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Część IIg SIWZ

UMOWA nr … … … … … … … … … … … … …

zawarta w dniu … … … … … … … … … roku w Gdańsku pomiędzy:
Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, z siedzibą 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13, działającym Strona | 1
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:
1. dr Jerzego Litwina – Dyrektora,
2. mgr Mirosławę Bednarz – Główną księgową
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
zarejestrowanym w … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
pod numerem: … … … … … … … … … … … posiadającym NIP: . … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Regon: … … … … …… … … … …… … … … …
reprezentowanym przez :
1. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
2. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez wykonawcę i realizacja na rzecz Zamawiającego
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ oraz ofertą wykonawcy z dnia ……..
2015 r.:
1) dostawa aparatu mobilnego rentgenowskiego wraz z skanerem oraz środkami ochrony
osobistej
2) przygotowanie projektu pomieszczenia pracowni rentgenowskiej według załączonego
rysunku poglądowego oraz dostosowanie pomieszczania na potrzeby pracowni
rentgenowskiej
3) przygotowanie niezbędnych dokumentów pozwalających na użytkowanie pracowni i
sprzętu
2. Wykonawca zobowiązuje się do współudziału w przygotowaniu zgłoszenia do Państwowej Agencji
Atomistyki umożliwiającego użytkowanie sprzętu i pracowni rentgenowskiej. Ponadto Wykonawca
jest zobligowany do zastosowania się do przepisów regulowanych przez Prawo Atomowe w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy.
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3. Wykonawca, po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, przeprowadzi szkolenie dla co najmniej
3 pracowników Zamawiającego obejmujące zagrożenia radiologiczne i obsługę dostarczonego
sprzętu.
4. Zestaw mobilny do wykonywania zdjęć rentgenowskich został dokładnie określony w opisie
przedmiotu zamówienia SIWZ, który wraz z formularzem Oferty Wykonawcy z dnia …………… 2015
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r. stanowią integralną część umowy. Sprzęt został w szczególności określony co do ilości,
asortymentu.
5. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy, sprawny technicznie, wolny od wad fizycznych
i technicznych nie regenerowany sprzęt wraz ze sterownikami i oryginalnym oprogramowaniem
oraz licencją.
6. Wykonawca dostarczy towar bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, transportem Wykonawcy,
na jego koszt i ryzyko. Wykonawca będzie zobowiązany wnieść sprzęt na miejsce wskazane przez
Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie i środki materialne do wykonania
przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją wykonywać z należytą starannością.
8. Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi w ramach realizacji Projektu „Centrum
Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie – budowa infrastruktury
kultury Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku” (dalej zwany „Projektem”). Projekt
realizowany jest dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i funduszy EOG,
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

1.
2.

3.

4.

§2
Materiały
Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów i przy użyciu własnych urządzeń i
sprzętu.
Przed użyciem jakiegokolwiek wyrobu lub materiału Wykonawca –przedstawi Zamawiającemu
dokumenty, certyfikaty i próbki opisujące w sposób dostatecznie pełny dany wyrób lub materiał
(„wniosek materiałowy”). Przedstawienie Zamawiającemu czy akceptacja danego wyrobu lub
materiału przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zweryfikowanie
posiadania przez dany wyrób, materiał wszelkich wymaganych prawem certyfikatów, atestów,
aprobat lub zezwoleń jak również z odpowiedzialności za należyte zbadanie wyrobu lub materiału
przed jego zastosowaniem pod kątem przydatności do przeznaczonego użytku i zgodności z
wymagami określonymi przepisami prawa.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy wskutek zastosowania niewłaściwych wyrobów i materiałów a także ponosi
odpowiedzialność za ukryte wady zastosowanych wyrobów lub materiałów, niezależnie od
możliwości ich stwierdzenia lub zapobieżenia ich wystąpieniu przez Wykonawcę, pomimo
dołożenia należytej wymaganej Umową staranności.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy wskutek zastosowania niewłaściwych wyrobów i materiałów, niezależnie od
możliwości ich stwierdzenia lub zapobieżenia ich wystąpieniu przez Wykonawcę, pomimo
dołożenia należytej wymaganej Umową staranności.
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5.

