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Załącznik nr 8 do SWZ  

UMOWA NR …………….(projekt) 

(dalej „umowa”) 

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

Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą przy ul. Węglowej 1, 15-121 Białystok, o numerze NIP 542-32-64-

915, Regon 366215932, z wpisem do RIK 08/17, 

reprezentowanym przez Dyrektora – Wojciecha Śleszyńskiego,  

przy kontrasygnacie Ewy Edyty Jacewicz – Głównej Księgowej 

zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,  

a 

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

z siedzibą ……………………………………………………………………………………………………….…................................... 

NIP ………………………………………... REGON ………………………………………………….….………………………………….…...  

reprezentowanym przez:  

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

zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ,  

zwanymi dalej łącznie Stronami, a każda z osobna Stroną. 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) Prawo zamówień publicznych zawarto  

umowę o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem wyposażenia sali wystaw czasowych w 

siedzibie Zamawiającego przy ul. Węglowej 1 w Białymstoku, zwanego dalej „Przedmiotem 

umowy”, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”), złożoną w przetargu ofertą 

Wykonawcy, postanowieniami niniejszej umowy i obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Zakres Przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:  

1) wykonanie instalacji elektrycznej, montaż opraw oświetleniowych efektowych, 

2) wykonanie okablowania strukturalnego, uruchomienie i konfigurację sieci teleinformatycznej 

pod potrzeby wystawy czasowej, 

3) dostawę, montaż i konfigurację urządzeń multimedialnych, w tym serwera plików 

multimedialnych, odtwarzaczy (playerów), projektorów, monitorów dotykowych, głośników 

kierunkowych, próbne uruchomienie urządzeń multimedialnych, 

4) dostawę i konfigurację komputera do systemu sterowania oraz aplikacji zarządzających 

playerami i elementami wystawy, próbne uruchomienie systemu sterowania, 

5) dostawę paneli ekspozycyjnych, postumentów, kloszy, gablot na umundurowanie, siedzisk dla 

zwiedzających, 

6) wykonanie i montaż kratownicy sufitowej,  

7) wykonanie i montaż systemu okotarowania, 

8) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania i sposobu magazynowania 

elementów wyposażenia wystawy czasowej, a także obsługi urządzeń i aplikacji, 

9) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

3. Zamawiający nie zapewnia miejsca na składowanie materiałów, narzędzi i urządzeń Wykonawcy 

wewnątrz budynku i nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez Wykonawcę. 

§ 2. 

Termin realizacji Przedmiotu umowy 
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1. Termin realizacji Przedmiotu umowy ustala się do 24 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy, 

tj. do dnia ……………….* (*zgodnie z terminem wskazanym w ofercie Wykonawcy). 

2. Termin zakończenia realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1, jest tożsamy z datą odebrania 

przez Zamawiającego Przedmiotu umowy. 

§ 3. 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego 

1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej staranności, według najnowszej 

wiedzy technicznej oraz obowiązujących norm, zgodnie ze sztuką oraz zasadami bezpieczeństwa  

i zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wyposażenia i urządzeń fabrycznie nowych, 

sprawnych technicznie, spełniających wszystkie parametry techniczne i użytkowe określone przez 

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, wolnych od wad fizycznych i prawnych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:  

1) transportu, rozładunku, wniesienia i ustawienia, montażu Przedmiotu umowy w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko,  

2) przedłożenia rysunków technicznych postumentu i klosza z ramą do akceptacji Zamawiającego 

w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, 

3) przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia 

umowy próbek tkanin do wykonania systemu kotar oraz siedzisk wraz z certyfikatami 

ognioodporności, 

4) zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy osób odpowiedzialnych za transport, instalację, 

montaż elementów wchodzących w skład Przedmiotu umowy, 

5) wykonywania prac, o których mowa w pkt. 1)  w terminach uzgodnionych z Zamawiającym; 

prace mogą być prowadzone jedynie w czasie zamknięcia Muzeum dla zwiedzających,  

6) należytego zabezpieczenia obszaru prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami 

bhp i p.poż., 

7) wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym (np. spawanie, cięcie, 

lutowanie, zgrzewanie, malowanie farbami z rozpuszczalnikami łatwopalnymi) na zewnątrz 

budynku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu 

zgody Zamawiającego na wykonywanie tego typu prac, 

8) zabezpieczenia na swój koszt podłóg, ścian, sufitów oraz istniejących instalacji przed 

zanieczyszczeniem i ewentualnym uszkodzeniem, 

9) utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, z których będzie korzystał, a także do 

wywiezienia i utylizacji na swój koszt pozostałości materiałów użytych do montażu, materiałów 

opakowaniowych i zabezpieczających potrzebnych do realizacji zamówienia, 

10) naprawienia na swój koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym wszelkich szkód 

powstałych w budynku i/lub jego otoczeniu podczas wykonywania Przedmiotu umowy (np. 

stłuczenia szyb, porysowania ścian, itp.); 

W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia uszkodzeń wyznaczonego przez 

Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania naprawy podmiotowi 

trzeciemu na koszt Wykonawcy. 

