
UMOWA DAF.064. … .2020 

 

Zawarta dnia …………………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 

…………………..z siedzibą ………………., NIP: ………………., REGON: ……………… 

zwany dalej „Wykonawcą” 

o następującej treści: 

 

 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie i dostawa wraz z osadzeniem w gruncie 

słupów informacyjno-kierunkowych (dalej: „pylonów”) na terenie znajdującym się przy 

siedzibie Muzeum Pamięci Sybiru (ul. Węglowa 1 w Białymstoku) zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy (projekt pylonów) oraz z poniższą specyfikacją: 

1) Zestawienie gabarytów i ilości: 

a) 35x20x210 cm – 5 szt. 

b) 60x20x210 cm – 1 szt. 

c) 50x20x210 cm – 8 szt.  

d) 25x20x210 cm – 4 szt. 

e) 25x20x250 cm – 1 szt. 

f) 90x20x210 cm – 5 szt. 

2) Pylony wykonane z betonu architektonicznego klasy C30/37, zbrojone indywidualną 

siatką, 

3) Płaszcz pylonów wykonany z płyty kompozytowej w kolorze antracytowym zgodnie 

z projektem (załącznik nr 1), 

4) Grafika naniesiona technologią druku UV zgodnie z projektem (załącznik nr 1), 

5) Montaż pylonów – osadzenie w gruncie w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego. 

2. Osadzenie w gruncie pylonów odbywać się będzie w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego.  

3. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest zwrócić szczególną 

uwagę na proces wykonania prac objętych przedmiotem umowy oraz zagwarantować, 

aby nie doszło do mechanicznego uszkodzenia elementów gwarancyjnych nawierzchni 

terenu (prace na nawierzchni z kostki brukowej, nawierzchni HanseGrand, wylewka z 

betonu, nawierzchnia wysypana kamykami). 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie i możliwości techniczne 

niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że pylony, o których mowa w ust.1 są nowe, pozbawione wad 

prawnych i fizycznych oraz, że spełniają wszelkie normy i aprobaty określone przepisami 

prawa powszechnego.  

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami montażu pylonów na terenie przy 

siedzibie Zamawiającego. 

 

§2 

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany do dnia 30.08.2020 r. w miejscu, o którym 

mowa w §1 ust.1 .  



2. Umowa będzie uważana za zrealizowaną, w chwili, gdy prawidłowo wykonane i sprawne 

pylony zostaną dostarczone i należycie zamontowane w sposób gwarantujący 

bezpieczeństwo otoczenia we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i przyjęte 

przez Zamawiającego. Realizacja przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołem 

zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.  

 

§3 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i ryzyko pylony do siedziby 

Zamawiającego przy ul. Węglowej 1 w Białymstoku, a następnie dokonać montażu.  

2. Ryzyko utraty i uszkodzenia pylonów do momentu odbioru po ich montażu na terenie 

siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

 

§4 

1. Ilościowego i technicznego odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego dokona 

upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 

2. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia 

Zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad przez 

Wykonawcę. 

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy ustala się w wysokości 

………………… zł (słownie: …………….) brutto. 

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wykonanie całości przedmiotu umowy 

wymienionego w §1. 

3. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 nastąpi na rachunek bankowy 

Wykonawcy: 

……………………………………………………,  

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności przenieść całości ani części wierzytelności wynikającej z umowy na osoby 

trzecie. 

6. Zamawiający oświadcza, że płatności wynikające z przedmiotu umowy będę realizowane 

z zastosowaniem tzw. podzielonej płatności, a Wykonawca wyraża zgodę na taki sposób 

płatności. 

 

§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesiące gwarancji na dostarczony przedmiot 

umowy, poczynając od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający obowiązany jest do zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad 

przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia w formie pisemnej lub mailem 

na adres: …………………….. 

3. Koszty pracy przy naprawie gwarancyjnej, w tym koszty dojazdu osób uprawnionych do 

jej naprawy oraz koszty wymienionych części nie obciążają Zamawiającego.  

4. W przypadku wymiany części, naprawy przedmiotu umowy gwarancja na nowe części 

udzielana jest na kolejne 24 miesięcy począwszy od dnia ich wymiany. 

5. Naprawa gwarancyjna powinna zostać rozpoczęta w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

robocze, licząc od dnia zgłoszenia Zamawiającego o zaistniałej usterce lub wadzie. 

6. Ujawnienie wad i usterek w okresie gwarancji obliguje Wykonawcę do ich usunięcia w 

uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym niż 7 dni, zaś okres gwarancji zostaje 



przedłużony na ten zakres o cały okres od momentu ujawnienia usterki lub wady do chwili 

ich usunięcia.  

7. Jeżeli Wykonawca nie rozpocznie naprawy gwarancyjnej w terminie, o którym mowa w 

ust. 5 lub nie usunie usterek i wad w terminie, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający  

może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, a poniesionymi kosztami obciążyć Wykonawcę. 

8. Zamawiający może przenosić uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji na osoby 

trzecie wraz z prawem własności rzeczy, na którą gwarancja została udzielona. 

9. Wykonanie przez Zamawiającego uprawnień przysługujących mu z tytułu udzielonej 

gwarancji nie wyłącza wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi. 

 

§ 7 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają 

stosowanie następujących kar umownych: 

1) Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 2% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w jego realizacji. 

2) Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy w razie odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne. 

3. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

 

§ 8 

1. Oprócz przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: 

1) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie 

powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku 

Wykonawcy, 

2) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności 

nie zachowuje właściwej jakości, 

3) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym; w takim przypadku Wykonawca uprawniony jest otrzymania zapłaty za 

wykonaną część umowy. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, odstąpienie może być 

dokonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach 

stanowiących podstawę odstąpienia. 

 

§ 9 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

• administratorem Pana danych osobowych jest MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU w 

Białymstoku z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 26, 15-092 Białystok, NIP: 5423264915, 

REGON: 366215932, 

• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@sibersoft.pl, 

• Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 

ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r., 

• odbiorcami Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych, 



• Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat, 

• posiada Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

• ma Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

• podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową zawarcia umowy. 

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić za zgodą Stron z zachowaniem 

formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy. 

3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, którym Wykonawca 

nie mógł zapobiec mimo zachowania należytej staranności, termin wykonania 

przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, o ile Zamawiający wyrazi na to zgodę w 

formie przewidzianej w ust. 1 wyznaczając dodatkowy termin na wykonanie przedmiotu 

umowy. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie może w żadnym przypadku 

spowodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1. 

5. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

………………………….       …………………… 

Zamawiający         Wykonawca 
 

 

 

 


