Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu
i Norwegii oraz środków krajowych.
Załącznik nr 1 do modyfikacji treści SIWZ z dn. 28.11.2016 r.
Wzór umowy po modyfikacji Zamawiającego

Załącznik nr 3 do SIWZ
UMOWA (WZÓR) DLA ZADANIA PN.:

„Wykonanie wystawy stałej w rewitalizowanym budynku dawnej Stolarni na terenie
Muzeum Śląskiego w Katowicach”.
Zadanie realizowanie w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni
Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej
infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” finansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014
Nr postępowania MŚ-ZP-DKB-333-27/16

Zawarta dnia ………………………………..2016 r. w Katowicach pomiędzy:

Muzeum Śląskim w Katowicach z siedzibą w Katowicach; adres: ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205
Katowice, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie –
Zarząd Województwa Śląskiego, pod numerem RIK-M/12/99, NIP 634-23-11-686, reprezentowanym
przez:
Dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach – Alicję Knast
przy kontrasygnacie
Głównego Księgowego – Jolanty Grabalskiej
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………, z siedzibą w ………………………., przy ul. ……………………., kod pocztowy
………………….. posiadającym nr identyfikacji REGON: ………………….., NIP: ………………………..,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „postępowania”) zgodnie z art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
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§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na
opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie na jego podstawie dostaw, usług, prac
montażowych i instalacyjnych, uruchomieniu Wystawy oraz ewentualnych robót budowlanych,
mających na celu wykonanie edukacyjnej Wystawy stałej w rewitalizowanym budynku dawnej
Stolarni na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach w ramach projektu „Rewitalizacja
zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni
Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”
(dalej: Projekt). Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej
OPZ) wraz ze „Szczegółową koncepcją wystawy Na tropie Tomka” (dalej: „Koncepcja”),
stanowiący Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przygotowanej na
potrzeby przeprowadzenia postępowania poprzedzającego udzielenie niniejszego zamówienia
(dalej „SIWZ”).
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1
zgodnie z:
1) Koncepcją;
2) OPZ;
3) obowiązującymi
przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy;

przeciwpożarowymi,

prawa

budowlanego

oraz

4) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm, aprobat technicznych, atestów
i certyfikatów dopuszczających poszczególne elementy Wystawy do użytku przez dzieci
w wieku od 4 lat;
5) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami;
6) punktem widzenia kompletności celu, któremu ma służyć oraz z gwarancją najwyższej
jakość w wykonaniu przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Umowie, w szczególności
odebrania przedmiotu Umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę fachową i doświadczenie, a także
iż dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną
realizację przedmiotu Umowy.

