SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Wykonanie wystawy stałej „Sołdek i jego czasy” w oddziałach
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”
CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY

Umowa nr ...................
zawarta w ……………………………………. w Gdańsku, pomiędzy:
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, z siedzibą 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13, działającym zgodnie
z wpisem do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
nr 14/92, Regon 000635075, NIP 583-12-81-033, reprezentowanym przez:
Roberta Domżała
Dyrektora
Mirosławę Bednarz
Głównego Księgowego
zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………., reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na
Wykonanie wystawy stałej „Sołdek i jego czasy” w oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku –
numer referencyjny: ZP/27-12/PN/2020 została zawarta umowa o następującej treści:
§1. [Definicje]
Użyte w niniejszej umowie sformułowania oznaczają odpowiednio:
1) Siła Wyższa - przez którą należy rozumieć: wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym,
na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca
ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu;
2) SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu wraz ze
zmianami i wyjaśnieniami jej treści;
3) Materiały Zamawiającego – materiały (treści itp.) niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu
Umowy, do których dostarczenia Wykonawcy obowiązany jest Zamawiający.
4) Sołdek – statek muzeum zlokalizowany przy nabrzeżu ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk
5) Spichlerze na Ołowiance – siedziba główna Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku ul. Ołowianka
9-13, 80-751 Gdańsk
1.

§2. [Przedmiot Umowy]
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę i realizacja na rzecz Zamawiającego, zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ oraz ofertą Wykonawcy z dnia
…………….….…………………… wystawy stałej „Sołdek i jego czasy”. W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest
zobowiązany do:
1) Etap I:
a) wyposażenia ładowni nr 3 i 4 w infrastrukturę składającą się głównie z oświetlenia zintegrowaną
z systemem sterowania oświetleniem DALI wykonanego przez Wykonawcę;
b) zabezpieczenia technicznych klap rewizyjnych znajdujących się w dolnych ładowniach 3 i 4 (sale
wystawowe nr 2 i 4);
c) wykonania, dostarczenia i instalacji wystawy na Sołdku - na podstawie projektu wykonawczego
Zamawiającego;
d) wykonania aplikacji (dalej zwanych „Dziełem”)
e) przekazanie pełnej dokumentacji stanowisk, umożliwiającej późniejszą konserwację, serwis
i modyfikacje;
f) przeprowadzenie jednego szkolenia dla wybranych przez Zamawiającego 4 (czterech)
pracowników w zakresie obsługi dostarczonych stanowisk, ich konserwacji i serwisu
g) przeniesienie na Zamawiającego praw na dobrach niematerialnych do utworów.
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2) Etap II:
a) wykonania, dostarczenia i instalacji stanowiska dla niepełnosprawnych na podstawie projektu
wykonawczego Zamawiającego na holu w Spichlerzach na Ołowiance;
b) wykonania aplikacji (dalej zwanych „Dziełem”)
c) dostarczenie urządzenia wraz z oprogramowaniem umożliwiającego zmianę treści obrazu (CMS)
wystawy stałej na Sołdku oraz stanowiska dla niepełnosprawnych;
d) przekazanie pełnej dokumentacji stanowisk, umożliwiającej późniejszą konserwację, serwis
i modyfikacje;
e) przeprowadzenie jednego szkolenia dla wybranych przez Zamawiającego 4 (czterech)
pracowników w zakresie obsługi dostarczonych stanowisk, ich konserwacji i serwisu
f) przeniesienie na Zamawiającego praw na dobrach niematerialnych do utworów.
Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, przekaże Zamawiającemu kosztorys
szczegółowy, niezbędny dla Zamawiającego dla prawidłowego wykonania obowiązków rozliczeniowych.
Kosztorys uwzględniać będzie wszystkie elementy wskazane w Przedmiarach, koszty wykonania aplikacji,
przeniesienie praw autorskich oraz innych elementów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.
Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za poszczególne etapy wskazane w Kosztorysie muszą być zgodne z
wartościami zawartymi w ofercie Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zamawiający, w ciągu 7 dni sprawdzi i zaakceptuje bądź prześle Wykonawcy ewentualne wątpliwości do
Kosztorysu szczegółowego.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "2 statki - wspólne morze. Sołdek i Vityaz: dziedzictwo
morskie Polski i Rosji" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Zamawiający oświadcza, że statek Sołdek jest zabytkiem w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późn. zm.). Jednocześnie,
w związku z faktem zewidencjonowania Sołdka w Księdze Inwentarzowej Muzealiów Technicznych pod
numerem CMM/S/1 jest muzealium w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach
(Dz. U. 1997 nr 5 poz. 24 z późn. zm.).
Oferta Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
§3. [Materiały]
Wykonawca wykona przedmiot umowy korzystając z własnych materiałów i urządzeń, z ewentualnym
wykorzystaniem materiałów Zamawiającego. Materiały Zamawiającego: tekst scenariusza wystawy,
eksponaty przeznaczone do ekspozycji, model statku Sołdek, ikonografia: archiwalne zdjęcia, archiwalne
materiały filmowe, podpisy do zdjęć, teksty na wystawę, podpisy pod zabytki będą przekazywane
Wykonawcy sukcesywnie w zakresie w jakim są one niezbędne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu
Umowy.
Przed użyciem jakiegokolwiek wyrobu lub materiału Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty
i próbki opisujące w sposób dostatecznie pełny dany wyrób lub materiał („wniosek materiałowy”).
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wszystkie wyroby i materiały wykorzystane na użytek realizacji
umowy będą nowe - zgodnie z postanowieniami Umowy, nadające się do użycia w celu im przeznaczonym.
Wszelkie zastosowane przez Wykonawcę materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania, spełniać będą normy i wymogi określone przepisami prawa oraz będą
nadawać się do celu realizacji niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy wskutek zastosowania niewłaściwych
materiałów i urządzeń, nie spełniających wymogów norm, obowiązujących przepisów, niezależnie od
przyczyny wystąpienia tej usterki i niezależnie od możliwości jej stwierdzenia lub zapobieżenia jej
wystąpieniu przez Wykonawcę pomimo dołożenia należytej wymaganą Umową staranności, włączając w to
usterki wynikłe z działania lub zaniechania osób trzecich, za które Wykonawca zgodnie z ogólnymi zasadami
nie ponosi odpowiedzialności lub wad ukrytych materiałów lub urządzeń. Wykonawca po otrzymaniu
pisemnego powiadomienia o wystąpieniu takiej usterki, bezzwłocznie podejmie czynności i zapewni
materiały i urządzenia konieczne dla usunięcia usterki, doprowadzając przedmiot Umowy do pełnej
zgodności z udzielonymi gwarancjami bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
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Zamawiający staje się właścicielem elementów wchodzących w skład wystawy z chwilą podpisania przez
Zamawiającego protokołów odbioru etapów.
Wykonawca na własny koszt i ryzyko oraz przy użyciu własnych materiałów i urządzeń wykona, dostarczy
i zainstaluje Przedmiot Umowy na statku muzeum Sołdek oraz w Spichlerzach na Ołowiance zgodnie
z załącznikiem nr 1. Powyższe obejmuje w szczególności obowiązek zapewnienia środków ochrony osobistej
i spełnienia innych wymaganych prawem warunków wstępu na teren Muzeum.