Żadne potwierdzenie czy zatwierdzenie przez Zamawiającego jakiegokolwiek dokumentu, w
szczególności projektu pracowni Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązania
wynikającego z niniejszej umowy.

§3
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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, SIWZ, przepisami prawa w
szczególności ustawy z dnia 29.11.2000r. Prawo atomowe oraz rozporządzeniami
wykonawczyni do tej ustawy zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz przy
zastosowaniu materiałów własnych;
3) wykonanie, uzgodnienie z Zamawiającym i przekazanie Zamawiającemu, zatwierdzonej
wcześniej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej pracowni,
niezbednych
dokumentów pozwalających na użytkowanie pracowni i sprzetu, dokumenty okreslające
użyte materiały, wyniki prób i inne elementy ustalone z Zamawiającym;
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) ścisła współpraca z Wykonawcą CKWS w zakresie transportu i instalacji elementów
składających się na Przedmiot Umowy w miejscu docelowym CKWS.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego sprzętu.
3. Wykonawca do sprzętu dołączy sporządzone przez producenta instrukcje obsługi w języku polskim,
karty gwarancyjne oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez sprzęt norm jakości
określonych w załączniku nr … do oferty, w szczególności mogą to być np. certyfikaty lub informacje
o spełnianiu norm zawarte w dokumentacji producenta dołączonej do towaru.
4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa wynikające ze standardowej, bezterminowej,
obowiązującej przynajmniej na terytorium Rzeczypospolitej Polski nie wyłącznej licencji
producenta na oprogramowanie służące do wykorzystania w celach …………………………..dostarczone
w ramach niniejszej Umowy o ile takie przeniesienie jest wymagane prawem dla skutecznego
nabycia praw z licencji przez Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że udzielając licencji na korzystanie z oprogramowania nie narusza
żadnych praw osób trzecich oraz nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby
trzecie roszczeń do tych praw.
6. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o postępie dostaw oraz o istotnych
problemach, jakie mogą lub, jakie pojawiły się w związku z realizacją umowy.
7. Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, przekaże Zamawiającemu
projekt pracowni rentgenowskiej.
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8. Wykonawca, po akceptacji przez Zamawiającego projektu pracowni, będzie mógł przystąpić do
realizacji Przedmiotu Umowy.
§4
Podwykonawcy
1. Wykonawca powierza wykonanie podwykonawcom następujące części prac objętych przedmiotem Strona | 4
zamówienia: …………………………………..
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własne.
3. Poprzez umowę o podwykonawstwo rozumie się pisemną umowę o charakterze odpłatnym, której
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część przedmiotu Umowy,
zawierana pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą, a także pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym
Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, dostawy, roboty budowlane,
jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
wykonawcy w formie pisemnej na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej
z projektem umowy.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
6. Zamawiający, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy z podwykonawcą, zgłasza pisemne
zastrzeżenia do projektu tej umowy o podwykonawstwo, jeżeli:
a) nie spełnia on wymagań określonych w pkt II niniejszego paragrafu.
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.;
7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo
podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
8. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po upływie terminu na zgłoszenie przez
Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakże nie
później niż na 10 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
realizacji przedmiotu umowy.
9. Zamawiający, w terminie 10 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo zgłasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo jeżeli:
a) nie spełnia ona wymagań określonych w § 20 niniejszej umowy;
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5;
10.Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego.
11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5,
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Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
12.Przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
13.Przepisy ust. 1–8 stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.
14.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy Strona | 5
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do reprezentacji.
15.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku
obcym, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do
przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.
II Wymogi umowy o podwykonawstwo
Umowy o podwykonawstwo winny spełniać następujące wymagania:
1. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
2. termin realizacji przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż przewidywany umową;
3. umowa nie może zawierać postanowień dotyczących sposobu rozliczeń uniemożliwiających
rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy;
4. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio robót
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
5. przedmiot umowy o podwykonawstwo winien być precyzyjnie określony i ściśle skorelowany
z przedmiotem niniejszej Umowy;
6. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim
poziomie jakości jak wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
i powinno odpowiadać stosownym dla wykonania wymaganiom określonym w niniejszej
umowie;
7. okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie gwarancji
i rękojmi za wady i usterki przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy
od okresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego;
8. w umowie o podwykonawstwo znajdzie się zapis, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca
są zobowiązani do przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń
i wyjaśnień dotyczących wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo.
9. wynagrodzenie dla podwykonawcy winno być określone tak samo, jak w niniejszej umowie
(typ wynagrodzenia: ryczałt);
10. termin realizacji umowy o podwykonawstwo winien być skorelowany z Harmonogramem;
11. sposób odbioru przedmiotu umowy powinien być skorelowany z treścią niniejszej umowy;
12. ustalone winno być konto bankowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na które
wpływać będzie wynagrodzenie związane z realizacją umowy o podwykonawstwo;
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13. umowa powinna zabezpieczać interesy Zamawiającego związane z uprawnieniami
gwarancyjnymi i rękojmią za wady, w szczególności okres odpowiedzialności podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy nie może być krótszy niż od okresu odpowiedzialności;
14. umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego Strona | 6
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia
podwykonawcy.
§5
Obowiązki Zamawiającego