§2
Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) realizowanie zaleceń Zamawiającego i osób odpowiedzialnych za nadzór autorski
w zakresie wprowadzanych rozwiązań projektowych, wykonawczych i sposobu realizacji
prac;
2) prawidłowa, zgodna z przepisami prawa oraz zasadami bezpieczeństwa organizacja prac
na terenie obiektu, a w szczególności wykonanie wszelkich czynności koniecznych do
prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy;
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3) przedstawianie do akceptacji Zamawiającego i osób odpowiedzialnych za nadzór autorski
wszystkich materiałów, jakich Wykonawca chce użyć do realizacji przedmiotu Umowy na
etapie tworzenia dokumentacji wykonawczej;
4) uzgadnianie z Zamawiającym terminów wymagających jego obecności;
5) zgodne współdziałanie z Zamawiającym i osobami odpowiedzialnymi za nadzór autorski
we wszelkich sprawach dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności
udzielanie
upoważnionym
przedstawicielom
Zamawiającego
oraz
osobom
odpowiedzialnym za nadzór autorski wyczerpującej informacji oraz umożliwienie wglądu
we wszystkie niezbędne dokumenty związane z realizacją przedmiotu Umowy na każdym
jego etapie oraz w realizowane prace na terenie obiektu jak również poza nim;
6) współpraca z innymi wykonawcami w zakresie prac prowadzonych w obiekcie i jego
otoczeniu - Wykonawca ma obowiązek udostępnić obiekt innym wykonawcom
zatrudnionym przez Zamawiającego w razie konieczności dokonania dodatkowych
odbiorów, dostaw, robót budowlanych i innych bieżących prac;
7) uczestniczenie w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych organizowanych
w siedzibie Zamawiającego, w składzie wszystkich osób wymienionych w § 5 ust. 1
Umowy, a w razie potrzeby obecność na dodatkowych spotkaniach organizowanych
z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym;
8) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności,
które mogą mieć wpływ na jakość wykonanych prac lub na termin realizacji niniejszej
Umowy;
9) dbanie o mienie Zamawiającego, zabezpieczając odpowiednio przestrzeń obiektu
w szczególności przed zapyleniem, zabrudzeniem, zniszczeniem oraz przywrócenie do
stanu poprzedniego i uporządkowanie terenu obiektu, w którym realizowany jest
przedmiot Umowy przed przystąpieniem do odbioru przedmiotu Umowy przez
Zamawiającego;
10) zagwarantowanie tzw. okresu stabilizacji w ilości …………….1 dni kalendarzowych. Okres
stabilizacji wystawy oznacza czas, w którym Wykonawca zapewni stałą obecność na
wystawie minimum jednej osoby. Osoba ta musi być obecna na wystawie podczas godzin
jej otwarcia dla zwiedzających, tj. od wtorku do niedzieli w godz. od 10.00 do 20.00. Jej
zadaniem będzie bezpośrednie monitorowanie prawidłowości funkcjonowania wystawy,
a także zapewnienie bezzwłocznej reakcji oraz podjęcie działań naprawczych na wszelkie
błędy i inne zgłoszenia wadliwie działających elementów wystawy. Okres stabilizacji
rozpoczyna się z dniem udostępnienia wystawy zwiedzającym;
11) Zagwarantowanie przez okres ……….2 miesięcy dostawy materiałów ulotnych
i eksploatacyjnych do Wystawy w ilości umożliwiającej jej eksploatację zgodnie
z założonym czasem zwiedzania oraz ilością zwiedzających (t. j.: ok. 10 godzin dziennie x
300 zwiedzających dziennie x 310 dni w roku). Szczegółowe wymagania określono w pkt.
2.2 lit. e) Opisu Przedmiotu Zamówienia.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia obowiązków, o których mowa
w § 2 ust. 1 Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy upoważniony będzie do zlecenia
wykonania obowiązków Wykonawcy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiający upoważniony będzie do pokrycia tego kosztu z należnego Wykonawcy
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Zgodnie z ofertą Wykonawcy
Zgodnie z ofertą Wykonawcy
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wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 15
Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i dostarczyć wszelkie środki, materiały, urządzenia,
elementy i usługi niezbędne do realizacji zamówienia w ramach wynagrodzenia, o którym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.
4. Wszelkie materiały, elementy itp. składające się na przedmiot Umowy mają być fabrycznie
nowe, a także dopuszczone do używania w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa i mają
spełniać wymagania właściwych norm obowiązujących w Polsce lub UE (w tym zwłaszcza te
dopuszczające owe materiały, elementy do użytkowania przez dzieci w wieku od lat 4).
Zamawiający może wyrazić zgodę na użycie przedmiotów używanych, jednakże wymaga to
pisemnej zgody Zamawiającego.
5. W sytuacji, gdy w Umowie nie została określona w sposób szczegółowy technologia wykonania
określonego elementu przedmiotu Umowy albo też nie został sprecyzowany dostatecznie
rodzaj i standard materiałów lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania
uprzednio każdorazowej akceptacji Zamawiającego i osób pełniących nadzór autorski
w powyższym zakresie, przedstawiając proponowane rozwiązania.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu wszelkich
elementów i materiałów składających się na przedmiot Umowy, a także w trakcie ich montażu.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia obiektu powstałe w wyniku jego
prac, w tym w szczególności zabrudzenia, zapylenia (łącznie z zapyleniem kanałów
wentylacyjnych, filtrów i central wentylacyjnych), zalania. W przypadku szkód powstałych
w obiekcie, Wykonawca usunie je na swój koszt, a w przypadku uchylania się Wykonawcy
od wykonania przedmiotowego obowiązku, Zamawiający usunie uszkodzenia we własnym
zakresie oraz obciąży Wykonawcę kosztami ich usuwania lub pokryje ich koszt z zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 15 Umowy.
8. W odniesieniu do robót budowlanych, których wykonanie będzie konieczne w celu realizacji
przedmiotu, Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do przygotowania wszelkiej
dokumentacji projektowej i wykonawczej, która musi być zaakceptowana przez
Zamawiającego oraz do posiadania wszelkich innych uzgodnień i zezwoleń zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie roboty budowlane prowadzone
będą zgodnie z przyjętymi w Polsce lub UE normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów,
urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu prac oraz deklarację zgodności i deklarację
właściwości wykorzystanych materiałów razem z aprobatami technicznymi, atestami i kartami
charakterystyki na wszystkie elementy składowe końcowych produktów, które będą
dopuszczone do użytku przez dzieci w wieku od 4 lat.

