Załącznik nr 2 do zaproszenia – wzór umowy
UMOWA Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH
Umowę zawarto na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, których przedmiotem są dostawy
lub usługi z zakresu działalności kulturalnej, i ich wartość jest większa niż wyrażona w złotych
równowartość kwoty 30 000 euro a jednocześnie mniejsza niż kwota określona w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
W dniu ……… 2019 r. zawarto umowę pomiędzy:
Muzeum Śląskim w Katowicach z siedzibą przy 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:
…………………………………………………………………………………………..
przy kontrasygnacie
Głównej Księgowej – Jolanty Grabalskiej
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………… z siedzibą przy ……………………………., REGON: ……………………, NIP: ………………,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………...
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§ 1 Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) zaprojektowania i wykonania pokoju zagadek stanowiącego element wystawy pod roboczym
tytułem: „Niezapomniane. Kobiety w czasie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku”,
prezentowanej w wydzielonej przestrzeni Centrum Scenografii Polskiej, zwanego dalej
„Pokojem”;
b) opracowania kompletnej wykonawczej dokumentacji projektowej, niezbędnej do wykonania
Pokoju, obejmującej swoim zakresem wszystkie branże w pełni obrazującej planowane prace
i umożliwiającej ich ocenę przez Zamawiającego. Projekt winien zawierać: niezbędne
obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, wytyczne materiałowe, niezbędne uzgodnienia i
opinie projektowe wynikające z przygotowania dokumentacji oraz wymaganych prawem i
przepisami administracyjnymi wraz ze wszystkimi wymaganymi branżowymi etc. Projekt
powinien być sporządzony przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania w zakresie
swoich branż. Kompletne opracowania należy przekazać w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (otwarte pliki oraz PDF);

c) wykonania niezbędnych prac w celu uruchomienia Pokoju na podstawie opracowanej przez
Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;
d) uruchomienia i serwisu pokoju w dniach od 2 maja 2019 r. do 6 stycznia 2020 r.
e) demontażu pokoju, wywozu i utylizacji zdemontowanych elementów. Zamawiający określi,
które elementy wykonawca zobowiązany będzie zdemontować i złożyć we wskazanym miejscu
u Zamawiającego.
2. W ramach umowy Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania projektu zawierającego
niezbędne uzgodnienia oraz opinie projektowe wynikające z przygotowania dokumentacji
oraz wymaganych prawem i przepisami administracyjnymi, łącznie z opinią rzeczoznawcy ds.
zabezpieczeń przeciwpożarowych (na etapie projektu i odbioru Pokoju).
3. Ponadto w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1) bieżącej współpracy z osobami wskazanymi przez Zamawiającego;
2) udziału w spotkaniach z zespołem projektowym w terminach ustalonych przez Zamawiającego
drogą telefoniczną lub e-mailową;
3) przeprowadzenia wizyt nadzoru autorskiego do dnia zakończenia montażu pokoju;
4) przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów i udzielenie zezwoleń i upoważnień
określonych w umowie;
5) wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z:
a. opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik 1 do Umowy,
b. obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
c. wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych,
d. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,
e. punktem widzenia kompletności celu, któremu ma służyć,
oraz gwarantuje najwyższą jakość w wykonaniu przedmiotu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę fachową i doświadczenie, a także 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 w zakresie wprowadzanych rozwiązań projektowych
i sposobu realizacji prac;
2) prawidłowa, zgodna ze sztuką oraz zasadami bezpieczeństwa organizacja prac na terenie
obiektu, a w szczególności wykonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia;
3) przedstawianie do akceptacji Zamawiającego wszystkich materiałów, używanych przez
Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia;
4) uzgadnianie z Zamawiającym terminów wymagających jego obecności;
5) udzielanie upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wyczerpującej informacji oraz
umożliwienie wglądu we wszystkie niezbędne dokumenty związane z realizacją zadania na
każdym jego etapie oraz w realizowane prace na terenie obiektu jak również poza nim;
6) współpraca z innymi wykonawcami prac prowadzonych w obiekcie i jego otoczeniu również
poprzez dopuszczenie do realizacji prac na elementach będących przedmiotem zamówienia;
7) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności, które
mogą mieć wpływ na jakość wykonanych prac lub na termin realizacji niniejszej umowy;
8) 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.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia obiektu powstałe w wyniku jego
prac, w tym w szczególności zabrudzenia, zapylenia (łącznie z zapyleniem kanałów
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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 usunięcia.