1.
2.
3.

Zamawiający zobowiązuje się do przekazania 1 kompletu dokumentacji stanowiącej opis
przedmiotu zamówienia oraz udostępnienia dokumentacji technicznej i budowlanej
pomieszczenia przeznaczonego na pracownię;
Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego reagowania na zgłoszone przez Wykonawcę
problemy związane z realizacją przedmiotu umowy.
Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania odbiorów, o których mowa w niniejszej umowie.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

§6
Terminy realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do wykonywania Przedmiotu Umowy
niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy.
W terminie 10 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowiązany do
przekazania Zamawiającemu harmonogramu wykonania Przedmiotu Umowy. Harmonogram
powinien przedstawiać wykaz elementów do wykonania oraz określenia terminów ich
wykonywania. Harmonogram, o którym mowa w zdaniu poprzednim podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiającego.
W odstępach miesięcznych, od dnia w którym Zamawiający poinformował Wykonawcę o
zatwierdzeniu Harmonogramu, Wykonawca będzie składał pisemne raporty z wykonywania
Przedmiotu Umowy. Raport powinien zawierać porównanie z założeniami zawartymi w
zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie.
Zamawiający ma prawo do dokonywania wizji w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Wykonawca nie odmówi dokonania wizji przez
Zamawiającego. Koszty związane z dojazdem przedstawicieli Zamawiającego do miejsca
dokonania wizji ponosi Zamawiający.
Warunkiem instalacji elementów składających się na Przedmiot Umowy w budynku CKWS jest
odpowiednie przygotowanie pomieszczeń, w których ma ono nastąpić, zgodnie z Projektem.
W ciągu … dni roboczych od uzyskania informacji o gotowości pomieszczeń, Strony uzgodnią
szczegółowy harmonogram umieszczenia elementów składających się na Przedmiot Umowy,
instalacji w CKWS oraz prób Przedmiotu Umowy, przy uwzględnieniu konieczności realizacji
przez Zamawiającego innych prac zgodnie z Projektem. W razie nie uzgodnienia przez Strony
takiego harmonogramu w powyższym terminie, Zamawiający – przy uwzględnieniu zakresu
prac objętych Przedmiotem Umowy – ustali jednostronnie i przekaże Wykonawcy do
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stosowania terminy umieszczenia Przedmiotu Umowy w budynku CKWS. Wykonawca przed
wejściem do budynku, w każdym wypadku uzgodni termin i zasady wejścia, przebywania oraz
opuszczenia terenu budowy CKWS z Kierownikiem Budowy, Koordynatorem INI, a w razie
zakończenia prac budowlanych – z Zamawiającym.
7. Realizacja Przedmiotu Umowy zostanie zakończona w terminie do dnia 15.03.2016 r.
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8. Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za niedotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu
Umowy jeżeli i w zakresie w jakim wynika ono wyłącznie z winy Zamawiającego, w
szczególności, w związku z opóźnieniem w realizacji robót budowlanych CKWS. Powyższe nie
zwalnia Wykonawcy z dochowania najwyższej staranności w realizacji Przedmiotu Umowy w
sposób umożliwiający dochowanie w/w terminu.
9. W razie przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn, za które Zamawiający
ponosi odpowiedzialność lub osoby trzecie, Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne
roszczenia z tego tytułu.
§7
Realizacja przedmiotu umowy
1. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt i ryzyko umieści w CKWS elementy składające
się na Przedmiot Umowy zgodnie z Projektem oraz zainstaluje sprzęt w siedzibie Zamawiającego.
Powyższe obejmuje w szczególności obowiązek zapewnienia środków ochrony osobistej
i spełnienia innych wymaganych prawem warunków wstępu na teren budowy.
2.

