
UMOWA DAF.064…..2020 - PROJEKT 

 

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

 

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

wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Miasta Białystok  

pod nr 08/17, posiadającym NIP 542 32 64 915, REGON 366215932,  

zwanym dalej  „Zamawiającym”  

reprezentowanym  przez: prof. dr hab. Wojciecha Śleszyńskiego – Dyrektora,  

przy kontrasygnacie – Głównej Księgowej Anny Trochimczyk  

a 

……………………………………………….. 

zwany dalej „Wykonawcą” 

 

o następującej treści: 

 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa wykonania dwóch rodzajów odznak:  

1) 3. Dywizji Strzelców Karpackich – 500 szt.  

2) 5. Kresowej Dywizji Piechoty – 500 szt.   

zwanych dalej „Przedmiotem umowy” wraz z dostawą.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy ze wskazaniem ilości, sposobu wykonania  

i wymiarów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Odznaki będą wykonane zgodnie z uwagami i zaleceniami Zamawiającego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć zdjęcia referencyjne do wykonania 

przedmiotowych odznak w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy.  

5. Wykonawca przed wykonaniem odlewów odznak prześle do akceptacji Zamawiającego – 

projekty 3D przedmiotu umowy.   

6. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz sprzęt i możliwości 

techniczne niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że odznaki, o których mowa w ust.1 są pozbawione wad prawnych 

i fizycznych oraz spełniają wymagania Zamawiającego.  

8. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do Muzeum Pamięci Sybiru przy  

ul. Węglowej 1 w Białymstoku na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§2 

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 45 dni do dnia zawarcia umowy  

tj. do dnia ………………... 2020. 

2. Odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego dokona upoważniony 

przedstawiciel Zamawiającego. 

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

odmówi przyjęcia przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę. 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy ustala się jako wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości ……………..…….. zł netto plus …. % podatek Vat,  

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

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 do Zamawiającego oraz wszystkimi 

świadczeniami w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi. 

3. Podstawą do wystawienia faktury za zrealizowanie przedmiotu umowy jest protokół 

odbioru, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń. 

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek 

bankowy nr ………… w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury wraz z załączonym protokołem odbioru podpisanym przez obie strony.  

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

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

nieważności przenieść całości ani części wierzytelności wynikającej z umowy na osoby 

trzecie. 

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

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

płatności. 

 

§ 4 

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 § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy, 

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

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy  za każdy dzień zwłoki nieusunięcia wad w 

terminie wyznaczonym zgodnie z § 6 ust. 5 umowy, 

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

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy  w razie odstąpienia przez Zamawiającego 

od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

kary umowne. 

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

należnego Wykonawcy. 

 

§ 6 

1. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot 

umowy i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu 

terminu określonego gwarancją.  

2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany Przedmiot umowy 

na okres 12 miesięcy, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

Przedmiotu umowy (okres gwarancyjny). 

4. Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie Przedmiotu umowy, zgodne z 

warunkami Umowy oraz bez wad pomniejszających jego wartość lub czyniących go 

nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się wykonać, na swój koszt usunięcia 

wszelkich wad lub usterek w Przedmiocie umowy. Usunięcie wad lub usterek nastąpi w 

ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia. Zgłoszenie może być dokonane w formie pisemnej, lub 

pocztą elektroniczną (e-mail) na adres:……………………………. Wybór sposobu 

usunięcia wady dokona Zamawiający przyjmując, że naprawa będzie właściwym 

sposobem usunięcia wady, o ile będzie to możliwe i użyteczne z punktu widzenia potrzeb 

Zamawiającego. 



6. W sytuacji, gdy Wykonawca, po wezwaniu przez Zamawiającego do usunięcia wad nie 

dopełni obowiązku usunięcia wad w drodze naprawy w terminie wskazanym w ust. 5, 

Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej w drodze naprawy 

na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu 

na podstawie niniejszej umowy. W wypadku naliczenia kary umownej za opóźnienie w 

usunięciu wad i usterek, w warunkach wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniach 

poprzedzających, terminem usunięcia wady, stanowiącym termin końcowy naliczenia kary 

umownej za opóźnienie w usunięciu wad i usterek, będzie protokół usunięcia wady 

podpisany przez osobę trzecią, której Zamawiający zlecił zastępcze usunięcie wady. 

7. Okres gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu do czynności wykonanych w ramach 

gwarancji przez Wykonawcę – od dnia protokolarnego potwierdzenia przez 

Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad. 

8. Okres gwarancji nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia wady do dnia protokolarnego 

potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wady– w odniesieniu do 

części Przedmiotu umowy objętego wadą. 

 

§ 7 

1. Oprócz przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: 

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

nie zachowuje właściwej jakości, 

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

publicznym; w takim przypadku Wykonawca uprawniony jest otrzymania zapłaty za 

wykonaną część umowy, 

3) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy o co najmniej 7 dni. 

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. 

 

 

§ 8 

Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o zasadach przetwarzania danych 

osobowych Wykonawcy obowiązujących u Zamawiającego. 

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) Zamawiający informuje, iż: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU  

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

366215932, 

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

• Pani/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 Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych, 

• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat, 

• Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

• ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

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

skutkować odmową zawarcia umowy. 



§ 9 

1. Wszelkie zmiany 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 § 3 ust. 1. 

5. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

po jednym dla każdej ze Stron. 

6. Osobą odpowiedzialną merytorycznie za prawidłową realizację niniejszej umowy ze strony 

Zamawiającego jest ……………………………... 

7. Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy: 

1) opis przedmiotu umowy (zamówienia), 

2) oferta Wykonawcy.  

 

 

 

 

………………………….    …………………… 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
 