§ 3 Terminy realizacji
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w następujących etapach:
1) do dnia 28 lutego 2019 r. – opracowania szczegółowego scenariusza oraz koncepcji
scenograficznej Pokoju;
2) do dnia 19 marca 2019 r. – przygotowania kompletnej dokumentacji wykonawczej pokoju:
elementy wyposażenia z charakterystycznymi elementami scenografii wraz z niezbędnymi
obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi, wytycznymi materiałowymi, niezbędnymi
uzgodnieniami i opiniami projektowymi wynikającymi z przygotowania dokumentacji oraz
wymaganych prawem i przepisami administracyjnymi wraz ze wszystkimi wymaganiami
branżowymi etc.;
3) do dnia 30 kwietnia 2019 r. – produkcja pokoju wraz z nadzorem autorskim;
4) do dnia 6 stycznia 2020 r. – serwis pokoju;
5) do 14 dni od dnia zakończenia wystawy – demontaż pokoju. Zamawiający ma możliwość
poinformowania o wydłużeniu terminu trwania pokoju. Wykonawca jest zobowiązany
do demontażu pokoju i zdeponowania wskazanych przez Zamawiającego elementów pokoju
we wskazanym magazynie Muzeum Śląskiego w Katowicach w sposób umożliwiający ponowny
montaż. Wszelkie pozostałe elementy pokoju, Wykonawca usunie z siedziby Zamawiającego
i zutylizuje w sposób zgodny z przepisami prawa, na własny koszt.
2. Odbiór etapów umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
3. Zamawiający przystąpi do dokonania odbioru każdego etapu przedmiotu zamówienia w terminie
do 2 dni od zakończenia prac.
4. Z czynności odbioru każdego etapu zostanie spisany „Protokół odbioru”, zwany dalej
„Protokołem” zawierający w szczególności informację o zgodności realizacji z przedmiotem
umowy.
5. W przypadku stwierdzenia podczas dokonywania odbioru wad, usterek, niezgodności zostanie
sporządzony 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.
6. W przypadku nieusunięcia stwierdzonych podczas odbioru wad, usterek, niezgodności w terminie
wskazanym w Protokole Zamawiający uprawniony jest do naliczania kar umownych za
nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 10 umowy.
7. Strony zgodnie oświadczają, iż wady, o których mowa w § 3 ust. 5 umowy Wykonawca zobowiązany
jest usunąć na własny koszt bez względu na wysokość kosztów, jakie będzie musiał ponieść w celu
ich usunięcia.
8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w § 3 ust. 5 umowy w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania
zastępczego wszelkich prac zmierzających do usunięcia powyższych wad, wskazanych
w Protokole, a całość kosztów związanych z usunięciem powyższych wad obciąża Wykonawcę.
9. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru przedmiotu umowy wad, które nie nadają się
do usunięcia, Zamawiający może:
1) żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy 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 w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia tych wad.
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10. Strony zgodnie ustalają, że w czynnościach, o których mowa w § 3 ust. 4 umowy uczestniczyć
będą upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiającego.
11. Podpisane przez Wykonawcę oraz Zamawiającego Protokołu o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy
stwierdzające wykonanie etapu przedmiotu umowy bez zastrzeżeń stanowi podstawę dla
Wykonawcy do wystawienia faktur VAT.