Zamawiający zapewni odpowiednie przygotowanie pomieszczeń, w których ma zostać
zrealizowany Przedmiot Umowy.

3.

Wykonawca dostarczy towar do siedziby Zamawiającego – Muzeum Wisły , ul. 30 stycznia 4,
83-110 Tczew w terminie do 60 dni od zawarcia umowy po uprzednim telefonicznym
powiadomieniu Zamawiającego, o dokładnej godzinie dostawy.

4.

Wykonawca zapewni by realizacja Przedmiotu Umowy przebiegała w sposób zapewniający
bezpieczeństwo CKWS i zainstalowanych w budynku urządzeń i sprzętu przed jakimikolwiek
uszkodzeniami oraz przy uwzględnieniu wymagań bezpieczeństwa przekazanych przez
Zamawiającego lub Kierownika Budowy, w szczególności zgodnie z przepisami o ochronie
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2003 Nr 121 poz.
1138) oraz normami bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 2003 Nr 169 poz. 1650).

5.

Dostarczony sprzęt musi być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie lub
jakiekolwiek pogorszenie jakości w stosunku do wymagań określonych w SIWZ w trakcie
transportu do siedziby Zamawiającego.

6.

Podczas realizacji instalacji Przedmiotu Umowy Wykonawca podlegać będzie wynikającym
z zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na placu budowy poleceniom Kierownika Budowy,
Koordynatora INI lub Zamawiającego. Wykonawca w szczególności obowiązany będzie do
przerwania prac na żądanie Kierownika Budowy, Koordynatora INI lub Zamawiającego, w
przypadku konieczności wynikającej z wydanych zgodnie z przepisami prawa poleceń Kierownika
Budowy, organów nadzoru budowlanego i w związku z tym zabezpieczenie dotychczas
wykonanych prac przed ich zniszczeniem lub utratą efektów.
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7.

W przypadku powierzenia wykonania umowy lub jej części osobom trzecim Wykonawca będzie
odpowiadać za działania lub zaniechania działań tych osób tak, jak za działania własne lub własne
zaniechania działania.

8.

Wykonawca niezwłocznie usunie na własny koszt wszelkie szkody lub awarie, za których
wystąpienie odpowiada Wykonawca.

§8
Osoby do kontaktu
1. Strony oświadczają, iż upoważniają niniejszym do kontaktu w zakresie bieżącej realizacji niniejszej
umowy:
a. Zamawiający: ………………………. Tel kom. ………, e-mail:
b. Wykonawca: ………………………. Tel kom. ………, e-mail:
2. Zmiana osób wskazanych w poprzedzających ustępach lub ich danych kontaktowych nie wymaga
zmiany niniejszej umowy i staje się skuteczna z chwilą pisemnego powiadomienia drugiej Strony
o zmianie.
§9
Prawa autorskie
1. W chwili wydania Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w § 1: ust. 1 pkt. 2, pkt. 3, w
ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkiej dokumentacji
stworzonej w ramach realizacji umowy, w szczególności projektu pracowni (dalej zwanymi
dziełem) wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
2. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 1 następuje w zakresie
wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności:
1) utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie
magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
2) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na
taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
3) wprowadzania do obrotu,
4) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
5) publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
6) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
7) wyświetlania,
8) użyczania,
3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 i 2 nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie,
tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do wszelkich innych terytoriów. Z chwilą
dostarczenia Zamawiającemu dzieła Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy
(nośników materialnych), na których utrwalono to dzieło.
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4. 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.
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Wykonawca upoważniony jest do udzielania dalszych upoważnień osobom trzecim.
5. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian w dziele. Zamawiający ma prawo do korzystania z
fragmentów Dzieła i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacyjnych określonych w
niniejszym paragrafie. Zamawiającemu przysługuje prawo włączania i wykorzystywania
przedmiotowego Dzieła w ramach dowolnych utworów i innych dóbr.
6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dzieło nie będzie naruszać praw autorskich i osobistych
oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie i pokrewne do dzieła
nie będą ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek
roszczeń związanych z autorskimi prawami w stosunku do Zamawiającego, odpowiedzialność
ponosi Wykonawca. W takim przypadku będzie on zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z
wszelkiej odpowiedzialności oraz do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez
Zamawiającego w związku z takimi roszczeniami.
7. Wykonawca działając w imieniu autorów dzieł i swoim własnym (nawet w przypadku rozwiązania
lub odstąpienia od niniejszej Umowy), wyraża zgodę na:
1) wykorzystanie dzieła w procesie inwestycyjnym według uznania Zamawiającego,
2) dokonanie opracowania dzieła lub jej części przez inny podmiot działający na zlecenie
Zamawiającego,
3) korzystanie i rozporządzanie dziełem przez Zamawiającego.
8. Wykonawca działając w imieniu twórców dzieła i swoim własnym zobowiązuje się, że nie będzie
żądać obecnie i w przyszłości dodatkowego wynagrodzenia za zgodę określoną w ust. 7 powyżej i
zobowiązuje się nie cofnąć jej w przyszłości.
9. Wykonawca działając w imieniu autora dzieła 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.
10. Strony wyłączają stosowanie art. 55 ust 3 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wszelkie wady fizyczne i prawne dzieła.