11) uporządkowania miejsca prowadzenia prac po zakończeniu ich wykonywania, 

12) uruchomienia zainstalowanych urządzeń, przeprowadzenia prób technicznych  

oraz wymaganych prawem odbiorów,  

13) przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania i sposobu 

magazynowania elementów wyposażenia wystawy czasowej, a także obsługi urządzeń i 

aplikacji, 
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14) wykonania dokumentacji powykonawczej i przekazania Zamawiającemu nie później niż w dniu 

odbioru końcowego Przedmiotu umowy w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej i w 2 

egzemplarzach w wersji cyfrowej zawierającej oryginalny format edycji oraz format 

nieedytowalny (np. PDF, TIF, JPEG) w zapisie na płycie CD lub pendrive, 

15) uwzględniania zaleceń i wytycznych Zamawiającego związanych z realizacją Przedmiotu 

umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z autorem projektu wyposażenia sali wystaw 

czasowych panem Kasprem Skirgajłło–Krajewskim, który będzie sprawował nadzór autorski nad 

realizacją Przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający zapewnia Wykonawcy dostęp do pomieszczeń, w którym będzie wykonywany 

Przedmiot umowy, w czasie uzgodnionym pomiędzy Stronami. 

6. Zamawiający zapewnia Wykonawcy na czas wykonania Przedmiotu umowy dostęp do sanitariatów 

oraz miejsc poboru wody i energii elektrycznej. 

§ 4. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.  Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny 

całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, tj. ….. zł (słownie: ……) w formie …………..  

2.  Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

3.  Zamawiający pozostawia 30% kwoty zabezpieczenia wskazanej w ust. 1, tj. ………………. zł z 

tytułu gwarancji. 

4.  Kwota, o której mowa w ust. 3 zostanie zwrócona Wykonawcy  nie później niż w 15. dniu po 

upływie okresów gwarancji określonych w § 7 ust. 1 umowy. 

§ 5. 

Warunki odbioru Przedmiotu umowy 

1. Odbiór Przedmiotu umowy nastąpi protokołem odbioru końcowego, który potwierdzi wykonanie i 

odbiór całego Przedmiotu umowy.  

2. W przypadku, gdy odbierany Przedmiot umowy ma wady lub jest niezgodny z niniejszą umową, 

Zamawiający odmówi odbioru Przedmiotu Umowy oraz wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin 

na usunięcie wad lub usunięcie braków. Dopuszcza się wskazanie wad i usterek w protokole 

przekazania.  

3. Za datę odbioru Przedmiotu umowy Strony zgodnie przyjmują datę sporządzenia protokołu odbioru 

końcowego .  

4. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty 

gwarancyjne Przedmiotu umowy (dopuszcza się przekazanie zbiorczego dokumentu 

gwarancyjnego).  

5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty, 

atesty, instrukcje obsługi i inne dokumenty wskazane w OPZ. Dokumenty sporządzone w języku 

innym niż język polski mają być złożone wraz z tłumaczeniem. Dopuszcza się przekazanie 

przedmiotowych dokumentów wraz z protokołem przekazania.  

§ 6. 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 

wysokości …………….. netto plus podatek VAT, tj. ………………………… zł (słownie: ……………………………… 

) brutto, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.  

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jego realizacją, w tym 

m.in. koszty transportu, instalacji, montażu, przeprowadzenia wszelkich pomiarów i sprawdzeń, 



 

4 
 

szkoleń pracowników Zamawiającego, przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz 

zezwolenia na wykonanie zależnych praw autorskich.  

3. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego Przedmiotu umowy.  

4. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………., 

metodą płatności podzielonej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowej faktury. 

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 2020 r. poz. 1666) 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. 

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

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść swej wierzytelności 

wynikającej z umowy na osoby trzecie. 

§ 7. 

Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na: dostarczone wyposażenie i urządzenia – 24 

miesiące, wykonane prace instalacyjne – 60 miesięcy oraz dostarczony projektor multimedialny – 

60 miesięcy.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za wady Przedmiotu umowy w okresach 

gwarancyjnych wskazanych w ust. 1 liczonych od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu 

odbioru (bez zastrzeżeń). 