§4. [Dostawa i montaż urządzeń]
1. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe, sprawne technicznie, wolne od wad fizycznych i prawnych, nie
regenerowane urządzenia, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem nr 1 do
niniejszej umowy.
2. W przypadku, gdy w opisie danego urządzenia zawartym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy znajduje się wymóg jego montażu, to w zakres niniejszej umowy wchodzi
rozmieszczenie, montaż, instalacja i uruchomienie urządzeń zgodnie z zakresem podanym w opisie.
3. Do instalacji i uruchomienia urządzeń Wykonawca zapewni, na własny koszt i we własnym zakresie, wszelkie
akcesoria, przewody, kable wymagane do prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Instalacja obejmuje
podłączenie urządzeń oraz – o ile właściwe - ich skonfigurowanie.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i ilość dostarczonych urządzeń.
5. Wykonawca dołączy do urządzeń instrukcje obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne (o ile udzielenie
gwarancji wymaga wydania osobnych kart).
6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołów odbioru prawa wynikające ze
standardowej, bezterminowej, obowiązującej przynajmniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie
wyłącznej licencji producenta na oprogramowanie, sterowniki, karty pamięci, procesor itd. sprzętu
dostarczonego w ramach niniejszej Umowy. Wykonawca oświadcza, że udzielenie takiej licencji na
korzystanie z oprogramowania jest wolne od wad prawnych.
7. Wykonawca dostarczy urządzenia bezpośrednio do Zamawiającego, transportem Wykonawcy, na swój
koszt i ryzyko. Wykonawca będzie zobowiązany zainstalować urządzenia w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego. Ryzyko i koszt transportu urządzeń do Zamawiającego oraz ich rozładunek obciąża
Wykonawcę.
8. Własność urządzeń przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołów odbioru.
9. Wykonawca oświadcza, iż każda z rzeczy dostarczonych i na podstawie niniejszej Umowy posiadać będzie
wszelkie wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia do użytkowania.
10. Zamawiający staje się właścicielem elementów wchodzących w skład wystawy z chwilą podpisania
protokołów odbioru.
1.
2.
3.
4.
5.

§5. [Wykonanie aplikacji]
Wykonawca zobowiązuje się wykonać aplikacje z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami umowy
i wytycznymi Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej. Wynagrodzenie za realizację aplikacji
wchodzi w wynagrodzenie wskazane w §13 ust. 1 niniejszej umowy.
Aplikacje będące przedmiotem niniejszej umowy powstają w celu prezentacji tematu wystawy. Poboczne
cele powstania aplikacji to promocja wystawy oraz Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz
szeroko rozumiane cele naukowe.
Zamawiający określa wytyczne co do stworzenia aplikacji w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji i akceptacji kluczowych faz produkcji aplikacji
i oprogramowania.
Akceptacja wykonania części przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 1 pkt 1) ppkt d) oraz ust. 1 pkt. 2)
ppkt b) umowy zostanie dokonana poprzez podpisanie przez Zamawiającego protokołów odbioru.

§6. [Obowiązki Wykonawcy]
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) realizowanie niniejszej umowy z należytą starannością w rozumieniu art. 355 ust. 2 Kodeksu Cywilnego;
2) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną ofertą, Opisem Przedmiotu Zamówienia, zasadami
współczesnej wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu materiałów własnych wyłącznie wysokiej
jakości;
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3) przekazanie pełnej dokumentacji stanowisk, umożliwiającej późniejszą konserwację, serwis
i modyfikacje;
4) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, które spowodował Zamawiającemu lub
osobom trzecim w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca
nie odpowiada;
5) ochrona mienia Zamawiającego znajdującego się w miejscu montażu i instalacji przedmiotu umowy oraz
zachowanie szczególnej ostrożność podczas wykonywania prac w sąsiedztwie eksponatów muzealnych
i urządzeń wchodzących w skład instalacji elektronicznego zabezpieczenia przed utratą lub zniszczeniem
zbiorów;
6) uporządkowanie miejsca po zakończeniu prac oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie
późniejszym niż termin odbioru końcowego prac;
7) uczestnictwo w czynnościach odbioru, usunięcie wszystkich wad.
Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie
wykonywania niniejszej umowy oraz do wykorzystywania ich wyłącznie dla celów związanych z realizacją
umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do obowiązujących na terenie Zamawiającego zasad
zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zbiorów
muzealnych.
Przed Odbiorem Przedmiotu Umowy Wykonawca przeprowadzi jedno szkolenie dla wybranych przez
Zamawiającego 4 (czterech) pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych stanowisk, ich
konserwacji i serwisu.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udzielać będzie niezbędnych informacji o przebiegu procesu
realizacji umowy.
Wykonawca wykona umowę korzystając z własnych urządzeń.
§7. [Podwykonawcy]
Wykonawca powierza/nie powierza wykonanie/a części prac objętych przedmiotem zamówienia
podwykonawcom, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Wykonawca powierza wykonanie podwykonawcom następujące części prac objętych przedmiotem
zamówienia: ……………………………………………
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców, podmiotów którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy i jego pracowników w takim
samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne.