§ 4 Wynagrodzenie
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za prawidłowe wykonanie umowy Wykonawcy
równowartość wynagrodzeniu w wysokości …………………… PLN brutto (słownie: ………………………
złotych ……./100). Powyższe wynagrodzenie zostało podzielone w następujący sposób:
1) 10 % ceny płatne po wykonaniu etapu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy;
2) 25 % ceny płatne po wykonaniu etapu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy
3) 50 % ceny płatne po wykonaniu etapu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 umowy
4) 10 % ceny płatne po wykonaniu etapu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 umowy
5) 5 % ceny płatne po wykonaniu etapu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 umowy
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy z tytułu
umowy, w tym koszty, jakie Wykonawca poniesie celem należytej realizacji przedmiotu umowy,
zgodnie z obowiązującymi przepisami a także wymaganiami Zamawiającego, w szczególności za
przeniesienie własności autorskich praw majątkowych do utworów na wszystkich polach ich
eksploatacji objętych umową, za udzielenie prawa do wykonywania i zezwala na wykonywanie
praw zależnych do utworów oraz za udzielenie upoważnień określonych w umowie, z tytułu
wykonywania nadzoru autorskiego oraz prowadzenie konsultacji i spotkań, jak również koszt
dostarczenia wszystkich materiałów, wykonania prac montażowych i demontażowych.
3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w następujących etapach:
1) za wykonanie etapu o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy;
2) za wykonanie etapu o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy;
3) za wykonanie etapu o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 umowy;
4) za wykonanie etapów o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 i 5 umowy,
w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur.
4. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 5 Podwykonawcy
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawców.
albo
Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale następujących podwykonawcy/ów:
……………………………, w zakresie: …………………………………………………….
2. Każdorazowe powierzenie realizacji zamówienia podwykonawcy, o którym Zamawiający
nie został powiadomiony przed zawarciem umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Podwykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy dalszym podwykonawcom bez
pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji przedmiotu umowy lub jego części
podwykonawcom, odpowiada za działania lub zaniechania działań tych osób tak, jak za działania
własne lub własne zaniechania, w tym także za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
5. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od podwykonawców i dalszych podwykonawców
potwierdzenia płatności dokonanych na ich rzecz przez Wykonawcę.
§ 6 Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa osobiste i majątkowe do stworzonych w ramach
realizacji umowy utworów nie będą w żaden sposób ograniczone, a ich przeniesienie na rzecz
Zamawiającego nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich.
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2. Z chwilą przyjęcia przedmiotu umowy lub jego danej części Wykonawca przenosi na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej
ilości egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu
magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową, w tym w formie audiobooków
i e-booków;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, wprowadzanie do pamięci komputera,
przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet;
3) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, przez
stację radiową i telewizyjną, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
4) realizacja pokoju oraz jej eksploatacja na polach wskazanych w pkt 1 – 3 powyżej.
3. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania zmian w utworach, w tym skrótów, cięć,
przemontowań, modyfikowania całości lub pojedynczych fragmentów utworów, ich korekty,
przeróbek, zmian i adaptacji oraz łączenia całości i fragmentów z innymi utworami.
4. Wykonawca zezwala na wykonywanie praw zależnych do utworów oraz przenosi
na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów – w zakresie
obejmującym dowolne opracowanie utworów (w tym zmian, przeróbek, skrótów, adaptacji,
łączenia z innymi utworami i kontynuacji) oraz rozporządzanie i korzystanie z opracowań na
polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.
5. Zamawiający jest uprawniony do eksploatacji utworów bez ograniczeń terytorialnych, w kraju
i za granicą - przez cały czas trwania praw autorskich oraz do rozporządzania prawami autorskimi
na rzecz osób trzecich, w tym do udzielania licencji na korzystanie z utworów.