1.

2.

§ 10
Odbiory
Wykonawca przeprowadzi, z udziałem Zamawiającego, procedurę odbioru elementów
składających się na Przedmiot Umowy, procedurę odbioru końcowego Przedmiotu Umowy oraz
procedurę odbioru ostatecznego.
Żadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy z
jakiegokolwiek jego zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.
Odbiór elementów składających się na Przedmiot Umowy
Projekt Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie - budowa infrastruktury kultury
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

UL. OŁOWIANKA 9-13, 80-751 GDAŃSK I CENTRALA 58 301 86 11 I SEKRETARIAT 58 320 33 58 I sekretariat@nmm.pl I www.nmm.pl

3.

Strony ustalają, że odbiór elementów składających się na przedmiot umowy nastąpi po dostawie
i umieszczeniu w CKWS następujących elementów Przedmiotu Umowy:
1) mobilnego aparatu do wykonywania zdjęć rentgenowskich, skanera i środków ochrony
osobistej wraz z dostosowaniem pomieszczenia na potrzeby pracowni rentgenowskiej;
2) niezbędnych dokumentów pozwalających na użytkowanie pracowni rentgenowskiej.
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oraz przekazania kompletnej dokumentacji projektowej pomieszczenia pracowni
rentgenowskiej wraz z dokumentacją powykonawczą.
4. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości
dokonania Odbioru Przedmiotu Umowy. Następnie Zamawiający wyznaczy termin odbioru
elementów składających się na Przedmiot Umowy w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia na
piśmie przez Wykonawcę gotowości odbioru.
5. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostanie istnienie wad lub braków ilościowych, Strony
określają termin, do którego powinny zostać usunięte wszelkie wady i braki ilościowe. Po
spełnieniu tego warunku Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym kolejny termin
odbioru elementów składających się na Przedmiot Umowy.
Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy
6. Podstawą skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy jest:
1) faktyczne wykonanie wszystkich prac składających się na Przedmiot Umowy;
2) umieszczenie Przedmiotu Umowy w CKWS i jego instalacja;
3) wykonanie wymaganych prób działania zestawu ;
4) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt.
3 niniejszej umowy.
7. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości
dokonania Odbioru Przedmiotu Umowy. Następnie Zamawiający wyznaczy termin odbioru
elementów składających się na Przedmiot Umowy w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia na
piśmie przez Wykonawcę gotowości odbioru.
8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia oraz nie umożliwiają użytkowania Przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo dokonać odbioru 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 § 15 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy;
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 lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy, w
terminie 6 miesięcy od powzięcia takiej informacji
Odbiór ostateczny Przedmiotu Umowy
9. Odbiór ostateczny Przedmiotu Umowy nastąpi przed upływem terminu gwarancji i rękojmi za wady
Przedmiotu Umowy.
10.Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy nie później
niż na 30 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 9 powyżej.
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11.Strony dokonają czynności protokolarnego odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, a w
przypadku stwierdzenia wad ustalą technicznie uzasadniony termin na ich usunięcie. W przypadku,
gdy Wykonawca nie przystąpi do czynności odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, Zamawiający
jest uprawniony do samodzielnego dokonania sprawdzenia przedmiotu umowy. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych wad Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich usunięcia wyznaczając
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technicznie uzasadniony termin na ich usunięcie.
12. Na protokole odbioru częściowego ,końcowego, ostatecznego powinna znaleźć się informacja:
Zrealizowano w ramach Projektu „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem
Studyjnym w Tczewie –budowa infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego w
Gdańsku.” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, logo Projektu NMF oraz MKiDN. Zamawiający
przekaże niezbędne materiały Wykonawcy.
13. W protokole zdawczo – odbiorczym powinna znaleźć się informacja, że realizacja niniejszej umowy
jest realizowana w ramach realizacji Projektu pn.: „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz
z Magazynem Studyjnym w Tczewie - budowa infrastruktury kultury Narodowego Muzeum
Morskiego w Gdańsku” dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i funduszy EOG,
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.
14. Odbiór Przedmiotu Umowy uznaje się za dokonany z chwilą podpisania przez Strony protokołu
bezusterkowego odbioru („Odbiór Przedmiotu Umowy”). Podpisany przez Strony protokół
bezusterkowego odbioru jest podstawą do wystawienia faktury.