§8. [Obowiązki Zamawiającego]
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) udostępnienie Wykonawcy Sołdka oraz miejsca w Spichlerzach na Ołowiance, gdzie będzie montowane
stanowisko dla niepełnosprawnych;
2) wyznaczenie terminu odbioru końcowego po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru
Przedmiotu Umowy;
3) przystąpienie do obioru końcowego Przedmiotu Umowy;
4) odbiór prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy;
5) terminowa zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych niniejszą umową;
6) zapewnienie Nadzoru Autorskiego.
2. Zamawiający jest zobowiązany udzielać Wykonawcy posiadanych informacji i materiałów niezbędnych do
wykonania niniejszej umowy, w szczególności scenariusza wystawy oraz materiałów ikonograficznych. W
razie wątpliwości poczytuje się, iż Zamawiający jest obowiązany do współpracy tylko w zakresie w jakim
Wykonawca wezwał go do przedłożenia informacji na piśmie lub w formie korespondencji e-mail ze
wskazaniem konkretnych informacji lub materiałów jakie są niezbędne do wykonania umowy.
1.

1.

§9. [Terminy realizacji przedmiotu umowy]
Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do wykonywania Przedmiotu Umowy niezwłocznie po
zawarciu niniejszej Umowy.

4

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Wykonanie wystawy stałej „Sołdek i jego czasy” w oddziałach
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”
CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY

2.
3.

4.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

1.

2.
3.

4.

Zamawiający udostępni Wykonawcy Sołdka w terminie 7 dni od przekazania przez Wykonawcę informacji
o ustalonym terminie rozpoczęcia prac.
W przeciągu 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany do przekazania
Zamawiającemu harmonogramu wykonywania Przedmiotu Umowy. Harmonogram winien przedstawiać
wykaz elementów do wykonania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz
określenie terminów ich wykonywania. Harmonogram, o którym mowa w zdaniu poprzednim podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
Realizacja Przedmiotu Umowy zostanie zakończona w terminie do 30.06.2021 r.
§10. [Osoby i obowiązki informacyjne]
Ze strony Zamawiającego Przedstawicielami i osobami odpowiedzialnymi do kontaktu w zakresie bieżącej
realizacji Przedmiotu Umowy są:
1) …………………………………………………….. oraz
2) …………………………………………………….
lub upoważniona przez niego osoba.
Ze strony Wykonawcy Przedstawicielem i osobą odpowiedzialną do kontaktu w zakresie bieżącej realizacji
Przedmiotu Umowy jest: ………………………………..
Wykonawca jest zobowiązany udzielać wszelkich informacji dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy na
każde żądanie Zamawiającego, a także do zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego, podmiotom
sprawujących nadzór autorski oraz wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, dostępu do
miejsca wykonywania przedmiotu umowy i do każdego miejsca, gdzie w związku z niniejszą umową będą
wykonywane prace.
Wykonawca zobowiązany jest do udostępniania lub przekazywania na wniosek Zamawiającego wszelkich
dokumentów i informacji dotyczących realizacji prac.
Wykonawca będzie powiadamiał pisemnie Zamawiającego o każdym opóźnieniu prac w stosunku do
Harmonogramu z podaniem powodów niedotrzymywania terminów oraz o istotnych problemach, jakie
mogą lub jakie pojawiły się w związku z realizacją umowy.
Wszelkie dokumenty Wykonawcy będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Potwierdzenie
dokumentów Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich kompletność i jakość.
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej
usterce w dokumentacji projektowej lub zawartym w opisie przedmiotu zamówienia, jakie wykryje podczas
analizowania dokumentów składających się na niniejszą umowę.
§11. [Prawa autorskie]
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że będzie mu przysługiwać pełnia majątkowych praw autorskich do
Utworów stworzonych w ramach realizacji Umowy. Pod pojęciem Utworów Strony rozumieją w
szczególności zdjęcia,
raporty, dokumentacja, informacje, oceny, rysunki, projekty, aplikacje,
oprogramowanie stanowiące utwór w rozumieniu obowiązujących przepisów o prawach autorskich.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Utwór nie będzie naruszać praw autorskich i osobistych oraz
jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz że jego prawa autorskie do Utworu nie będą ograniczone w
zakresie objętym Umową.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub wadliwego
nabycia praw do Utworu od osób trzecich lub w wyniku nabycia praw do Utworu obciążonych prawami osób
trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego przeniesienia praw na Zamawiającego. Jeżeli po
dniu, o którym mowa w ust. 4. ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób
trzecich, Wykonawca będzie zobowiązany zwolnić Zamawiającego ze wszelkich związanych z tym roszczeń
osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu z powodu takich wad, obciążeń lub
roszczeń, a nadto, na żądanie Zamawiającego, złoży publicznie oświadczenie stosownej treści.
Z chwilą odbioru Utworu Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 14 przenosi na
Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do wszelkich Utworów wykonanych
w ramach Umowy wraz z wyłącznym prawem wykonywania i zezwalania na wykonanie zależnego prawa
autorskiego.
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5.

Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których jest mowa w ust. 4. następuje w pełnym
zakresie na jaki zezwala ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na
wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności:
1) utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na materiale fotograficznym, na taśmie
magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo;
2) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem na materiale fotograficznym, na taśmie
magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo;
3) wprowadzania do obrotu;
4) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
5) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie);
6) podawania jego treści innym podmiotom;
7) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną;
8) nadawania za pośrednictwem satelity;
9) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) Utworu;
10) wykorzystanie dzieła w procesie inwestycyjnym według uznania Zamawiającego;
11) dokonanie opracowania dzieła lub jej części przez inny podmiot działający na zlecenie Zamawiającego.
6. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1., ust. 10, ust. 13 nie jest ograniczone ani czasowo, ani
terytorialnie.
7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania z Utworu w całości jak również w postaci dowolnych
fragmentów w celu promocji lub reklamy (w zakresie pól eksploatacyjnych określonych w ust. 5. w formie
plakatów, fotografii, reklam radiowych lub telewizyjnych oraz internetowych). Zamawiający może udzielać
dalszych upoważnień o jakich mowa w zadaniu poprzedzającym.
8. Zamawiający ma prawo do korzystania z fragmentów przedmiotowego Utworu i rozporządzenia nimi w
zakresie pól eksploatacyjnych określonych w ust. 5.
9. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w imieniu autora dzieła jego autorskich praw
osobistych, a w szczególności do:
1) decydowania o nienaruszalności treści i formy dzieła;
2) decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności;
3) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z dzieła;
4) decydowania o nienaruszalności treści i formy;
5) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Utworów.
Zamawiający może udzielać dalszych upoważnień o jakich mowa w zdaniu poprzedzającym.
10. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 13 przenosi całość autorskich praw majątkowych
i praw pokrewnych do wszelkich Utworów wykonanych w ramach Umowy wraz z wyłącznym prawem
wykonywania i zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego na polach określonych w ust. 11 na
aplikację oraz oprogramowanie CMS do zarządzania treścią tworzone w ramach realizacji niniejszej umowy.
11. Wykonawca przenosi prawa w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie oprogramowania dokonywane podczas wprowadzania,
wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania oprogramowania, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie oprogramowania dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub
techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek
innym nośniku pamięci,
b) instalacji na dowolnej liczbie urządzeń,
c) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian i wszelkiej modyfikacji,
d) użyczenie, najem, wprowadzanie do obrotu,
e) prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań oprogramowania (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich
opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej;
f) prawo do utrwalenia i zwielokrotniania kodu źródłowego lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja),
włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania i utrwalenia w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania,
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zmianę układu lub jakichkolwiek innych zmian), w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania
dla celów współdziałania z programami komputerowymi, rozwoju.
12. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z aplikacji i oprogramowania bez ograniczeń ilościowych, w tym
co do liczby stanowisk na których instalowane lub uruchamiane jest oprogramowanie oraz bez limitów co
do użytkowników. Licencja udzielana jest bez ograniczeń co do celu lub sposobu korzystania z oprogramowania, w tym umożliwia Zamawiającemu korzystanie z oprogramowania we własnej infrastrukturze technicznej, w infrastrukturze udostępnianej Zamawiającemu przez osoby trzecie.
13. Wykonawca przenosi prawa do dokumentacji aplikacji i oprogramowania na polach eksploatacji zgodnych z
przeznaczeniem aplikacji i oprogramowania i przedmiotem niniejszej umowy w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania i zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie
CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci,
b) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej,
c) wyświetlania, odtwarzania,
d) wykorzystania utworów w jakimikolwiek utworze, procesie inwestycyjnym w całości lub w części według
uznania Zamawiającego,
e) dokonanie opracowania utworów przez Zamawiającego lub inny podmiot na zlecenie Zamawiającego w
tym tłumaczenie, przystosowywanie i wszelkiej modyfikacji,
f) użyczenie, najem, wprowadzanie do obrotu
g) prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań oprogramowania (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z
takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej;
14. W przypadku, w którym w wyniku świadczenia przez Wykonawcę gwarancji dojdzie do zmiany
oprogramowania lub aplikacji, postanowienia dotyczące przeniesienia praw stosuje się odpowiednio do
zmian. Przeniesienie praw następuje z chwilą odbioru takich zmian.
15. W związku z uzyskaniem uprawnienia do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania
jakichkolwiek innych zmian do oprogramowania jak również korzystania i rozporządzania prawami zależnymi
do opracowań oprogramowania, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oprogramowanie również w formie
kodu źródłowego. Kod źródłowy zostanie przekazany wraz z odbiorem przedmiotu umowy. Kod źródłowy,
o którym mowa w poprzednim ustępie, zostanie dostarczony na informatycznym nośniku danych, w formie
umożliwiającej Zamawiającemu swobodny odczyt kodu źródłowego, a także zapisanie kodu na innym
nośniku i doprowadzenie tego kodu źródłowego do formy wykonywalnej (w szczególności w drodze
kompilacji) na odpowiednio wyposażonym stanowisku komputerowym. Wraz z kodem źródłowym
Wykonawca dostarczy kompletny wykaz narzędzi programistycznych, bibliotek i innych elementów
niezbędnych do doprowadzenia takiego oprogramowania do formy wykonywalnej. Wykonawca nie jest
uprawniony do stosowania jakichkolwiek technik lub ograniczeń, które uniemożliwiłyby lub istotnie
utrudniły Zamawiającemu odczyt lub zapisywanie kodu, w szczególności szyfrowania.
16. Z chwilą odbioru Utworu, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §13 Wykonawca przenosi na
Zamawiającego własność egzemplarzy (nośników materialnych), na których utrwalono Utwór.
17. Zamawiający może rozpowszechniać i publikować materiały lub wydawać oświadczenia związane z Utworem
bez wskazywania w tych materiałach i oświadczeniach autorów Utworu.
18. Wykonawca działając w imieniu twórców utworu i swoim własnym zobowiązuje się nie dochodzić w żadnym
czasie od Zamawiającego lub podmiotów z nim powiązanych lub następców prawnych a także jego Klientów
żadnych roszczeń związanych z nienaruszalnością i treści i formy dzieła w całości lub w części.
19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wszelkie wady fizyczne i prawne utworu.
1.