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowiązuje się  

do zapewnienia i pokrycia kosztów w okresie gwarancji autoryzowanego serwisu gwarancyjnego 

oraz nie mniej niż raz w roku obowiązkowego przeglądu technicznego wyposażenia i urządzeń 

przez cały okres gwarancji.  

4. Terminy przeglądów powinny być ustalane z Zamawiającym co najmniej z 2-tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

5. W ramach obowiązkowego przeglądu technicznego, Wykonawca wykona m.in. test poprawnego 

funkcjonowania wyposażenia i urządzeń, aktualizacje oprogramowania, czyszczenie  wyposażenia 

i urządzeń. 

6. Gwarancją objęte są wszystkie wady i usterki wyłączające lub ograniczające możliwość korzystania 

z wyposażenia i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.  

7. Zgłoszenie wyposażenia i urządzeń do naprawy może nastąpić telefonicznie lub za pośrednictwem 

emaila.  

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

Wykonawcy, dokonywać będą bezpłatnych napraw wyposażenia, urządzeń, sprzętu elektrycznego 

oraz multimedialnego w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia. 

9. Naprawa będzie wykonywana w siedzibie Zamawiającego w dniach i godzinach pracy 

Zamawiającego. W przypadku naprawy wyposażenia i urządzeń poza siedziba Zamawiającego, 

Wykonawca pokryje koszty transportu w obie strony.  

10. W przypadku:  

1) gdy wady nie da się usunąć, lub  

2) po dwóch bezskutecznych naprawach gwarancyjnych,  
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Wykonawca wymieni w ciągu 14 dni uszkodzone wyposażenie i/lub urządzenie na fabrycznie nowe, 

wolne od wad, o parametrach technicznych nie gorszych od urządzenia podlegającego wymianie.  

11. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający 

ma prawo kupić nowe wyposażenie i/lub urządzenie o parametrach technicznych nie gorszych od 

wyposażenia i/lub urządzenia podlegającego wymianie na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie 

pozbawia Zamawiającego dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową.  

12. Okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio:  

1) w przypadku naprawy wyposażenia i/lub urządzenia o okres wykonywania naprawy,  

2) w przypadku dokonania wymiany wyposażenia i/lub urządzenia o okres gwarancji, który 

rozpocznie swój bieg od dnia odbioru przez Zamawiającego nowego  

wyposażenia i/lub urządzenia. 

13. Ujawnione w okresie gwarancji wady na wykonane prace montażowe i instalacyjne objęte 

Przedmiotem umowy zostaną usunięte przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy – w terminie 7 

dni od dnia zgłoszenia reklamacji. W przypadku braku możliwości usunięcia wady we wskazanym 

terminie, wada zostanie  usunięta w innym ustalonym przez Strony terminie. W przypadku zwłoki 

w usunięciu wady powyżej 5 dni, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na 

usunięcie wad, a po jego bezskutecznym upływie, dokona usunięcia stwierdzonych usterek i wad 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 4) umowy. 

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

okresom gwarancji, o których mowa w ust. 1. 

§ 8. 

Inne podmioty 

1.  Wykonawca oświadcza, że będzie realizował Przedmiot umowy za pomocą podmiotów, na których 

zasoby zdolności technicznej lub zawodowej (w odniesieniu do warunków dotyczących 

doświadczenia) powoływał się w ofercie: nazwa podmiotu udostępniającego zasoby 

…………………………… w zakresie: ………………… w formie: ………………… . 

2.  Wykonawca może dokonywać zmiany podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w 

ust. 1, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Nowy podmiot udostępniający zasoby musi 

spełniać warunki określone w rozdz. X SWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał na zasobach 

podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania udziału w realizacji przedmiotu umowy 

podmiotów, o których mowa w ust. 2 najpóźniej w dacie zawarcia aneksu do umowy. 

§ 9. 

Podwykonawcy, inne podmioty   

1. Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców/zlecić 

podwykonawcom, następujący zakres przedmiotu umowy* (* niepotrzebne skreślić):  

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 przedmiotu umowy,  

dla usprawiedliwienia się z niewykonania postanowień niniejszej umowy. 

§ 10. 

Prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej 

1. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, z dniem 

podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, przenosi na Zamawiającego: 
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1) prawo własności nośników, na jakich utrwalono dokumentację powykonawczą, 

2) wyłączne autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powykonawczej, 

3) wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji 

powykonawczej, 

4) wyłączne prawo używania dokumentacji powykonawczej, w tym w obrocie gospodarczym, 

5) prawo do dzielenia i rozpowszechniania dokumentacji powykonawczej w niezależnych 

częściach, 

6) prawo do korzystania i rozporządzania dokumentacją powykonawczej, 

7) prawo do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w dokumentacji powykonawczej, 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 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 dokumentacji powykonawczej lub jej fragmentów – 

wytwarzanie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, 

cyfrową, fotograficzną, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w tym wprowadzania do 

pamięci komputera oraz do Internetu (uploading, downloading), 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których dokumentację powykonawczą 

utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy lub ich 

fragmentów, 

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji powykonawczej lub jej fragmentów w sposób 

inny niż podany w pkt 2 – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne 

udostępnienie dokumentacji powykonawczej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się powstrzymać się od osobistego wykonywania uprawnień  

z tytułu osobistych praw autorskich do dokumentacji powykonawczej oraz niniejszym zrzeka się 

wobec Zamawiającego dochodzenia jakichkolwiek roszczeń majątkowych z tego tytułu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, iż wykonując dokumentację powykonawczą nie naruszy autorskich 

praw majątkowych osób trzecich, a przekazana Zamawiającemu dokumentacja powykonawcza nie 

będzie obciążona prawami tych osób. 

6. W przypadku skierowania w stosunku do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu 

naruszenia praw autorskich w związku z korzystaniem z dokumentacji powykonawczej, 

Wykonawca zwalnia 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. 

§ 11. 

Licencje do oprogramowania  

1. W przypadku, gdy w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy Wykonawca wykorzysta 

oprogramowanie dostępne w dostarczonych urządzeniach, zobowiązany jest w tym zakresie 

zapewnić Zamawiającemu tytuł prawny do oprogramowania, w tym licencję, co najmniej na 

okres gwarancji i rękojmi.  

2. W ramach wykonania niniejszej umowy oraz w ramach wynagrodzenia nią przewidzianego, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego na czas nieoznaczony i nieograniczonych terytorialnie 
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licencje niezbędne do użytkowania urządzeń dostarczonych Zamawiającemu w ramach 

niniejszej umowy, w zakresie:  

1) korzystania z oprogramowania w sposób określony w OPZ,  

2) instalowania oprogramowania na urządzeniach posiadanych, bądź wskazanych przez 

Zamawiającego,  

3) korzystania z oprogramowania dla potrzeb prowadzonej przez Zamawiających działalności,  

4) trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania oprogramowania w całości lub w 

części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu 

lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałego lub czasowego 

utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii, oraz 

kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu komputerowego; kopia 

ta może być używana równocześnie z programem komputerowym. 

3. Przeniesienie praw licencyjnych nastąpi z chwilą odbioru Przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty poświadczające zapewnienie licencji.  

5. Udzielenie licencji obejmuje pola eksploatacyjne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania 

Przedmiotu umowy.  

§ 12. 
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.  

3. Wszelkie powiadomienia związane z wykonywaniem przedmiotu umowy będą dokonywane drogą 

elektroniczną z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1. 

§ 13. 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest  

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych:  

1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy,  

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu zakończenia realizacji Przedmiotu umowy 

określonego w § 2 ust. 1 i 2 umowy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 

6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,   

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma wskazanego przez Zamawiającego terminu 

usunięcia wad, o którym mowa w § 7 ust. 8 umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,   

4) w przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma wskazanego przez Zamawiającego terminu 

usunięcia wad, o którym mowa w § 7 ust. 13 umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,   

5) w przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu wymiany urządzenia i/lub sprzętu 

określonego w § 7 ust. 10 umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 

ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu przedłożenia rysunków technicznych 

postumentu i klosza określonego w § 3 ust. 3 pkt 2)  umowy, w wysokości 100 zł  za każdy dzień 

zwłoki, 
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7) w przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu przedłożenia do akceptacji 
Zamawiającego próbek tkanin do wykonania systemu kotar oraz siedzisk wraz z certyfikatami 
ognioodporności określonego w w § 3 ust. 3 pkt 3)  umowy, w wysokości 100 zł  za każdy dzień 
zwłoki, 

8) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązkowego przeglądu technicznego 
wyposażenia i urządzeń, o którym mowa w  § 7 ust. 3, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy niewykonany przegląd w terminie umownym, 

9) za nieudokumentowanie udziału w realizacji przedmiotu umowy innych podmiotów, o których 
mowa w § 8 ust. 1 umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 
umowy, za każde stwierdzenie takiego uchybienia.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnością Wykonawcy 

przysługującą Wykonawcy z tytułu wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. W celu naliczenia kar umownych, Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową. Kary 

umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej, 

z zastrzeżeniem ust. 2.  

4. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokrywają szkody poniesionej przez 

Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach 

ogólnych.  

5. Łączna wysokość naliczonych kar w stosunku do Wykonawcy nie może przekroczyć 30% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługują od Zamawiającego kary umowne w wysokości 

20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.  Kary umowne nie obowiązują 

Zamawiającego, gdy  Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu 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 podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu.  

§ 14. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) 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,  

2) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy, 

3) nie rozpoczęcia prac przez Wykonawcę w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy, 

4) realizowanie przez Wykonawcę prac stanowiących przedmiot umowy w sposób wadliwy  

lub sprzeczny z umową, pomimo monitów Zamawiającego, 

5) łączna wysokość naliczonych kar w stosunku do Wykonawcy przekroczyła 30% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać 

uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) umowy, natomiast – ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku określonym w  ust. 1 pkt 3)-5). 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  
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5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar 

umownych.  

§ 15. 

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. 455 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) wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, 

c) siłę wyższą lub okoliczności, których nie można było przewidzieć i którym nie można było 

zapobiec, mimo należytej staranności: przyczynami tymi będą zaniechania, ograniczenia, 

zakazy lub polecenia organów administracyjnych, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania 

okoliczności siły wyższej, 

2) zmiany technologiczne:  

a) zmiana parametrów urządzeń wynikająca ze zmiany technologii produkcji podzespołów, 

przy czym parametry te nie mogą być niższe od wymaganych przez Zamawiającego i 

zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie, 

3) zmiany w zakresie innego podmiotu, podwykonawców, pod warunkiem wyrażenia zgody 

Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniu warunków określonych odpowiednio w § 8 i § 

9 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. 

4. Każda zmiana umowy następuje w formie aneksu. 

§ 16. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o zasadach przetwarzania danych osobowych 

obowiązujących u Zamawiającego. 

§ 17. 

Stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej 

1. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany przez Zamawiającego o tym, że Zamawiający 

zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 

informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2020r. poz.2176 ze zm.). 

2. Wykonawca wyraża zgodę na upublicznienie informacji wskazanych w niniejszej umowie na 

zasadach określonych w przepisach prawa powszechnego. 

§ 18. 

Obowiązek zapewnienia dostępności osobom  ze szczególnymi potrzebami 

1.  Projekt wyposażenia sali wystaw czasowych w Muzeum Pamięci Sybiru autorstwa Kaspra Skirgajłło- 

Krajewskiego został opracowany z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 
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6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (j.t. 

Dz. U. z 2020r. poz. 1062). 

2.  Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot umowy zgodnie z założeniami projektu, o którym 

mowa w ust. 1.  

§ 19. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o Prawie 

autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporów będą one rozpatrywane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

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

5. Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy:  

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),  

2) Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy,  

3) Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dot. umów z kontrahentami.  

 

              ZAMAWIAJĄCY:                                                                            WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3 do umowy 

 

Klauzula informacyjna dot. umów z kontrahentami 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego w skrócie 
„RODO”, Muzeum Pamięci Sybiru informuje, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą przy ul. 

Węglowej 1, 15-121 Białystok, NIP: 5423264915, REGON: 366215932. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

iod@sybir.bialystok.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO). 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach: 
a) nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych; 
b) realizacji zawartej umowy z Administratorem; 
c) realizacji roszczeń wynikających z zawartej umowy; 
d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 
e) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zapewniające na rzecz 

Administratora obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np. dostawcy oprogramowania i 
systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące obsługę 
prawną oraz podmioty świadczące usługi ochrony osób i mienia. 

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres, który jest niezbędny do realizacji 
celów określonych w pkt. 4 zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Muzeum Pamięci Sybiru i 
przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym rzeczowym wykazie akt Muzeum Pamięci 
Sybiru lub do wycofania wcześniej udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. 

9. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu. 

11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji 
międzynarodowych. 

12. Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności 
cywilno-prawnych, zapytań ofertowych, realizacji zawartej umowy z kontrahentem 
Administratora, prowadzonej korespondencji, jak również z publicznie dostępnych źródeł 
(wyszukiwarki internetowe, strony www, rejestry urzędowe). 

13. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do realizacji celu/celów o których mowa w pkt 4. W 
sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 
dobrowolny.   

 
 