6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych do utworów, w tym do decydowania: o sposobie oznaczenia utworów nazwiskiem
Wykonawcy, o nienaruszalności treści i formy utworów oraz ich rzetelnego wykorzystywania,
o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności oraz o nadzorze nad sposobem korzystania
z utworów. Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać wobec utworów swych autorskich praw
osobistych.
7. Zamawiający nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania utworów.
§ 7 Gwarancja i rękojmia
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na co najmniej okres trwania pokoju,
niezależnie od tego, czy przedmiot umowy został wykonany osobiście przez Wykonawcę, czy też
przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców (przedmiot gwarancji).
Gwarancja Wykonawcy obejmuje dobrą jakość i trwałość wykonanych prac.
Wykonawca udziela gwarancji na zasadach zapisanych w niniejszej umowie oraz Kodeksie
cywilnym. W razie rozbieżności decydujące są warunki bardziej korzystne dla Zamawiającego.
Zamawiający zachowuje, oprócz uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, także
uprawnienia wynikające z rękojmi za wady, przysługujące zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego.
Zgłoszenia istnienia wad przedmiotu umowy, w szczególności dokonania napraw lub wymiany
sprzętu/urządzeń lub innych elementów objętych niniejszą umową.
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 lub
zaprojektowaniu. 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
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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
nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
§ 8 Serwis gwarancyjny
1. Zamawiający ma obowiązek zawiadomić Wykonawcę o wykrytej wadzie pocztą elektroniczną (email: …………………………………………).
2. Czas reakcji serwisu nie przekroczy 1 dnia od chwili zgłoszenia wady do momentu rozpoczęcia
usuwania wady. Poprzez rozpoczęcie usuwania wady uznaje się poświadczone przez
Zamawiającego przybycie serwisanta, diagnozę i rozpoczęcie naprawy.
3. Wady usuwane będą w obiekcie Zamawiającego.
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 każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad,
wynosić on będzie 3 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia o wykryciu wady.
5. W przypadku zgłoszenia wady w okresie trwania przedmiotu umowy, Wykonawca na czas naprawy
zapewni rozwiązanie zastępcze (obejście) w terminie do rozpoczęcia następnego dnia
wystawienniczego od dnia zgłoszenia wady. Rozwiązanie zastępcze może być zrealizowane z
wykorzystaniem dowolnego materiału, sprzętu, oprogramowania lub procedury realizowanej
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia w ten sposób funkcjonalności danego elementu
pokoju dla zwiedzających. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań zastępczych o
parametrach innych niż uszkodzone pod warunkiem, że ich zastosowanie będzie umożliwiało
właściwy odbiór pokoju przez zwiedzających.
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 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 akceptacji Zamawiającego metody jej usunięcia.
8. W przypadku braku reakcji serwisu Wykonawcy w terminie określonym w § 8 ust. 2 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 do powierzenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
9. Jeżeli wady elementu przedmiotu umowy usunąć się nie da, albo Wykonawca nie usunie wady w
terminie, o którym mowa w § 8 ust. 4 umowy, albo po usunięciu wady element systemu nadal
wykazuje wady, Zamawiający może, 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 od daty zgłoszenia żądania, bądź
2) żądać obniżenia ceny w odpowiednim stosunku, bądź
3) odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od dnia wykrycia wady.
10. W przypadku wystąpienia kolejnej wady tego samego elementu przedmiotu zamówienia lub jego
części, po wcześniejszym wykonaniu 3 napraw tego samego elementu przedmiotu zamówienia
lub jego części wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nowego elementu przedmiotu
zamówienia lub jego części w terminie maksymalnie 14 dni od dnia zgłoszenia przez
zamawiającego takiego żądania w formie pisemnej.
11. W przypadku wymiany elementu przedmiotu zamówienia lub jego części na nowy zamawiający
wymaga, aby posiadał on parametry nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.
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§ 9 Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania, przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenie
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: milion
złotych) na jedno i 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.