§12. [Odbiory]
Wykonawca przeprowadzi, z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz podmiotu sprawującego nadzór
autorski procedury odbiorów częściowych wykonanych prac oraz procedurę odbioru etapów oraz odbioru
końcowego Przedmiotu Umowy.

7

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Wykonanie wystawy stałej „Sołdek i jego czasy” w oddziałach
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”
CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY

2.

Protokoły odbioru etapów o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 1 pkt 2) są podstawą do wystawienia
faktury VAT.
3. Protokół odbioru końcowego jest potwierdzeniem wykonania przedmiotu o którym mowa w §2 ust.
4. Żadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek
jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy.
Odbiór Etapów Przedmiotu Umowy
5. Podstawą skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru etapów Przedmiotu Umowy jest:
1) faktyczne wykonanie wszystkich prac składających się na etap Przedmiot Umowy;
2) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, o której mowa w §2 ust. 1 pkt. 1) ppkt e)
lub odpowiednio ust. 1 pkt. 2) ppkt d) niniejszej umowy.
6. Zamawiający wyznaczy termin odbioru etapu Przedmiotu Umowy w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia
na piśmie przez Wykonawcę gotowości do odbioru etapu Przedmiotu Umowy.
7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia oraz nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo dokonać obioru przedmiotu umowy i wyznaczyć termin na
usunięcie stwierdzonych wad. W przypadku opóźnienia usunięcia wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiający może żądać kary umownej na zasadach określonych w 0 ust. 1 pkt 2;
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy w
terminie 60 dni od daty stwierdzenia takich okoliczności lub żądać ponownego wykonania przedmiotu
umowy na koszt Wykonawcy.
Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy
8. Podstawą skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy jest:
1) faktyczne wykonanie wszystkich prac składających się na Przedmiot Umowy. Potwierdzeniem realizacji
wszystkich prac jest podpisanie przez Zamawiającego dwóch protokołów odbioru poszczególnych
etapów przedmiotu umowy;
9. Zamawiający wyznaczy termin odbioru etapu Przedmiotu Umowy w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia
na piśmie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
§13. [Wynagrodzenie]
Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, określone przez Wykonawcę
w złożonej ofercie, wynosi łącznie z podatkiem VAT: ………………………………………………………...…………… zł
(słownie: …………………………………………………………….…/100) w tym:
a. Etap I brutto: ………………………………………………… zł (słownie: ……………………………………………….…/100);
b. Etap II brutto………………………………………………… zł (słownie: ……………………………………………….…/100).
2. W razie wątpliwości poczytuje się, iż w kwocie wynagrodzenia Wykonawca podjął się wykonania Przedmiotu
Umowy w zakresie zawartym w opisie przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem do niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określonych w umowie, w tym między innymi:
1) wszelkie opłaty i podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
2) normalne ryzyko związane z okolicznościami, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
immanentnie związane z faktem prowadzenia działalności.
1.

1.
2.
3.
4.