§3
Terminy, odbiór przedmiotu Umowy
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie miejsce realizacji przedmiotu Umowy
w obiekcie Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy.
2. Termin realizacji przedmiotu Umowy obejmujący wykonanie, dostawę, montaż, uruchomienie
Wystawy oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej, ustalony zostaje na dzień
17.04.2017 r.
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3. W terminie nie dłuższym niż 5 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu szczegółowy harmonogram prac dotyczący realizacji przedmiotu umowy
obejmujący swoim zakresem prace wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia,
Koncepcji i warunki określone w niniejszej umowie. Harmonogram musi uwzględniać czas
niezbędny na zapoznanie się przez Zamawiającego i osoby odpowiedzialne za nadzór autorski
z dostarczoną dokumentacją.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wstępnej dokumentacji wykonawczej
obejmującej rzut oraz przekroje wystawy, schematy instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
opis materiałów z których zostaną wykonane elementy wystawy, specyfikacje techniczne
sprzętu IT i AV oraz multimediów, w okresie do 14 dni od dnia podpisania Umowy.
5. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazywać
Zamawiającemu do zatwierdzenia (akceptacji) poszczególne części szczegółowej dokumentacji
wykonawczej - przed przystąpieniem do związanych z nimi dostaw i instalacji Wystawy.
6. Za dzień wykonania przedmiotu Umowy o którym mowa w ust. 2, uznaje się zakończenie
wszystkich dostaw, robót i innych czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy
w sposób umożliwiający przejęcie go w użytkowanie przez Zamawiającego.
7. Termin o którym mowa w ust. 2 zostanie uznany za dotrzymany, jeżeli Wykonawca w tym
terminie zakończy prace obejmujące realizację przedmiotu Umowy i zgłosi gotowość do
odbioru zgodnie z postanowieniami ust. 8, a w wykonanych pracach nie będzie wad istotnych
uniemożliwiających lub utrudniających użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem.
8. Przedmiotem odbioru będzie zakres Umowy wykonany zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia oraz warunkami określonymi w niniejszej Umowie.
9. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy w terminie do 10 dni od pisemnego zgłoszenia
przez Wykonawcę zakończenia prac.
10. Z czynności odbioru zostanie spisany „Protokół odbioru”, w terminie nie dłuższym niż 10 dni,
o których mowa w ust. 9.
11. W przypadku stwierdzenia podczas dokonywania odbioru istotnych wad, usterek i niezgodności
sporządzony zostanie stosowny Protokół zawierający informację o brakach, usterkach,
niezgodnościach. Zamawiający w takiej sytuacji może odmówić dokonania odbioru oraz
wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia. Po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający
ponownie przystąpi do odbioru przedmiotu Umowy.
12. W przypadku odmowy Zamawiającego dokonania odbioru z przyczyn opisanych w § 3 ust. 11
Zamawiający uprawniony jest do naliczania kar umownych za nieterminowe wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1) Umowy, w sytuacji przekroczenia terminu
realizacji przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy.
13. Strony zgodnie oświadczają, iż wady, o których mowa w ust. 11 Wykonawca zobowiązany jest
usunąć na własny koszt bez względu na wysokość kosztów, jakie będzie musiał ponieść w celu
ich usunięcia.
14. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w ust. 11 w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zastępczego
wszelkich prac zmierzających do usunięcia powyższych wad, wskazanych w Protokole odbioru,
a całość kosztów związanych z usunięciem powyższych wad obciąża Wykonawcę.
15. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru przedmiotu Umowy wad, które nie nadają
się do usunięcia, Zamawiający może:
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1) żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 odpowiednio
do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej przedmiotu Umowy;
2) w przypadku, braku możliwości użytkowania przedmiotu Umowy z powodu tych wad odstąpić od Umowy.
16. W przypadku stwierdzenia podczas dokonywania odbioru nieistotnych wad lub usterek,
zostanie sporządzony stosowny protokół zawierający informacje o w/w wadach lub usterkach.
Zamawiający w takiej sytuacji wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia.
17. Po upływie wyznaczonego terminu o którym mowa w § 3 ust. 16 Zamawiający przystąpi do
weryfikacji usunięcia wad i zgodnie z protokołem o którym mowa w § 3 ust. 16.
18. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę nieistotnych wad i/lub usterek, o których mowa
w ust. 16 niniejszego paragrafu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający
będzie uprawniony do naliczania kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2) umowy,
w sytuacji przekroczenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust.
2 Umowy.
19. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek, o których mowa w § 3 ust. 16
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania
zastępczego wszelkich prac zmierzających do usunięcia powyższych wad, wskazanych
w protokole o którym mowa w § 3 ust. 16, a całość kosztów związanych z usunięciem
powyższych wad i/lub usterek obciąża Wykonawcę.
20. Strony zgodnie ustalają, że w czynnościach, o których mowa w ust. 8 i 16 uczestniczyć będą
upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego oraz autora Koncepcji.
21. Podpisany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 10,
stwierdzający wykonanie i odbiór przedmiotu Umowy stanowi podstawę dla Wykonawcy do
wystawienia faktur VAT.
22. Po podpisaniu protokołu odbioru o którym mowa w ust. 10, Wykonawca zapewni okres
stabilizacji Wystawy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10) Umowy.

§4
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie o charakterze
ryczałtowym w wysokości …………………………………… złotych netto, powiększone o podatek VAT
w wysokości …………………………………….. złotych, stanowiące łącznie kwotę brutto
……………………………
złotych
(słownie:
………………………………………………………………
złote
…………………../100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera
w szczególności koszty, jakie Wykonawca poniesie celem należytej realizacji przedmiotu
Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami a także wymaganiami Zamawiającego,
w szczególności koszt dostarczenia wszystkich materiałów i narzędzi oraz wykonania prac
montażowych, jak również czynności nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a których
wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, w tym: wszelkich prac
przygotowawczych, zabezpieczających przestrzeń obiektu, porządkowych (także koszty
wywozu odpadów powstających w wyniku prowadzonych prac), odtworzenia zniszczeń obiektu
oraz inne koszty wynikające z Umowy, należny podatek VAT a także wszelkie elementy ryzyka
związane z realizacją przedmiotowego zamówienia a nie uwzględnione przez Zamawiającego,
pomimo tego, że nie można ich było przewidzieć w momencie przygotowywania oferty.
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3. Wynagrodzenie będzie płatne po podpisaniu przez Wykonawcę oraz Zamawiającego Protokołu
odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 10, stwierdzającego wykonanie i odbiór przedmiotu Umowy.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach, w ciągu 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur.
5. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. W razie opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo żądać zapłaty ustawowych odsetek.
7. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających
z niniejszej Umowy na osoby trzecie. Dotyczy to również potwierdzenia cesji wierzytelności
pod kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem byłyby zobowiązania z zawartej Umowy.