1.

2.
3.
4.

5.

§ 11
Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, określone przez Wykonawcę w
złożonej
ofercie,
wynosi
łącznie
brutto:
……………………………PLN
(słownie:
……………………………………………………………..).
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy.
W razie wątpliwości poczytuje się, iż w kwocie wynagrodzenia Wykonawca podjął się wykonania
Przedmiotu Umowy w zakresie zawartym w opisie przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.
Wynagrodzenie opisane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu
Umowy, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, jak również w nim
nie ujęte, a bez których nie można wykonać Przedmiotu Umowy, w szczególności wszelkie opłaty,
zysk, narzuty, ewentualne upusty, należny podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze.
Wynagrodzenie powyższe jest ostateczne, uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie
realizacji Przedmiotu Umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do
jego zrealizowania, w tym ewentualne koszty wynikające z przerw w wykonaniu prac instalacyjnych
oraz przesunięcia terminu dostawy i instalacji z przyczyn, za które odpowiedzialności ponosi
Zamawiający.
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1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

§ 12
Zasady rozliczeń i płatności
Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w § 11 będzie płatne na podstawie jednej faktury
częściowej oraz faktury końcowej.
Dokumentem uprawniającym Wykonawcę do wystawienia faktury częściowej będzie protokół
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odbioru elementów składających się na Przedmiot Umowy podpisany przez Wykonawcę,
Koordynatora INI, właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. Wysokość
wynagrodzenia Wykonawcy ustalona na podstawie faktury częściowej nie może być wyższa niż 60%
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 11 niniejszej umowy.
Końcowe rozliczenie nastąpi na podstawie faktury końcowej. Faktura końcowa, może zostać
wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, podpisanego przez
Wykonawcę, Koordynatora INI, właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.
Na fakturze końcowej Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wskaże jaka część
wynagrodzenia Wykonawcy obejmować będzie wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw
autorskich do Utworu powstałego w ramach niniejszej umowy.
Podstawą płatności wynagrodzenia Wykonawcy będą prawidłowo i rzetelnie wystawione na
Zamawiającego faktury VAT Wykonawcy. Na fakturach powinien znajdować się numer niniejszej
umowy oraz dopisek „w ramach projektu budowy CKWS”.
Podstawą dokonania płatności będzie podpisany przez obydwie strony, bez zastrzeżeń protokoły
odbioru, o którym mowa w § 10 ust. 3.
Płatność dla Wykonawcy nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Za termin płatności wynagrodzenia Strony uznają moment obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności
wynikających z umowy, pod rygorem nieważności.