§14. [Zasady rozliczeń i płatności]
Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w §13 będzie płatne po odbiorze poszczególnych etapów.
Podstawą płatności wynagrodzenia Wykonawcy będą prawidłowo i rzetelnie wystawione na Zamawiającego
faktury VAT Wykonawcy. Na fakturze powinien znajdować się numer niniejszej umowy
Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur. Faktury, mogą zostać wystawione na podstawie protokołów
odbioru etapów Przedmiotu Umowy, podpisanych przez Wykonawcę i przedstawicieli Zamawiającego oraz
podmiot sprawujący nadzór autorski.
Załącznikiem do wystawionych faktur jest zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys szczegółowy o
którym mowa w §2ust.2.
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5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Termin płatności ustalony jest na 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury.
Płatność dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach VAT.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:
1) jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, ujętym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art.
96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług;
2) do rozliczenia wskaże rachunek bankowy, ujawniony w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
W przypadku zmian w określonym w ust 7 powyżej Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później
jednak niż dnia następnego po dokonaniu zmian, powiadomić o nich Zamawiającego w formie
korespondencji e-mail oraz pisemnie pod rygorem poniesienia wszelkich negatywnych konsekwencji
finansowych z tego tytułu oraz pod rygorem wstrzymania płatności przez Zamawiającego.
W przypadku gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nie jest ujawniony w wykazie, o którym
mowa w ustępie 7 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do:
a. wstrzymania dokonania płatności określonych w umowie oraz
b. żądania wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego ujętego w wykazie.
Uprawnienie do wstrzymania płatności przysługuje Zamawiającemu także w przypadku gdy na dzień
dokonywania płatności z przyczyn niezależnych od Zamawiającego strona internetowa, na której
publikowany jest wykaz jest niedostępna, nie działa prawidłowo lub występują inne przeszkody
uniemożliwiające przeprowadzenie weryfikacji Wykonawcy.
Działanie Zamawiającego określone w dwóch ustępach powyżej nie stanowi niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy przez Zamawiającego, w szczególności nie będzie przez Strony traktowane jako brak
terminowej zapłaty. Strony ustalają, iż termin do zapłaty należności przez Zamawiającego ulega wydłużeniu
o liczbę dni jakie upłynęły pomiędzy dniem doręczenia faktury, a dniem wskazania rachunku bankowego
ujawnionego w wykazie. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 9 termin dokonania
płatności ulega wydłużeniu do najbliższego dnia roboczego, w którym możliwe będzie dokonanie weryfikacji
Wykonawcy.
Wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w tym także z tytułu utraty przez Zamawiającego prawa do
odliczenia podatku VAT, w zakresie kosztów uzyskania przychodu, powstałe w wyniku uchybień warunków
określonych umową lub przepisami prawa, w tym w szczególności naruszenia przy wystawianiu faktury art.
88 ust. 3a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wskazania rachunku bankowego nie
ujętego w wykazie, naruszenia przepisów dotyczących podzielonej płatności, w tym naruszenia obowiązku
wskazania na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” - poniesie Wykonawca.
§ 15a. [Gwarancja i rękojmia za wady]
Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy
z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy i w związku z tym ustalają, że termin rękojmi za te wady kończy
swój bieg wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu gwarancji, o której mowa w ust. 3 niniejszej
umowy.
Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających
z gwarancji jakości.
Wykonawca udziela Zamawiającemu … - miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy licząc od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca w okresie gwarancji usunie na własny koszt i we własnym zakresie zgłoszone przez
Zamawiającego wady lub usterki.
Naprawa następuje w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu do innego miejsca
Wykonawca zapewni transport w obie strony oraz poniesie jego koszt i ryzyko.
Wykonawca obowiązany będzie przystąpić do usunięcia wad lub usterek niezwłocznie, nie później niż w
terminie 72 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.
Wykonawca obowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad lub usterek najpóźniej w terminie 7 dni od daty
zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwie technicznie lub w innym terminie uzgodnionym
przez Strony.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego
lub nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 14 dni,
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Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia naprawy osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
konieczności dodatkowego wzywania Wykonawcy oraz bez utraty praw wynikających z gwarancji, a także
dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z 0 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy.
9. Wykonawca na własny koszt, raz w roku, w okresie gwarancji przeprowadzi przegląd prewencyjny wszystkich
stanowisk, urządzeń i instalacji zakończony raportem zawierającym zakres zrealizowanych prac oraz
zawierającym ewentualne zalecenia eksploatacyjne i konserwacyjne. Raport z przeglądu prewencyjnego
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nie później niż w przeciągu 15 dni od zakończenia Przeglądu
prewencyjnego.
10. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po Odbiorze Przedmiotu Umowy,
będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
11. W ramach niniejszej Umowy, Wykonawca zapewnia udzielenie Zamawiającemu gwarancji jakości na
urządzenia przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora urządzeń zgodnie z warunkami producenta
urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest udzielić informacji dotyczących gwarancji, w tym przekazać
dokumenty gwarancyjne lub przekaże dane niezbędne do uruchomienia gwarancji (np. kody, hasła).
12. O ile jest to wymagane przepisami prawa lub warunkami gwarancji producenta urządzeń niniejsza umowa
stanowi dokument gwarancyjny dla gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w zakresie w jakim określa
uprawnienia Zamawiającego. W wypadku, gdy jest to wymagane prawem lub warunkami gwarancji
producenta urządzeń dla uzyskania przez Zamawiającego uprawień z gwarancji producenta, Wykonawca
oświadcza, że z chwilą podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przenosi na Zamawiającego uprawnienia
wynikające z gwarancji producenta.
§ 15b. [Asysta techniczna w zakresie aplikacji i oprogramowania]
1. Wykonawca gwarantuje że aplikacja i oprogramowanie przez okres …. miesięcy od dnia podpisania protokołu
odbioru będzie zgodny z umową oraz będzie wykonywał funkcje określone w SIWZ i w tym okresie zobowiązuje się do także świadczenia usług asysty technicznej.
2. Wykonawca w okresie asysty usunie na własny koszt i we własnym zakresie zgłoszone przez Zamawiającego
błędy.
3. Błąd oznacza każdą niesprawność w działaniu utworu wynikająca z niezgodności z umową, z celem jakiemu
służy aplikacja, oprogramowanie, dokumentacją. Błędy mogą mieć charakter Błędu Poważnego oraz Błędu.
Błąd Poważny oznacza wadę powodująca całkowite zatrzymanie lub poważne zakłócenie pracy, uniemożliwiająca lub utrudniającą normalne korzystanie z podstawowych utworu. Błąd oznacza wadę powodującą zakłócenie pracy utworu, nie powodując skutków opisanych dla Błędu Poważnego, w szczególności powodujące
ograniczenie korzystania z utworu przy zachowaniu spełniania podstawowych funkcji.
4. Zgłoszenie błędów będzie dokonywane drogą elektroniczną na adres …………………………. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.
5. Wykonawca obowiązany będzie przystąpić do usunięcia błędów niezwłocznie, nie później niż w terminie:
- ………….….. od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Błędu poważnego;
- ………………. od momentu zgłoszenia Błędu.
6. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad nie później niż:
- ….. dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego Błędu poważnego;
- ……. dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego Błędu.
7. Usunięcie błędu zostanie stwierdzone protokołem w formie pisemnej lub kopii elektronicznej (skanu).
Wykonawca wprowadzi niezbędne zmiany w dokumentacji, o ile nastąpiły zmiany w dziele
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z asysty w sposób zapobiegający
utracie danych Zamawiającego, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania czynności gwarancyjnych. W przypadku, gdy dokonanie wykonanie czynności gwarancyjnych wiąże się z ryzykiem utraty danych,
Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do usuwania wady
oraz umożliwić Zamawiającemu dokonanie kopii zapasowych danych.
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9. W zakresie jakichkolwiek utworów dostarczonych przez Wykonawcę w ramach wykonywania asysty mają zastosowanie postanowienia regulujące prawa autorskie. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do
utworów dostarczonych w ramach asysty, w tym do zmian kodu.
10. W przypadku, gdy stwierdzone zostanie, iż przyczyna błędu leży poza utworem, Wykonawca zobowiązany jest
wskazać przyczynę błędu oraz możliwy sposób jego usunięcia.