§5
Zarządzanie realizacją Umowy
1. Wykonawca wyznacza następujące osoby do realizacji niniejszego przedmiotu Umowy:
Kierownik Projektu oraz osoba upoważniona do działania w imieniu Wykonawcy podczas
realizacji przedmiotowej Umowy, w tym w szczególności podpisywania wszelkich
wymienionych w Umowie dokumentów: ………………………………… tel.: ………………………….……,
e-mail: ………………………
Specjalista ds. scenografii:
…………………………………………

………………………………

tel.:

………………………….…………,

e-mail:

Specjalista ds. stanowisk interaktywnych i multimediów: ………………………………… tel.:
………………………….…………, e-mail: …………………………………………
Specjalista ds. opracowania i redakcji tekstów dla dzieci i młodzieży: …………………………………
tel.: ………………………….…………, e-mail: …………………………………………
Specjalista ds. rozwiązań projektowych dla dzieci:
………………………….…………, e-mail: …………………………………………

…………………………………

tel.:

2. Jako osobę odpowiedzialną za koordynację prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy
Zamawiający wyznacza:
a) ………………………………………., tel.: ………………………….……, e-mail: ………………………….…… (zakres
aranżacyjno-architektoniczny);
b) ………………………………………., tel.: ………………………….……, e-mail: ………………………….…… (zakres
merytoryczny).
3. W odniesieniu do robót budowlanych, których wykonanie będzie konieczne w celu realizacji
przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany skierować do realizacji zamówienia co
najmniej jedną osobę posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika i
projektanta przez jedną osobę, jak również pełnienie tych funkcji przez 2 osoby, które łącznie
posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje.
4. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności w realizacji przedmiotu Umowy przez
osobę/y o której/ych mowa w § 5 ust. 3 umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
dokumenty potwierdzające, że wskazana/e osoba/y posiada/ją wymagane uprawnienia
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budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z
wymaganymi przepisami ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz.
290, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) lub inne
uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w
aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.
Zgodnie z art. 104 ustawy Prawo budowlane – osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy
(tj. przed dniem 01.01.1995 r.) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Ponadto
osoba/y muszą wykazać się, iż posiada/ją ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i
przynależy/ą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający określając wymogi dla
kierownika i projektanta robót budowlanych w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza odpowiadające mu uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z póź. zm.) oraz art. 20a ustawy z dn. 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014
r., poz. 1946 z późn. zm.)
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby osoby wymienione w § 5 ust. 1 i ust. 3 osobiście
koordynowały realizację Umowy, nadzorowały prace projektowe i wykonawcze w miejscu
przygotowania i wykonywania prac, uczestniczyły w spotkaniach z Zamawiającym, udzielały
niezbędnych wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia, itp.
6. Wskazane w ust. 1 i ust. 3 osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W
przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na okres realizacji
Umowy, w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia.
7. Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w § 5 ust. 1 i ust. 3 może nastąpić po pisemnym
powiadomieniu drugiej strony o dokonywanej zmianie. Warunkiem dokonania zmiany osób o
których mowa w § 5 ust. 1 jest spełnianie przez te osoby warunków dot. zdolności technicznej
i zawodowej, o których mowa w rozdz. V pkt 1.3 lit. b) SIWZ. Warunkiem dokonania zmiany
osób o których mowa w § 5 ust. 3 jest posiadanie przez proponowane osoby uprawnień zgodnie
z zapisami § 5 ust. 4. Zmiana którejkolwiek z osób nie wymaga zmiany Umowy i nie stanowi
zmiany istotnej Umowy.
8. Prace wewnątrz obiektu Stolarni stanowiące przedmiot Umowy mogą być prowadzone 24
godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

§6
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot Umowy na okres ……3 lat. Szczegółowe
warunki gwarancji określone są w załączniku nr 1 do Umowy. Okres gwarancji liczony jest od
dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru, niezależnie od tego, czy przedmiot

