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Załącznik nr 6 SIWZ 

 

W dniu ……………………….. r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiędzy: 

Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Warszawskiej 35, 

NIP 599-000-33-87, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………. 

2. …………………………………………… 

a 

……………………………………… z siedzibą w …………………… przy ulicy ………………………………, 

wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …., REGON 

……………, NIP ……………………….., zwanym daje Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………….. 

 

w wyniku przeprowadzonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego (znak postępowania: ML231-02a/2018) została zawarta umowa następującej treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja wystawy „Gród Santoka. Strażnica i klucz 

królestwa” w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o projekt koncepcyjny autorstwa Michała 

Urbana i scenariusza merytorycznego ekspozycji autorstwa dr Małgorzaty Pytlak w zakresie 

rzeczowym zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia określonym w pkt. IV Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i przedłożoną ofertą, stanowiących integralną część umowy 

2. ”Zaprojektuj i wybuduj” - należy przez to rozmieć ogół prac i czynności związanych z wykonaniem 

projektu aranżacyjno-wykonawczego, zbudowaniem, wyposażeniem i oddaniem do użytku wystawy, 

określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

§ 2. 

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz dysponuje zasobami 

kadrowymi niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej i warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności zgodnie 

z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2018 r. poz. 620) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie 

zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich 

zniszczeniem lub utratą (Dz. U. 2014 r. poz. 1240) oraz zobowiązuje się do jego wykonania z należytą 

starannością. 

  

WZÓR 

UMOWA Nr …./2018 
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OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego wykonania zakresu Umowy, o którym mowa w 

§ 1, zgodnie z terminami określonymi w § 12.  

2. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z 

Zamawiającym oraz Autorami projektu koncepcyjnego i scenariusza merytorycznego ekspozycji, do 

respektowania ich uwag i zaleceń mających zastosowanie do przedmiotu umowy, a w szczególności 

w zakresie uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań projektowych zamiennych lub 

uzupełniających, opiniowania i uzgadniania kart i próbek materiałowych, rozwiązań szczegółowych 

itp. Uzgodnienia w tym zakresie przyjmują formę pisemną. 

3. Wykonawca dostarczy projekt aranżacyjno-wykonawczy Zamawiającemu w formie papierowej w 2 

egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie .pdf. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 

1) przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, i przekazanie go Zamawiającemu w 

terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo – finansowy winien zawierać 

krótki opis podstawowych czynności, termin realizacji i zaawansowanie finansowe. 

Harmonogram winien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

W przypadku konieczności jego aktualizacji, zaktualizowany harmonogram należy przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającemu. 

2) przeprowadzenie wymaganych prób sprzętu, urządzeń, instalacji,  

3) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanego sprzętu, 

urządzeń, instalacji,  

4) zorganizowanie we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami prawa 

zabezpieczeń ppoż. na terenie realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenie za nie pełnej 

odpowiedzialności,  

5) wykonanie niezbędnych zabezpieczeń oraz wszelkich innych czynności koniecznych do 

prawidłowej realizacji prac przez cały okres realizacji zadania,  

6) realizowanie zaleceń Zamawiającego oraz Autorów projektu koncepcyjnego i scenariusza 

merytorycznego ekspozycji w zakresie sposobu realizacji prac;  

7) zgłoszenie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy w formie 

pisemnej. Odbiór końcowy prac dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy i Zamawiającego, 

8) uporządkowanie terenu obiektu, w którym realizowany jest przedmiot Umowy przed zgłoszeniem 

gotowości do jego odbioru;  

9) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności, które mogą 

mieć wpływ na jakość wykonywanych prac, dostawy sprzętu lub na termin realizacji Umowy.  

10) przeprowadzenie raz w roku, w okresie gwarancyjnym przeglądu gwarancyjnego. Zamawiający 

o dokonaniu powyższych czynności zawiadomi Wykonawcę pisemnie. 

5. W sytuacji, gdy SIWZ nie podaje w sposób szczegółowy technologii wykonania określonego 

elementu przedmiotu Umowy albo też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów lub 

urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uprzednio każdorazowej decyzji w tym 
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zakresie Autorów projektu koncepcyjnego i scenariusza merytorycznego ekspozycji oraz 

Zamawiającego.  