1.
2.

3.
4.

§ 16. [Zabezpieczenie należytego wykonania umowy]
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………………, w wysokości
5 % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w §13 ust. 1 umowy, tj. ……………………zł.
Zamawiający pozostawi tytułem zabezpieczenia roszczeń wynikających z rękojmi za wady 30% wartości
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a pozostałą część zwróci w terminie 30 dni od dnia Odbioru
końcowego Przedmiotu Umowy. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Wykonawca może wnieść
zabezpieczenie także w innej formie.
W przypadku zmiany formy zabezpieczenia na inną, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu jego treść do akceptacji.
Zmiana formy zabezpieczenia o której mowa w ust. 3 musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§17 [Kary umowne]
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych:
1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5 %
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 , aż do osiągnięcia limitu w wysokości 20
% całkowitego wynagrodzenia brutto;
2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru
etapu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto o którym mowa:
a. w §13 ust. 1 pkt a za etap I oraz
b. w §13 ust. 1 pkt b za etap II,
aż do osiągnięcia limitu w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za odpowiedni etap przedmiotu
umowy;
3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad w okresie udzielonej gwarancji w
wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, w stosunku do danego przypadku usterki lub wady,
aż do osiągnięcia limitu w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto;
4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto;
5) w wysokości 50,00 zł dziennie z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszych
Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
wskazane w 0 ust. 2, naliczanych od momentu wystąpienia każdego przypadku naruszenia do momentu
przywrócenia stanu normatywnego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
lub dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności wskazane w 0 ust. 2.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. Żadne z postanowień umowy nie może być
intepretowane jako wyłączenie lub ograniczenie możliwości dochodzenia pełnego naprawienia szkody.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych umową, ocenianego w granicach
przewidzianych do umów starannego działania, z uwzględnieniem zawodowego charakteru wykonywanych
czynności.
1.
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1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

§ 18 [Odstąpienie od umowy]
Oprócz przesłanek odstąpienia od umowy określonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może, zgodnie
z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, odstąpić od Umowy częściowo lub w całości w razie
zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, przy czym odstąpienie z tej przyczyny może nastąpić w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy. W
takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
Umowy.
Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, zaistnienia przesłanek upadłości lub restrukturyzacji,
powstania stanu zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności, w tym w szczególności złożenia
wniosku o ogłoszenie jego upadłości, złożenia wniosku o zatwierdzenie układu, wniosku o otwarcie
przyśpieszonego postępowania restrukturyzacyjnego, wniosku o otwarcie postępowania układowego,
wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego - w terminie 1 miesiąca od dnia powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach;
2) gdy został wydany nakaz zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej umowy – w terminie 1
miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;
3) gdy Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub obowiązującym przepisami albo też w inny
sposób istotnie naruszy zobowiązania umowne, w terminie nie później niż po upływie 3 miesięcy do daty
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 i 2 powyżej nie stanowi podstawy
dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
W przypadku odstąpienia od umowy bądź jej wypowiedzenia, Wykonawcy przysługiwać będzie należność za
zakres prac fizycznie wykonanych do czasu nastąpienia skutku odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy, a
wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie rzeczywiście wykonanych prac rozliczonych w
oparciu o ofertę Wykonawcy i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram.
W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu
Zamawiającemu w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wezwania, materiałów Zamawiającego oraz
wszystkiego, co wykonał na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczególności wszelkich wykonanych prac
oraz dokumentów powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy
powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
W terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół
inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia/wypowiedzenia. Zamawiający nie jest
zobowiązany do wyznaczania dodatkowego terminu. W razie niewykonania w/w obowiązku Zamawiający
dokona czynności spisu inwentaryzacyjnego, który będzie wiążący dla Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża
zgodę.