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 § 9 ust. 1 umowy, 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 § 9 ust. 1 umowy, 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.
§ 10 Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa
oraz prawo do naliczenia kar umownych zastrzeżonych w umowie.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu umowy określonego
w § 3 ust. 1 pkt 6) umowy – w wysokości 2% całkowitej wartości umowy brutto, o której
mowa w § 4 ust. 1 umowy;
2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w spełnieniu świadczenia, dla którego Zamawiający
lub Strony ustaliły termin realizacji – w wysokości 0,5% całkowitej wartości umowy brutto,
o której mowa w § 4 ust. 1 umowy;
3) 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 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
4) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% całkowitej wartości umowy brutto,
o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3. Wszystkie kary umowne mogą być ze sobą kumulowane (dotyczy to także kary umownej za
odstąpienie z innymi karami umownymi).
4. Podstawą naliczenia kary umownej jest protokół wskazujący podstawę jej nałożenia.
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5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych przewidzianych niniejszą umową – wedle
uznania Zamawiającego, z należnego mu wynagrodzenia.
6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 11 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:
1) Wykonawca wyrządził Zamawiającemu szkodę w większym rozmiarze lub kolejny raz
wyrządził szkodę Zamawiającemu bez względu na jej rozmiar,
2) Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy w zakresie któregokolwiek etapu w terminie
przekraczającym 7 dni termin określony w § 3 ust. 1 umowy,
3) dostarczony przedmiot zamówienia lub jego poszczególne elementy będą wadliwe lub będą
niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, a wady lub niezgodności te nie zostaną w
całości usunięte w terminach, o którym mowa w § 8 umowy.
2. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową (w tym
w sposób nieterminowy) 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 ryzyko Wykonawcy.
3. Przyczyny odstąpienia od umowy wskazane w § 11 ust. 1 i 2 umowy Strony uznają za przyczyny
odstąpienia leżące po stronie Wykonawcy.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
5. Zamawiający jest uprawiony do rozwiązania w całości lub w części umowy, w przypadku kiedy
jakość przedmiotu zamówienia jest niesatysfakcjonującą Zamawiającego. W takim przypadku
Zamawiający wypłaci wyłącznie wynagrodzenia należne z tytułu wykonania danej części umowy.
§ 12 Zmiany umowy
1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp;
2) łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie oraz wartość pierwotnej umowy i łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwota
określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
nie mógł przewidzieć i stały się niezbędne,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie oraz wartość pierwotnej umowy i łączna wartość zmian jest mniejsza
niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Poza zmianami o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający może wyrazić zgodę
na dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji:
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
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obowiązku podatkowego. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ustalona zostanie z
uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury;
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ
na realizację zamówienia.
3) zmiany terminów określonych w umowie w następujących sytuacjach:
a. przesunięcia terminów rozpoczęcia lub zakończenia funkcjonowania pokoju,
b. wstrzymaniu prac na prośbę Zamawiającego,
c. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
4) zmiany wynagrodzenia w przypadku wydłużenia terminu serwisu pokoju.
3. Zamawiający dodatkowo przewiduje możliwość zmiany realizacji etapów o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 1 do 5 umowy, w innych sytuacjach niż określonych w § 12 ust. 2 umowy.
4. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną
umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) czy zmiany danych teleadresowych.
5. Uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
§ 13 Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym w umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
2. Osobami odpowiedzialnymi za kontakt przy realizacji umowy są:
1) Strona Wykonawcy: _______________________________;
2) Strona Zamawiającego: ____________________________.
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 powyżej nie stanowi zmiany umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz.1330 ze zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
5. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych
w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko.
6. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał oraz przekazał Zamawiającemu w związku
z realizacją niniejszej umowy.
7. Spory mogące wyniknąć z umowy, w tym w związku z rozwiązaniem umowy, Strony poddają
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
9. Umowa jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Zamawiający

Wykonawca

przy kontrasygnacie
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