§ 13
Rękojmia za wady
1. 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 § 14 niniejszej umowy.
2. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających
z gwarancji jakości.
§ 14
Gwarancja
I Gwarancja na sprzęt, prace i materiały, dokumentację.
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że Przedmiot Umowy, z zastrzeżeniem pkt II niniejszego
paragrafu będzie wykonany zgodnie z niniejszą umową, z zachowaniem przepisów prawa,
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obowiązujących norm i wiedzy technicznej oraz będzie wolny od wad i usterek, będzie nadawał się
do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ..… - miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy, w
tym w szczególności na wykonane roboty i dostarczone materiały licząc od daty podpisania
protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
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3. Bieg terminu trwania gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego protokołu
odbioru przez obydwie Strony.
4. Zgłoszenie wady, awarii lub innej nieprawidłowości w działaniu mobilnego zestawu do
wykonywania zdjęć rentgenowskich, o którym mowa w opisie Przedmiotu Umowy będzie składane
przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem lub drogą e-mail na adres Wykonawcy. Zgłoszenie
wad i usterek w zakresie pozostałego Przedmiotu umowy odbywa się w tym samym trybie.
5. Wykonawca w okresie gwarancji usunie na własny koszt i we własnym zakresie zgłoszone przez
Zamawiającego wady lub usterki.
6. Usuwanie wad, usterek czy nieprawidłowości w działaniu następuje w siedzibie Zamawiającego.
Zadania wchodzące w zakres czynności gwarancyjnych Wykonawca realizuje na własny koszt,
w tym w szczególności dojazd, odbiór i zwrot naprawianego sprzętu.
7. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków i terminów określonych powyżej
Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami usunięcia wad, awarii
przedmiotu umowy i napraw wykonanych przez inne podmioty bez utraty prawa do gwarancji
oraz rękojmi.
8. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej lub trzykrotnej naprawy sprzętu Wykonawca zobowiązany
jest do jego wymiany na nowy, pozbawiony wad sprzęt w terminie 7 dni od daty zgłoszenia
roszczenia w tym zakresie przez Zamawiającego.
9. Gwarancja producenta/ producentów na sprzęt udzielona jest niezależnie od gwarancji
Wykonawcy. Okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta towaru potwierdzą załączone
przez Wykonawcę dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakości. Zamawiającemu przysługuje prawo
wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z rękojmi czy gwarancji jakości, z
gwarancji producenta, czy też z gwarancji Wykonawcy. Zapis niniejszy stanowi dokument gwarancji
jakości w rozumieniu przepisu art. 577 kodeksu cywilnego.
10. W wypadku, gdy jest to wymagane prawem dla uzyskania przez Zamawiającego uprawień
z gwarancji Wykonawca oświadcza, że z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 3
przenosi na Zamawiającego uprawnienia wynikające z gwarancji producenta.
II Gwarancja na projekt.
1. Wykonawca gwarantuje, że projekt pracowni stworzony w związku z realizacją umowy będą
wykonany prawidłowo i będzie się nadawać do użycia zgodnie z przeznaczeniem w jakim był
wykonywany, będzie wolny od wad i usterek oraz wykonany zgodnie z dokumentacją i odnośnymi
przepisami prawa oraz normami. Jeżeli w okresie podanym poniżej wystąpi jakakolwiek usterka
naruszająca powyższe gwarancje, Wykonawca, po otrzymaniu pisemnego powiadomienia
o wystąpieniu takiej usterki, bezzwłocznie podejmie czynności i zapewni materiały i urządzenia
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konieczne dla usunięcia usterki, doprowadzając przedmiot umowy do pełnej zgodności z wyżej
udzielonymi gwarancjami bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami.

2. W wypadku, gdy w wykonaniu zobowiązań wynikających z zapisów niniejszego paragrafu
Wykonawca usuwa wady lub dostarcza materiały wolne od wad, okres gwarancji dla wykonanych
w celu usunięcia wad oraz naprawionych lub dostarczonych zamiennych materiałów, biegnie na
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nowo od daty usunięcia wad lub dostarczenia materiałów wolnych od wad.
3. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w projekcie Zamawiający jest uprawniony do żądania
usunięcia wady przedmiotu Umowy, wskazania trybu usunięcia wady/wymiany elementu na wolny
od wad, żądania od Wykonawcy odszkodowania obejmującego zarówno poniesione straty, jak i
utracone korzyści, jakie doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad.
4. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady projektu.
5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad w projekcie w terminie 10 dni od daty
jej zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenie może nastąpić za pośrednictwem faxu, pisemnie,
poczty elektronicznej.