3

Zgodnie z ofertą Wykonawcy
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Umowy został wykonany osobiście przez Wykonawcę, czy też przez podwykonawców lub
dalszych podwykonawców (przedmiot gwarancji).
2. Gwarancja Wykonawcy obejmuje dobrą jakość i trwałość wykonanych prac.
3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające
z serwisowania i konserwacji elementów Wystawy, mające wpływ na trwałość gwarancji oraz
na prawidłowe funkcjonowanie Wystawy.
4. Wykonawca udziela gwarancji na zasadach zapisanych w niniejszej Umowie, Warunkach
Gwarancji (Załącznik nr 1) oraz Kodeksie Cywilnym. W razie rozbieżności decydujące są
warunki bardziej korzystne dla Zamawiającego.
5. Zamawiający zachowuje, oprócz uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, także
uprawnienia wynikające z rękojmi za wady, przysługujące zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
6. Zgłoszenia istnienia wad przedmiotu Umowy, w szczególności dokonania napraw lub wymiany
sprzętu/urządzeń lub innych elementów objętych niniejszą Umową, Zamawiający składa
pisemnie, lub pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy.
7. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również wszelkie następstwa, szkody i roszczenia osób
trzecich, jakie mogłyby wystąpić na skutek wadliwego wykonania niniejszej Umowy lub z
przyczyn tkwiących w dostarczonym przedmiocie Umowy lub sposobie jego montażu. W
przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń przeciwko Zamawiającemu związanych z
użytkowaniem przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest – na wezwanie
Zamawiającego, przystąpić do prowadzonego postępowania oraz podjąć wszelkie czynności
zmierzające do przejęcia odpowiedzialności. Wykonawca pokryje wszelkie szkody poniesione
przez Zamawiającego i zwróci wartość zapłaconych przez niego odszkodowań i innych
należności, jeśli szkoda na osobie lub w majątku osoby trzeciej będzie następstwem
nieprawidłowej realizacji przedmiotu Umowy w zakresie bezpiecznego funkcjonowania
przedmiotu Umowy dla jej użytkowników (w szczególności poprzez nieprawidłowe wykonanie
lub działanie, brak należytych zabezpieczeń zamontowanych urządzeń bądź sprzętu).

§7
Kary umowne
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej
Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne, bez względu na to
czy szkoda faktycznie zaistniała.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu Umowy określonego
w § 3 ust. 2 – w wysokości 0,2% wartości Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1;
2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminie spełnieniu obowiązku dla którego
Zamawiający lub Strony ustaliły termin realizacji lub termin taki wynika z Umowy lub Opisu
Przedmiotu Zamówienia (np. usunięcia nieistotnych wad i/lub usterek o których mowa w § 3
ust. 16, usunięcia wad zgłoszonych w ramach rękojmi lub gwarancji określonych w
Załączniku nr 1 do Umowy tj. Warunkach Gwarancji), z wyłączeniem przypadku o którym
mowa w pkt. 1) powyżej – w wysokości 0,05 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy.
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3) za niezapewnienie w okresie stabilizacji wystawy zgodnym z ofertą Wykonawcy stałej
obecności na Wystawie minimum jednej osoby - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 1 000,00 zł, za każdy dzień w którym Zamawiający stwierdzi
nieobecność osoby na wystawie.
4) za skierowanie do realizacji przedmiotu Umowy osób o których mowa w § 5 ust. 1, nie
nieposiadających doświadczenia zgodnie z ofertą Wykonawcy4 – Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek;
5) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości Umowy brutto, o której mowa
w § 4 ust. 1;
6) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu oryginału lub kopii polisy
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz z dowodem jej opłacenia
zgodnie z wymaganiami § 10 Umowy – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
7) za naruszenie obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 16 Umowy w wysokości
0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek naruszenia.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych przewidzianych niniejszą Umową wedle uznania Zamawiającego, z należnego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy.
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. Wszelkie kary umowne mogą być ze sobą kumulowane (dotyczy to również kumulacji kary
umownej za odstąpienie z innymi karami umownymi).

§8
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający ma prawo, zachowując wszelkie prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy,
odstąpić od Umowy w całości lub części, wedle uznania Zamawiającego, w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości, o którejkolwiek z poniższych okoliczności:
a) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji,
b) Wykonawca wyrządził Zamawiającemu szkodę w większym rozmiarze lub kolejny raz
wyrządził szkodę Zamawiającemu bez względu na jej rozmiar,
c) Wykonawca nie zrealizował przedmiotu Umowy w terminie przekraczającym 7 dni termin
określony w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy.
d) Wykonawca opóźnia się w stosunku do któregokolwiek terminu umownego co najmniej 7
dni,
e) przedmiot dostawy objętej zamówieniem lub jej poszczególne elementy będzie wadliwy
lub będzie niezgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia, a wady lub niezgodności te nie
zostaną w całości usunięte w terminach, o którym mowa w § 3 Umowy.

4

Jeżeli dotyczy
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f) W przypadku skierowania przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia osoby lub
osób nie posiadającej/cych doświadczenia wskazanego w ofercie przez Wykonawcę,
zarówno na potrzebę spełniania warunku udziału w postępowania o którym mowa w rozdz.
V pkt 1.3. lit. b) SIWZ jaki na potrzebę oceny ofert o której mowa w rozdz. XIV pkt 5.5.
SIWZ.
2. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w
tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający
może od Umowy odstąpić a także może powierzyć poprawienie wykonania przedmiotu Umowy
innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
3. Przyczyny odstąpienia od Umowy wskazane w ust. 1 i 2 Strony uznają za przyczyny odstąpienia
leżące po stronie Wykonawcy.
4. 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, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, który zostanie potwierdzony
częściowym Protokołem odbioru.
5. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zaszła co najmniej jedna z okoliczności o których
mowa w art. 145a pkt 1-3 ustawy Pzp. W przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§9
Serwis gwarancyjny
1.