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach i mieniu wyrządzone w 

trakcie realizacji przedmiotu Umowy tak przez Wykonawcę jak i wszelkie osoby i podmioty, przy 

pomocy których Wykonawca wykonywać będzie przedmiot niniejszej Umowy.  

7. Na 30 dni przed zakończeniem podstawowych okresów gwarancji jakości i rękojmi, oraz po usunięciu 

wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i usterek, strony umowy sporządzą protokół odbioru 

pogwarancyjnego. 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 4. 

1.  Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy informacje istotne dla 

wykonania umowy, materiały i dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

2.  W trakcie wykonania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do kontroli zaawansowania prac 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym.  

GWARANCJA 

§ 5. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na zrealizowany przedmiot umowy, 

o którym mowa w § 1 niniejszej umowy i zastosowane do realizacji niniejszej umowy materiały oraz 

wyposażenie na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru prac.  

2. Wykonawca, w dniu podpisania końcowego protokołu odbioru prac, przekaże Zamawiającemu 

pisemną gwarancję jakości z podaniem terminów upływu gwarancji. 

3. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad 

i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy, oraz zastosowanych do realizacji 

niniejszej umowy materiałów. 

4. O istnieniu wad Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę na piśmie, określając termin na 

ich usunięcie.  

5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad w okresie gwarancji 

i rękojmi, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i 

dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 4 niniejszej umowy. 

6. Zamawiający uprawniony będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji jakości.  

7. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) ogłoszeniu upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy. 

§ 6. 

1. Jeżeli zostaną stwierdzone wady (np. w trakcie odbioru, w okresie gwarancji i/lub rękojmi) to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
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1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający z zachowaniem prawa do należnych mu 

kar umownych i odszkodowań, ma prawo odmowy dokonania odbioru końcowego do czasu 

ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać wykonania części lub całości 

przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich 

usunięcie wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów, a przedmiot umowy nadaje się do 

wykorzystania, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia, 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, 

żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio 

wadliwych prac, 

3. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał prace w sposób sprzeczny z umową bądź wadliwie, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy odpowiedni termin, nie 

krótszy jednak jak 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie miał prawo 

odstąpić od umowy albo powierzyć wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Odstąpienie takie traktuje się, jako 

dokonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizację 

wykonania zastępczego Zamawiający będzie uprawniony potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy na 

co Wykonawca wyraża zgodę.  

PODWYKONAWCY 

§ 7. 

1. Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w zakresie określonym w 

poniższej tabeli: 

Lp. Nazwa i adres Podwykonawcy Zakres robót do wykonania 

   

   

 zgodnej z załącznikiem nr 4 Ogłoszenia. 

2. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, zlecać prac Podwykonawcy 

w innym zakresie, niż wymieniony w § 1 niniejszej Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminów, o których mowa  w § 12 niniejszej umowy.  

§ 8. 

1. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć pisemną umowę o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, 

zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą), 

a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą, a dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.  
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2. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie z Podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami 

w szczególności zapisy dotyczące:  

1) zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,  

2) terminu wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszym 

podwykonawcom,  

3) terminu płatności faktur nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającej 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.  

4) kwoty wynagrodzenia za roboty budowlane.   

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo jest zobowiązany w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia 

Zamawiającemu, celem akceptacji, projektu zawieranej umowy o podwykonawstwo robót 

budowlanych, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt 

umowy o podwykonawstwo robót budowlanych należy przedłożyć nie później niż w terminie do 3 dni 

roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy lub w terminie do 3 dni roboczych od dnia 

wystąpienia przesłanki do zawarcia umowy z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami. 

4. Zamawiający w terminie do 14 dni roboczych, licząc od dnia przedłożenia projektu umowy, o którym 

mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy, której 

przedmiotem są roboty budowlane w szczególności, jeżeli: 

1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 

budowlanej.  

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy z naniesionymi poprawkami 

w terminie 7 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego.  

6. Brak pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo 

w terminie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego.  

7. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, zgodnej z 

zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem, Strona zlecająca podwykonawcy wykonanie 

części zamówienia jest zobowiązana przekazać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, o której 

mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000, 00 zł.  
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9. Zamawiający w terminie do 4 dni roboczych może wnieść pisemny sprzeciw do zawartej umowy o 

podwykonawstwo robót budowlanych, której poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

przekazano, jeśli nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Brak 

pisemnego sprzeciwu Zamawiającego w terminie, o którym mowa powyżej, będzie uznane za 

akceptację przedłożonej umowy dotyczącej podwykonawstwa robót budowlanych.  

