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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

/PROJEKT/ 

CRU …………………………. 

 

UMOWA nr  

 

zawarta w dniu ……………………….  r. w Szczecinie pomiędzy: 

 

 

Gmina Miasto Szczecin; Plac Armii Krajowej 1; 70 – 456 Szczecin; NIP: 851-030-94-10; 

REGON: 811684232.  

reprezentowaną przez: 

Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie  

ul. Niemierzyńska 18a;  

71 – 441 Szczecin,  

NIP: 851 - 29 - 50 - 306; REGON: 320140615,  

działające w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Szczecin na podstawie pełnomocnictwa Gminy 

Miasto Szczecin udzielonego w związku z zawartym porozumieniem z dnia 17 lutego 2020 r. 

reprezentowane przez:  

- Stanisława Horoszko - Dyrektora  

zwanym dalej „Zamawiającym”. 

 

a 

 

.....…………………………………………………………………………………….……….....

.... 

 

reprezentowanym przez: 

1) ……………………… - ………………….. 

2) ……………………… - ………………….. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,  

 

zwanymi dalej łącznie Stronami. 
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Przedmiotowa umowa jest wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843 ze zm.) na  

„Zaprojektowanie i wykonanie wystawy interaktywnej eksperymentatorium wraz z 

zaaranżowaniem przestrzeni wystawienniczej”. 

 

§ 1 

[PRZEDMIOT UMOWY] 

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie 

wraz z montażem i uruchomieniem interaktywnych stanowisk, multimedialnych 

elementów ekspozycji oraz wszelkich niezbędnych urządzeń i systemów wraz z 

zaaranżowaniem i wyposażeniem przestrzeni wystawienniczej oraz wykonaniem 

dokumentacji (projektowej, wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót) wystawy „Eksperymentatorium”, składającej się z co najmniej 15 

eksponatów interaktywnych. Wystawa umiejscowiona zostanie na parterze kamienicy w 

Szczecinie, przy ul. Niemierzyńskiej 18a  , w Sali o powierzchni 186 m
2
. 

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac w 

następujących etapach: 

1) Etap I – sporządzenie i przekazanie dokumentacji projektowej 

1) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu projektów graficznych poszczególnych 

elementów wystawy, w tym projektów stanowisk wystawienniczych oraz aranżacji 

przestrzeni wystawy. 

2) Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu projektów graficznych i wykonawczych 

elementów aranżacji przestrzeni wystawy, infografik, tablic informacyjnych itd. w tym 

projektów aranżacji miejsc edukacyjnego relaksu. 

3) Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu wstępnego projektu graficznego komunikatów 

ekspozycyjnych, zawierających nazwę stanowiska, instrukcję skorzystania ze 

stanowiska/wykonania zadania oraz wszelkich dodatkowych informacji zawartych w 

komunikatach. 

4) Sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu wstępnych projektów graficznych oraz 

scenariuszy tekstów i scenopisów aplikacji multimedialnych dla poszczególnych 

stanowisk.  

5) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu uaktualnionych wizualizacji stanowisk wraz z 

naniesionymi projektami komunikatów ekspozycyjnych oraz uaktualnionych wizualizacji 
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całej wystawy, pokazujących wystawę z każdej strony, w oparciu o projekty o których była 

mowa w Załączniku nr 3 do umowy, po ostatecznej akceptacji projektów przez 

Zamawiającego w formie elektronicznej o parametrach umożliwiających sporządzenie 

wydruków o wymiarach minimum 90 cm x 60 cm bez pogorszenia ich jakości, wizualizacje 

należy przedłożyć na zasadach i w formach wskazanych w Załączniku nr 3 do umowy.                                

6) Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji wykonawczej wstawy, 

szczególnie: 

a. Wykazu elementów wystawy (komunikatów, stanowisk, elementów aranżacji, treści 

itp.); 

b. Projektów wykonawczych wystawy, jej poszczególnych elementów oraz specyfikację 

technicznego wykonania i odbioru, wraz z nazwami i celami działania stanowisk; 

c. Szczegółowego opisu funkcjonowania poszczególnych stanowisk, liczbę osób 

mogących jednocześnie korzystać ze stanowiska; 

d. Szczegółowego opis zjawisk/tematyki prezentowanych na stanowiskach zagadnień; 

e. Szczegółowych informacje dotyczące mediów, materiałów eksploatacyjnych, metod i 

częstotliwości czyszczenia elementów wystawy, niezbędnych do jej prawidłowego 

funkcjonowania; 

7) Dostarczenie Zamawiającemu szczegółowych informacji na temat systemu zarządzania 

wystawą. 

8) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu zawierającego 

ceny poszczególnych elementów wystawy, wymienionych w załączniku nr 3 do umowy 

oraz wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (kosztorys 

należy sporządzić po ostatecznej akceptacji projektów przez Zamawiającego). 

9) Przekazanie Zamawiającemu informacji o przewidywanych rocznych kosztach 

eksploatacji wystawy. 

10) Przekazanie Zamawiającemu listy wszystkich elementów zapasowych przeznaczonych do 

wszystkich stanowisk wraz z ich liczbą. 

11) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu projektów Systemu Identyfikacji Wizualnej 

wystawy w formie elektronicznej. 

2) Etap II – Wykonanie, dostawa i montaż elementów wystawy 

1) Stworzenie aplikacji przeznaczonych do stanowisk multimedialnych, tj. pełnego 

oprogramowania stanowisk multimedialnych wraz z animacjami, filmami oraz 

oprogramowaniem interaktywnym, zawierających treści przygotowane przez 
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Wykonawcę, pod nadzorem Zamawiającego. Dla każdego stanowiska należy 

przygotować: 

a. Wszystkie aplikacje oraz wchodzące w ich skład prezentacje i inne użyte środki 

przekazu wraz ze scenopisem oraz specyfikacją ich treści; 

b. Projekty graficzne aplikacji, prezentacji, animacji; 

c. Treści tekstów, użyte w aplikacjach; 

d. Kupić i przekazać prawa do wykorzystywania na wystawie wszystkich materiałów, 

które nie zostały wytworzone przez Wykonawcę (np. zdjęcia, filmy, audycje itp.). 

2) Stworzenie komunikatów ekspozycyjnych dla wszystkich stanowisk, przygotowanych wg 

zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów. 

3) Dostarczenie Zamawiającemu treści komunikatów ekspozycyjnych, tekstów, zdjęć, grafik, 

aplikacji celem ich akceptacji oraz wprowadzenie niezbędnych zmian na podstawie uwag 

Zamawiającego. 

4) Wykonanie wszystkich elementów wystawy wraz z aplikacją do zdalnego zarządzania 

wystawą, zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego projektami. 

5) Przetestowanie w siedzibie Wykonawcy w obecności przedstawicieli Zamawiającego, 

wszystkich elementów wystawy oraz na podstawie wyników przeprowadzonych tekstów, 

wprowadzenie niezbędnych zmian. 

6) Przetestowanie w siedzibie Wykonawcy wszystkich elementów wystawy przez 

certyfikowanego inspektora kontroli placów zabaw i wprowadzenie niezbędnych zmian na 

podstawie uwag przygotowanych przez inspektora. 

7) Dostarczenie do siedziby Zamawiającego wszystkich elementów wystawy, 

przetestowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego, tj.: komunikatów 

ekspozycyjnych, stanowisk, elementów aranżacji przestrzeni Wystawy. 

8) Dostarczenie zaakceptowanych przez Zamawiającego wersji pełnego oprogramowania 

stanowisk multimedialnych, wraz z tekstami, animacjami, filmami, plikami 

dźwiękowymi, grami, quizami oraz innym oprogramowaniem multimedialnym w nich 

wykorzystanym, w formie umożliwiającej zmiany oprogramowania, a także dodawanie 

nowych filmów i animacji. Wykonawca powinien dostarczyć w szczególności: 

a. Listę wszystkich aplikacji użytych na stanowiskach oraz wchodzących w ich skład 

prezentacji i innych użytych środków multimedialnego przekazu wraz ze specyfikacją 

treści; 

b. Wszystkie wykorzystane teksty, filmy, zdjęcia, audycje, animacje, gry, quizy itp. W 

formie elektronicznej; 

c. Wszystkie programy komputerowe stworzone na potrzeby wystawy wraz z plikami 

źródłowymi w formie elektronicznej; 
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9) Montaż, scalenie i uruchomienie wszystkich elementów wystawy zgodnie z 

zatwierdzonymi przez Zamawiającego projektami. 