Zamawiający ma obowiązek zawiadomić Wykonawcę o wykrytej wadzie pocztą elektroniczną
(e-mail: …………………………………………) lub pisemnie na adres Wykonawcy.

2.

Szczegóły realizacji serwisów w trakcie trwania gwarancji zamieszczone są w Załączniku nr 1
do Umowy.

3.

Wady usuwane będą w obiekcie Zamawiającego. Usuwanie wad poza obiektem Zamawiającego
wymaga zgody Zamawiającego w formie pisemnej.

4.

Wady ujawnione w terminie rękojmi i gwarancji usuwane będą na koszt Wykonawcy (dotyczy
wszystkich materiałów oraz części i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w
terminach ustalonych w Załączniku nr 1 do Umowy – Warunkach gwarancji.

5.

W przypadku zgłoszenia awarii mającej wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Wystawy,
Wykonawca na czas naprawy zapewni rozwiązanie zastępcze (obejście) w terminach i na
warunkach ustalonych w Załączniku nr 1 do Umowy – Warunkach gwarancji.

6.

Koszt i odpowiedzialność za transport elementu przedmiotu Umowy na cele usunięcia wady
ponosi Wykonawca.

7.

Wszelkie wady fizyczne elementu przedmiotu Umowy winny być stwierdzone na piśmie przez
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy, przed przekazaniem
urządzenia Wykonawcy w celu usunięcia wady. Wykonawca zobowiązany jest do
przeanalizowania zgłoszonej wady i wskazania terminu oraz metody jej usunięcia. Usunięcie
wady może nastąpić dopiero po pisemnej akceptacji Zamawiającego metody jej usunięcia.
11

8.

W przypadku braku reakcji serwisu Wykonawcy w terminach określonych w załączniku 1 do
Umowy lub nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie oraz w przypadku
wystąpienia wad zagrażających życiu i zdrowiu bądź grożących znacznymi stratami
materialnymi Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zastępczego wszelkich prac
zmierzających do usunięcia stwierdzonych wad a całość kosztów związanych z usunięciem
powyższych wad przypada na Wykonawcę zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do umowy –
Warunkami Gwarancji oraz do naliczenia kar umownych zgodnie z zapisem § 7 ust. 1 pkt 2)
umowy.

9.

Jeżeli wady elementu przedmiotu Umowy usunąć się nie da, albo Wykonawca nie usunie wady
w terminie, o którym mowa w ust. 4, albo po usunięciu wady element systemu nadal wykazuje
wady, Zamawiający może, według swojego uznania, bez względu na charakter i rozmiar wady:
1) żądać bezpłatnej wymiany elementu systemu w zakresie niezbędnym dla przywrócenia
zgodności z Umową na element o nie gorszych parametrach, wolny od wad, w terminie
14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia żądania, bądź
2) żądać obniżenia ceny przedmiotu Umowy w odpowiednim stosunku, bądź
3) odstąpić od Umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od dnia wykrycia wady.

10. Okres gwarancji oraz rękojmi dla naprawianego sprzętu ulega wydłużeniu o czas trwania
naprawy.
11. W przypadku wystąpienia kolejnej wady tego samego elementu Wystawy, po wcześniejszym
wykonaniu 3 napraw tego elementu Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nowego
elementu w terminie maksymalnie 21 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez
Zamawiającego takiego żądania w formie pisemnej.
12. W przypadku wymiany elementu Wystawy na nowy Zamawiający wymaga, aby posiadał on
parametry nie gorsze niż określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