10. Zapisy ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku zmian do zawartych umów 

o podwykonawstwo robót budowlanych, dokonywanych np. w formach aneksów.  

11. Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie muszą być sporządzone w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

§ 9. 

1. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy lub dalszych 

podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one 

działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

2. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego, za zleconą 

do wykonania część przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 10. 

1. Wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy, nie może być wyższa niż kwota, którą Zamawiający, 

zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązany jest zapłacić 

za roboty stanowiące równocześnie przedmiot umowy o podwykonawstwo z uwzględnieniem 

wartości wynagrodzeń innych podwykonawców 

2. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.  

4. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokości należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy.   

5. W przypadku gdy odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uchyla się 

od obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 

zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi.  

6. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenia, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, 

Zamawiający przeprowadzi postępowanie wyjaśniające i umożliwi Wykonawcy, zgłoszenie 

pisemnych uwag dot. zasadności zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. Uwagi należy zgłosić do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji.  
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8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag w terminie, o którym mowa w ust. 7 niniejszego 

paragrafu Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę niezbędną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 8 pkt. 3 niniejszego paragrafu, 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

TERMINY 

§ 12. 

1. Przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia ……………………………… r. 

2. Terminy pośrednie realizacji zamówienia będzie określał harmonogram rzeczowo-finansowy. 

3. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu Strony uznają dzień podpisania 

końcowego protokołu odbioru prac. 

4. Po przekroczeniu terminu umownego, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje prawo do 

odstąpienia od wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. 

5. Pozostałe terminy wyznaczone Wykonawcy określone zostały w pozostałych paragrafach niniejszej 

umowy. 

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNOŚCI 

§ 13. 

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia ryczałtowego na kwotę brutto …………………… zł 

(słownie: …………………………………………….. złotych). 

2. Wynagrodzenie obejmuje koszty wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 14. 

1. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-

finansowego po wystawieniu i przekazaniu Zamawiającemu faktury VAT. 

2. Zamawiający dokona każdorazowa zapłaty należności w terminie do 21 dni od daty otrzymania 

faktury z zastrzeżeniem ust. 2. 

3. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie Strony protokół odbioru częściowego 

prac wraz z załącznikami. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z 

realizacją przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca nie może przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji 

niniejszej umowy. 
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6. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego 

w banku polecenia przelewu. 

7. Termin zapłaty będzie uwarunkowany napływem transz środków finansowych pochodzących z 

przyznanej dotacji celowej MKiDN. Z tyłu ewentualnego opóźnienie w zapłacie Wykonawca nie 

będzie sobie rościł sobie prawa do naliczenia odsetek ustawowych. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 15. 

1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym i pozostałych paragrafach niniejszej umowy 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy, 

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

3) jeżeli Wykonawca nie przystąpi do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w terminie 7 dni 

roboczych, od dnia podpisania niniejszej umowy lub przerwie ich wykonywanie bez 

uzasadnionej przyczyny, Zamawiający wezwie Wykonawcę, aby w ciągu 3 dni od otrzymania 

pisemnego wezwania wypełnił nałożone na niego obowiązki. Po bezskutecznym upływie 3-

dniowego terminu Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy.  

4) jeżeli Wykonawca nienależycie realizuje przedmiot niniejszej umowy, w szczególności 

naruszając obowiązki określone w niniejszej umowie, Zamawiający wezwie Wykonawcę, aby 

w ciągu 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania wypełnił nałożone na niego obowiązki. Po 

bezskutecznym upływie 3-dniowego terminu Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy  

5) w przypadku dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie zawrze umowy z ujawnionym podwykonawcą wg wzoru 

zaakceptowanego przez Zamawiającego.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający 

odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystąpienia do odbioru robót. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku i prac zakończonych według stanu 

na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, która odstąpiła od umowy, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac 

zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych. 
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5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do dokonania odbioru prac 

przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

KARY UMOWNE 

§ 16. 

1. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i okolicznościach: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej za każdy dzień zwłoki wykonania 

przedmiotu umowy określonego w § 1 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 13, 

2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej za każdy dzień zwłoki liczony od 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad i nieprawidłowości 

w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 13, 

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 13, 

4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 

stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w stosunku do terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 13, 

5) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 13, z wyjątkiem 

sytuacji, gdy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

6) Za każdy przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 4, w wysokości 500,00 zł 

brutto. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. 

Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 

4. W przypadku braku możliwości potrącenia – termin zapłaty z tytułu kar umownych ustala się na 14 

dni od daty przekazania Wykonawcy noty obciążeniowej. 

PRAWA AUTORSKIE 

§ 17. 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 13 Umowy przenosi na Zamawiającego 

całość autorskich praw majątkowych i prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego do 

opracowania stanowiącego przedmiot umowy oraz do wszystkich egzemplarzy projektu 

aranżacyjno-wykonawczego, powstałej w związku i w wyniku wykonania umowy, zarówno 

bezpośrednio przez Wykonawcę, jak i przez osoby i podmioty działające na Jego zlecenie, celem 

wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 650), zarówno w kraju jak i 

zagranicą w nieograniczonym zakresie. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy następuje na następujących 

polach eksploatacji: 
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1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy, wytwarzania określoną techniką 

egzemplarzy projektu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, kopiowanie, utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w 

tym cyfrowymi, elektronicznymi, video, technikami poligraficznymi, wprowadzania do 

komputera, upublicznianie w sieci (Internet), 

2) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie. 

Rozpowszechnianie może być dokonywane w formie publicznych prezentacji np. w formie 

pisemnej, prezentacji multimedialnej, technik poligraficznych, projekcji, planów, makiet, 

3) obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzania do obrotu, 

użyczenia, najmu, dzierżawy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada prawo do dysponowania umieszczonymi w przedmiocie umowy 

materiałami takimi jak, teksty, fotografie, mapy i plany oraz że ich wykorzystanie przedmiocie umowy 

nie narusza praw osób trzecich. 

ZMIANY UMOWY 

§ 18. 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonał wyboru Wykonawcy. Zakres przewidzianych zmian obejmuje: 

1) zaistnienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 

2) powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 

będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez 

strony, 

3) wstrzymanie prac przez uprawnione do tego organy w okolicznościach, za które Wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności,  

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin 

realizacji przedmiotu zamówienia,          

5) działania siły wyższej, tj. zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i 

przeciwdziałania, uniemożliwiające wykonanie zobowiązań wynikających  z umowy, 

6) wyłączenie części prac objętych umową na wniosek Zamawiającego, 

7) zmianę umowy w zakresie podwykonawstwa, na każdym etapie realizacji zamówienia, przy 

uwzględnieniu zapisów dot. podwykonawstwa, o których mowa w niniejszej umowie.   

Zmiana umowy w zakresie podwykonawców możliwa będzie w przypadku: 

a) wskazania innych podwykonawców,  

b) rezygnacji podwykonawcy,   

c) wskazania innego zakresu podwykonawstwa albo wykonanie części zamówienia przy 

pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w ofercie żadnej części zamówienia do 

powierzenia podwykonawcom.  

8) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 



Strona 11 z 11 
 

w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

2. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności 

w formie opisowej i właściwie umotywowanej, potwierdzonej przez każdą ze Stron umowy, w terminie 

7 dni od dnia wystąpienia przesłanki do wprowadzenia takiej zmiany. 

3. W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalają nowe terminy wykonania 

umowy, z tym że okres przesunięcia terminu wykonania umowy równy będzie okresowi trwania 

przyczyny opóźnienia. 

SPORY 

§ 19. 

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Strony są zobowiązane przede 

wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego. 

2. Postępowanie polubowne wykonuje się poprzez skierowanie w formie pisemnej roszczenia do 

drugiej strony umowy. 

3. Każda ze stron ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą stronę 

roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. Za datę zgłoszenia roszczenia przyjmuje 

się datę wpływu zastrzeżeń do siedziby drugiej ze Stron. 

4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym 

mowa w ust. 3 każda ze Stron uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Spory powstałe w wyniku realizowania niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust. 1-4 będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 20. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 r., poz. 1025) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579). 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Integralną częścią Umowy jest oferta, SIWZ oraz projekt koncepcyjny autorstwa Michała Urbana i 

scenariusz merytoryczny ekspozycji autorstwa dr Małgorzaty Pytlak. 

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

 

 
 
 
………………………………….. ………………………………… 
           ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA 
 