§ 15
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych:
1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy
- w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto (określonego w § 11 ust. 1);
2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych podczas
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia
brutto;
3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad, usterek,
nieprawidłowości w działaniu w okresie udzielonej gwarancji zgodnie z postanowieniami pkt I
i II § 14 w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, w stosunku do danego
przypadku usterki lub wady, nieprawidłowości w działaniu;
4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za których wystąpienie
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej 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.
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§ 16
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie … … … … … … … … … …
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… … … … … … , w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w
§11 ust. 1 umowy, tj. … … … … … … … … … … … … … zł.
2. 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 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.
3. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia na inną, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy PZP,
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu jego treść do akceptacji. W przypadku, gdy zabezpieczenie
wnoszone będzie w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej, winna ona spełniać
wymagania określone w Rozdziale 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
§ 17
Ubezpieczenie
1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie odpowiadającym Przedmiotowi Umowy
na cały okres realizacji Przedmiotu Umowy, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia, chyba że co innego wynika z postanowień ust. 2. Okres
obowiązywania umowy ubezpieczenia nie może być krótszy niż 1 rok.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 winna obejmować następujący zakres ubezpieczenia:
a) odpowiedzialność cywilna deliktowa oraz kontraktowa;
b) odpowiedzialność za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi z tytułu nienależytego
wykonania zobowiązania z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż 500.000,00 PLN.
§ 18
Odstąpienie od umowy
1. Jeżeli Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w realizacji Przedmiotu umowy w wyznaczonym
terminie , Zamawiający może wyznaczyć mu odpowiedni dodatkowy termin, nie krótszy niż 3 dni
z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do
odstąpienia od umowy. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa, o którym mowa w ust. 1 może
nastąpić nie później niż po upływie sześciu miesięcy od daty przewidzianej na zakończenie
wykonywania Umowy.
2. 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
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uzasadniających odstąpienie od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
3. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących
przypadkach:
1) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub wszczęcie postępowania naprawczego, stan
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niewypłacalności lub zagrożenie niewypłacalnością - 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
6 miesięcy od daty planowanej na zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy.
4. 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.
5. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku odstąpienia od umowy lub jej części, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość prac lub dostaw, od wykonania których
odstąpiono. Wartość wykonanych prac lub dostaw zostanie wyliczona proporcjonalnie do całości
prac objętych umową.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany
do niezwłocznego wydania Zamawiającemu w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wezwania
wszystkiego, co wykonał na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczególności wszelkich
wykonanych prac oraz dokumentów powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy.
7. Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Strona odstępująca od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej
decyzji.
8. W terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia.. 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
1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian umowy.
Zmiany w umowie wynikać mogą w szczególności: w zakresie dostawy rodzaju/modelu towaru
w przypadku obiektywnej, niezależnej od Wykonawcy niemożności dostarczenia towaru,
w szczególności zakończenia produkcji, niedostępności na rynku, umowę można zmienić co do
rodzaju/typu/modelu towaru, pod warunkiem, że sprzęt będzie nie starszą wersją oferowanego
towaru, będzie miał nie gorsze parametry, z jednoczesnym zachowaniem wymagań określonych
przez Zamawiającego dla dostarczanego towaru w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w
przypadku okoliczności niezależnych od Wykonawcy , które uniemożliwią realizację zamówienia
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przez Wykonawcę zgodnie z umowę, w szczególności w przypadku zmiany terminów w
harmonogramie budowy CKWS lub harmonogramie realizacji Projektu.

2. Zmiany umowy określone w ust. 1 nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, ani naliczeniem kar umownych, bądź odsetek ustawowych
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za zwłokę dla którejkolwiek ze stron.

§ 20
Postanowienia końcowe
1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.
2. Wszelkie spory powstałe na gruncie zawarcia lub wykonywania niniejszej umowy Strony
zobowiązane będą rozstrzygać w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku możliwości
polubownego rozwiązania sporu, poddany zostanie on pod rozstrzygnięcie przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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