§10
Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania, przez cały okres realizacji Umowy, Ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej (polisa OC) obejmującej szkody powstałe w związku z realizacją
przedmiotu niniejszej Umowy, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000 zł (słownie:
jeden milion złotych) na jedno lub wszystkie zdarzenia.
2. Polisa OC powinna obejmować odpowiedzialność deliktową i kontraktową Wykonawcy oraz
powinna uwzględniać następujące rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej:
1) OC za szkody, które ujawniły się po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi
w użytkowanie, a powstały do chwili przekazania (tzw. completed operations liability),
2) OC za szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego,
3) OC za szkody spowodowane przez podwykonawców (jeżeli Wykonawca powierzać będzie
prace podwykonawcom).
3. Dopuszcza się przedstawienie Polisy OC dedykowanej do niniejszej Umowy lub Polisy OC
obrotowej (odnawianej co roku) z zastrzeżeniem, że rodzaj ubezpieczanej działalności będzie
adekwatny do przedmiotu niniejszej Umowy.
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4. Ewentualne ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej (w tym franszyzy lub udziały własne)
w zawartych przez Wykonawcę polisach nie zwalniają go z odpowiedzialności za szkody
wyrządzone Zamawiającemu.
5. Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w przeciągu 3 dni od podpisania Umowy, dostarczyć
Zamawiającemu kserokopię polis, o których mowa w ust. 1, poświadczoną za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę, wraz z dowodem jej opłacenia, tj. dowodem opłacenia całości
składki lub wszystkich rat składki wymaganych do dnia zawarcia niniejszej umowy. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z
przekazaniem Terenu realizacji prac do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. W przypadku
upływu okresu ubezpieczenia polis, o których mowa w ust. 1 powyżej, w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie,
jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ostatniego dnia obowiązywania poprzedniej
polisy, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wznowionej polisy.
6. Jeżeli w terminie określonym w § 10 ust. 5 umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta albo,
jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego lub Wykonawca w
jakikolwiek sposób i stopniu zawartą umowę ubezpieczenia zmieni na niekorzyść
Zamawiającego bez jego zgody, a niezależnie od tego także wtedy, gdy świadomie wprowadzi
w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków umów ubezpieczenia, Zamawiający ma
prawo, samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia i obciążyć Wykonawcę
zapłaconą przez siebie składką, wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11
Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa
majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do
wszelkich materiałów i wyników prac dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz że
nie udzielił żadnych licencji na korzystanie z dzieł stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy.
Nie dotyczy to autorskich praw majątkowych do utworów z cyklu „Podróże Tomka” autorstwa
Alfreda Szklarskiego - w zakresie praw autorskich do postaci i wątków w nich zawartych, które
przysługują Zamawiającemu na mocy licencji udzielonej przez Wydawnictwo Muza S.A.
Zamawiający udziela Wykonawcy nieodpłatnej sublicencji do powyższych utworów na cel oraz
okres tworzenia i realizacji Wystawy, objętej niniejszą Umową.
2. W przypadku utworów, w szczególności programów komputerowych, fotografii, filmów,
animacji nagrań, wizerunków, szkiców itp., które są niezbędne do realizacji przedmiotu
Umowy przez Wykonawcę i następnie jego użytkowania przez Zamawiającego, a co do których
Wykonawcy nie przysługują prawa autorskie, Wykonawca zobowiązuję się do pokrycia kosztów
nabycia należnych licencji oraz udzielenia Zamawiającemu dalszej licencji, w takim zakresie,
w jakim nabył je od podmiotów dysponujących prawami do ww. utworów ale nie mniejszym niż
pola eksploatacji określone w Umowie.
3. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez
Zamawiającego z przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na
swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę
Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się
przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko
Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie
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koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z
dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z
tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej Umowy.
4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu
wykonanego w ramach niniejszej Umowy, w szczególności do wszelkich opracowanych przez
Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o
którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, sukcesywnie z chwilą potwierdzania wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy, czyli z chwilą podpisywania przez Zamawiającego Protokołu
odbioru przedmiotu Umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, na następujących polach eksploatacji:
1)

trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzania,
wyświetlania, stosowania przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy niezbędne
jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot Umowy ma spełniać,

2)

tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub
jakiekolwiek inne zmiany),

3)

kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

4)

rozpowszechnianie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

5)

publiczne wykonywanie i odtwarzanie,

6)

wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci
oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań,

7)

wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie.

5. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, z chwilą
podpisywania przez Zamawiającego Protokołów odbioru Wykonawca wyraża zgodę na
wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu Umowy powstałego w wykonaniu
niniejszej Umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej Umowie jak
również za zezwalanie przez Zamawiającego na wykonywanie praw zależnych przez podmioty
trzecie.
6. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, następuje bez ograniczenia co
do terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy.
7. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego
wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie Umowy.

§ 12
Podwykonawcy
1.

Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy bez udziału podwykonawców.
albo5
Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale następujących podwykonawcy/ów:
……………………………, w zakresie: …………………………………………………….

5

Zgodnie z ofertą Wykonawcy
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2.

Zmiana podwykonawcy nastąpić może zgodnie z zasadami, o których mowa w § 12 ust. 3 i 4
umowy.

3.

Każdorazowa ewentualna zmiana sposobu wykonania zamówienia z samodzielnego wykonania
przez Wykonawcę, na wykonanie z udziałem podwykonawców, zmiana zakresu zamówienia
powierzonego do wykonania podwykonawcom, zmiany podwykonawcy, a także powierzenie
realizacji zamówienia kolejnym podwykonawcom, o którym Zamawiający nie został
powiadomiony przed zawarciem Umowy, wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego
przez Wykonawcę pod rygorem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 5 000,00
zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy stwierdzony przypadek co nie stoi na przeszkodzie w
dochodzeniu dalej idącego odszkodowania.

4.

W przypadku zmiany albo rezygnacji w trakcie realizacji przedmiotu Umowy z
podwykonawcy/ów dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy.

5.

Podwykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy dalszym podwykonawcom
bez pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy.

6.

Za działania i zaniechania podwykonawcy (-ów) oraz dalszych podwykonawców Wykonawca
ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.

7.

Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

8.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od podwykonawców i dalszych podwykonawców
potwierdzenia płatności dokonanych na ich rzecz przez Wykonawcę.