§ 19. [Zmiany umowy]
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
zmian przedmiotowej umowy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć sposobu wykonania przedmiotu umowy, terminu realizacji
umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca, poprzez pisemne wystąpienie w okresie
obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin
wprowadzenia.
4. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu informację o możliwych Pracach Zaniechanych.
5. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Przyczyny zmiany umowy
6. Zmiany dotyczące sposobu wykonania przedmiotu umowy wynikać mogą w szczególności z następujących
przyczyn:
1) stwierdzenia możliwości rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy przewidzianego w
dokumentacji projektowej oraz w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie
1.
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zbędne dla prawidłowego wykonania umowy tj. zgodnie z zasadami wiedzy technicznej („Prace
Zaniechane”).
7. Zmiany dotyczące terminu realizacji umowy wynikać mogą w szczególności z następujących przyczyn:
1) stwierdzenia konieczności wykonania przez Wykonawcę dodatkowych usług, o których mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których uzależnione jest prawidłowe wykonanie
Umowy;
2) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności związanych z funkcjonowaniem Zamawiającego,
powodujących konieczność wstrzymania prac na żądanie Zamawiającego;
3) wystąpienia Siły Wyższej;
4) zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i od Wykonawcy innych niż Siła Wyższa, np.:
zmiana przepisów prawa powodująca, że przedmiot umowy lub jego część byłyby z nimi niezgodne;
5) zaistnienie okoliczności zależnych od Zamawiającego, które uniemożliwiają realizację zobowiązania
Wykonawcy zgodnie z umową,
6) zwłoki Zamawiającego lub podmiotu sprawującego nadzór autorski w akceptacji dokumentacji
projektowej lub jej elementów, co spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji prac wykonywanych
na podstawie tej dokumentacji.
8. Zmiany dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy wynikać mogą w szczególności z następujących przyczyn:
1) zmiany przepisów określających wysokość stawki podatku VAT, przy czym zmiana może dotyczyć
wyłącznie nieodebranego zakresu Przedmiotu Umowy;
2) ustalenia wystąpienia Prac Zaniechanych – w takim przypadku zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
będzie adekwatna do wartości Prac Zaniechanych;
3) stwierdzenia konieczności wykonania przez Wykonawcę dodatkowych usług, o których mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których uzależnione jest prawidłowe wykonanie
Umowy.
Procedura zmiany umowy
9. Wprowadzenie Prac Zaniechanych o których mowa w ust. 6 pkt. 1) następuje na podstawie protokołu
konieczności, określającego przyczyny wystąpienia Prac Zaniechanych i ich zakres, podpisywanego przez
Wykonawcę oraz Zamawiającego. W oparciu o powyższe Strony winny zawrzeć stosowny aneks do niniejszej
umowy. Wykonawca nie będzie uprawniony ani zobowiązany do wykonania Prac Zaniechanych, a jego
wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość Prac Zaniechanych zgodnie z ust 8 pkt 2. Z
związku z zaniechaniem wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania
jakiegokolwiek wynagrodzenia związanego z niewykonaniem Robót Zaniechanych.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 powyżej wprowadzenie zmian następuje na podstawie protokołu
konieczności, określającego przyczyny zmiany terminu realizacji umowy. Protokół konieczności
przygotowywany jest przez Wykonawcę i podpisywany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. W oparciu
o powyższe Strony winny zawrzeć stosowny aneks do niniejszej umowy. Zmiana terminu realizacji umowy
uwzględniać musi:
1) czas niezbędny na wykonanie zamówień dodatkowych – w przypadku wskazanym w ust. 7 pkt 1)
powyżej;
2) czas, w którym realizacja prac wstrzymana była na żądanie Zamawiającego – w przypadku wskazanym
w ust. 7 pkt 2) powyżej;
3) czas występowania Siły Wyższej – w przypadku wskazanym w ust. 7 pkt 3) powyżej;
4) czas występowania okoliczności o którym mowa w ust. 7 pkt 4) i 5) i 6) powyżej.
11. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt. 1) i 3) niniejszej umowy, wprowadzenie zmian następuje na
podstawie protokołu konieczności, określającego przyczyny zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
podpisywanego przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. W oparciu o powyższe Strony winny zawrzeć
stosowny aneks do niniejszej umowy.
12. W przypadku, gdy realizacja Prac Zaniechanych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej,
Wykonawca przygotuje taką zmianę, uzgodni ją z Zamawiającym i nadzorem autorskim.
1.

§ 20. [Personel Wykonawcy]
Wykonawca zapewni, że będzie wykonywał Przedmiot Umowy z wykorzystaniem osób posiadających
niezbędne uprawnienia oraz doświadczenie stosowne do rozmiaru i charakteru prac.
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2.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę lub
dalszych podwykonawców osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
wszelkie prace wchodzące bezpośrednio w zakres wykonania oraz montażu wystawy stałej.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania
ich oceny;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których
dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ochronie
danych osobowych (informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.;
 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami
ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
1.
2.
3.

4.

§ 21. [RODO]
W związku z realizacją Umowy Strony udostępniają sobie dane, które można powiązać z konkretnymi
osobami (dalej „Dane osobowe”) na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
Zakres i cel udostępnianych Danych osobowych może obejmować dane osobowe niezbędne do realizacji
przedmiotu Umowy oraz do realizacji innych celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Każda ze stron w odniesieniu do udostępnianych przez siebie danych osobowych oświadcza, że
udostępnione dane osobowe zostały zgromadzone zgodnie z obowiązującym prawem i jako administratorzy
tych danych osobowych lub podmioty upoważnione do administrowania danymi są upoważnione do ich
dalszego udostępniania.
Strony zobowiązują się przy przetwarzaniu udostępnionych sobie danych osobowych do podjęcia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych celem zapewnienia ochrony i przetwarzania danych
osobowych zgodnie, z obowiązującymi przepisami prawa.
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5.
6.

1.
2.

Zamawiający informuje, iż udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe Strony mogą zostać
udostępnione w zakresie niezbędnym do realizacji umowy podmiotom świadczącym Zamawiającemu usługi
informatyczne/dostarczającym oprogramowanie, podmiotem świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie.
Strony gwarantują, iż, poinformują osoby, których dane udostępniają w związku z umową, o udostępnieniu
tych danych drugiej Stronie wraz z wskazaniem jej danych identyfikacyjnych i adresowych. Nadto,
gwarantują tym osobom udzielenie pełnej, przejrzystej, zrozumiałej informacji o przysługujących im zgodnie
z przepisami prawach. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku określonego
w niniejszym punkcie przez Wykonawcę, Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, jakie druga Strona
poniosła w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tego obowiązku.
§ 22. [Sposób doręczania pism]
Wszelkie oświadczenia składane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą składane na piśmie i
doręczane osobiście lub pocztą na adres wskazany w niniejszej umowie za wyjątkiem §14 ust. 8.
Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o każdej zmianie adresu do doręczeń.
Zaniechanie tego obowiązku skutkować będzie domniemaniem prawidłowego doręczenia pism na adres
wskazany w niniejszej Umowie lub ostatni adres, o którego zmianie poinformował Wykonawca.

§ 23. [Rozstrzyganie sporów i regulacje prawne]
Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane będą rozstrzygane na drodze sądowej
przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)
oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie.
1.

§ 24. [Ilość egzemplarzy umowy]
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron.
§ 25. [Załączniki do umowy]
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia
2) oferta Wykonawcy
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