protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

…………………………………        ………………………………… 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