§ 13
Zmiany w Umowie
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy - zgodnie z art. 144
ust. 1 ustawy Pzp, za zgodą obu Stron.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności o wymienionym poniżej charakterze i zakresie, z uwzględnieniem podawanych
warunków wprowadzenia danej zmiany:
1)

zmian urzędowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) w okresie obowiązywania
Umowy. Wartość Umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy będzie podlegała waloryzacji
odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w
chwili powstania obowiązku podatkowego. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ustalona
zostanie z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień
wystawienia faktury.

2)

zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku braku możliwości terminowego ukończenia
prac z powodu nieukończenia przez generalnego wykonawcę robót budowlanych na
przestrzeni Wystawy uniemożliwiających realizację przedmiotu Umowy – termin wykonania
przedmiotu Umowy przedłuża się o czas konieczny na zakończenie robót budowlanych
wpływających na zakończenie przedmiotu Umowy.
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3)

zmiany formy płatności (z jednoczęściowej na częściową) za realizację przedmiotu Umowy
w przypadku zaistnienia zmian, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 3) Umowy, a także w
przypadku zaistnienia okoliczności powodujących zmiany Umowy przewidziane w art. 144
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Płatności częściowe będą obejmowały łącznie maksymalnie 90%
ceny za realizację przedmiotu Umowy, pozostała część należności będzie płatna po
dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Wysokość wynagrodzenia w płatnościach
częściowych zostanie ustalona na podstawie szczegółowej wyceny przedmiotu Umowy
przedstawionego przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy, stanowiącego załącznik nr 2
do niniejszej Umowy.

3. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego) czy zmiany danych teleadresowych.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest przedłożenie przez jedną ze Stron
niniejszej Umowy drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany wraz z pisemnym uzasadnieniem
opisującym wystąpienie okoliczności przewidzianej w ust. 2 i/lub stosownym dokumentem
potwierdzającym zasadność dokonania tej zmiany.

§ 14
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy gwarantujące zgodne z Umową wykonanie
przedmiotu Umowy ustala się w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.
1, w kwocie ……………………. PLN; słownie: …………………………………………………………………………………..
2. Wykonawca oświadcza, iż wniósł zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 przed zawarciem
niniejszej Umowy w ………………………………..
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą
odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

solidarną

4. Ewentualna, dokonana przez Wykonawcę, zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy, dla której nie jest konieczna zgoda Zamawiającego, wymaga pisemnej notyfikacji
ze strony Wykonawcy.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących
częściach:
1) Część kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantująca zgodne z Umową wykonanie przedmiotu
Umowy zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty odbioru
przedmiotu Umowy;
2) Część kwoty zabezpieczenia (30%) służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi zostanie
zwolniona lub zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dni od daty upływu terminu
rękojmi.
6. Wykonawca obowiązany jest zapewnić zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przez cały
okres realizacji Umowy także wtedy, gdy rzeczywisty okres wykonywania Umowy ulegnie
wydłużeniu i to niezależnie od przyczyn, które spowodowały to wydłużenie, oraz niezależnie od
tego, kto ponosi odpowiedzialność za powstanie wydłużenia. W szczególności w sytuacji, gdy
zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu nowy dokument gwarancyjny,
potwierdzający odpowiednie wydłużenie okresu ważności gwarancji, najpóźniej na 30 dni przed
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upływem dotychczasowego okresu obowiązywania gwarancji, pod rygorem realizacji przez
Zamawiającego dotychczasowej gwarancji i zatrzymania pobranej kwoty jako zabezpieczenia
pieniężnego..
7. Pozostałe kwestie związane z zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy reguluje ustawa
Prawo zamówień publicznych.

§15
Informacje poufne
1. Wykonawca zobowiązuje się traktować jako poufne wszystkie informacje uzyskane w związku z
wykonywaniem niniejszej Umowy (zwane dalej Informacjami Poufnymi), niezależnie od tego czy
Informacja Poufna jest ustna czy pisemna czy utrwalona w jakiejkolwiek innej postaci.
2. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom trzecim
oraz uniemożliwić dostęp osobom trzecim do Informacji Poufnych, chyba że co innego wynika z
przepisów prawa.
3. Informacje Poufne mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie w związku z
wykonywaniem Umowy.
4. Zobowiązania wynikające z niniejszego paragrafu obowiązują także w przypadku rozwiązania,
wygaśnięcia lub odstąpienia od niniejszej Umowy lub utraty przez nią mocy z innych przyczyn.
5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby postanowienia niniejszego paragrafu miały
zastosowanie również w stosunku do wszystkich jego podwykonawców, współpracowników,
pracowników oraz osób, którymi Wykonawca się posługuje.
6. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia dokumentów i informacji przed
dostępem osób nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania dla Zamawiającego do wysokości
faktycznie poniesionej szkody.

§ 16
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp.
2. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego
przelewać lub przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych
obowiązków lub uprawnień wynikających z niniejszej Umowy.
4. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub
wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu.
W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, spór taki strony
poddadzą rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby
zamawiającego
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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……………….
Wykonawca

…………………………………………
Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach

Przy kontrasygnacie

……………………………………………
Główny Księgowy

Załącznik nr 1 - Warunki Gwarancji
Załącznik nr 2 – Szczegółowa wycena przedmiotu zamówienia
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