10) Przetestowanie wszystkich elementów wystawy przez certyfikowanego inspektora 

kontroli placów zabaw i wprowadzenie niezbędnych zmian na podstawie uwag 

przygotowanych przez inspektora. 

11) Przetestowanie wszystkich elementów wystawy (na wybranych przez Zamawiającego, 

docelowych grupach odbiorców) oraz usunięcie niezbędnych usterek wynikających z 

przeprowadzenia tych testów. 

3) Etap III – dostawa dokumentacji powykonawczej, części zapasowych oraz 

przeszkolenie pracowników 

1) Dostawa części zapasowych, które mogą zostać wykorzystane do napraw wykonywanych 

w trakcie trwania gwarancji przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego. 

2) Dostawa wszystkich materiałów eksploatacyjnych do poszczególnych elementów 

wystawy na pierwsze sześć miesięcy jej prezentacji począwszy od dnia, w którym 

zostanie ona odebrana przez Zamawiającego. 

3) Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wstawy, 

szczególnie: 

f. Wykazu elementów wystawy (komunikatów, stanowisk, elementów aranżacji, treści 

itp.); 

g. Projektów wykonawczych wystawy oraz jej poszczególnych elementów, wraz z 

nazwami i celami działania stanowisk; 

h. Szczegółowego opisu funkcjonowania poszczególnych stanowisk, liczbę osób 

mogących jednocześnie korzystać ze stanowiska; 

i. Szczegółowego opis zjawisk/tematyki prezentowanych na stanowiskach zagadnień; 

j. Szczegółowych informacje dotyczące mediów, materiałów eksploatacyjnych, metod i 

częstotliwości czyszczenia elementów wystawy, niezbędnych do jej prawidłowego 

funkcjonowania; 

k. Listę napraw, które mogą wykonać przeszkoleni przez Wykonawcę pracownicy 

Zamawiającego, bez uszczerbku dla warunków gwarancji. 

4) Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji obsługi, zasad kontroli, serwisu i 

konserwacji poszczególnych elementów wystawy w języku polskim w wersji papierowej i 

elektronicznej oraz kwart gwarancyjnych. 

5) Przekazanie Zamawiającemu wyników wszystkich przeprowadzonych testów. 

6) Przeniesienie na Zamawiającego licencji oprogramowania, w tym aplikacji służącej do 

zdalnego zarządzania wystawą, a także praw autorskich do zdjęć, grafik, rysunków, 
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tekstów, filmów i animacji oraz innego oprogramowania i utworów wykorzystanych we 

wszystkich elementach wystawy. 

7) Przekazanie Zamawiającemu oświadczenia o zgodności przedmiotu zamówienia z 

obowiązującymi przepisami oraz normami (elementy wystawy i aranżacji muszą spełniać 

europejskie normy bezpieczeństwa, a wszystkie użyte do ich produkcji materiały i 

urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności uwidocznione oznaczeniem 

CE lub deklaracje równoważne). 

8) Przekazanie Zamawiającemu certyfikatu bezpieczeństwa użytkowania wystawy, 

sporządzonego przez certyfikowanego inspektora placów zabaw. 

9) Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do przedmiotu zamówienia na 

warunkach określonych w umowie. 

10) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, kontroli, konserwacji, 

serwisu wystawy, w stopniu umożliwiającym wykonywanie przez pracowników napraw, 

także w trakcie trwania gwarancji. Szkolenie dla grupy maksymalnie 20 osób będzie 

przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w języku polskim. Czas trwania szkolenia 

Wykonawca zaproponuje w harmonogramie. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają następujące dokumenty:  

1) Oferta wykonawcy wraz z planem wystawy, wizualizacją, wizualizacją wszystkich 

stanowisk wraz ze skróconymi kartami stanowisk oraz spisem dodatkowych elementów 

aranżacji – stanowiące załącznik nr 1 do umowy; 

2) SIWZ – stanowiące załącznik nr 2 do umowy; 

3) Koncepcja funkcjonalno – użytkowa – stanowiąca załącznik nr 3 do umowy.  

4. Wszystkie wykonane eksponaty oraz pozostałe elementy powinny spełniać wymagania 

zawarte w dokumentach, o których mowa w ust.3.  

5. Wykonane przez Wykonawcę elementy wystawy winny zostać zaprojektowane i wykonane 

specjalnie dla Zamawiającego, tj. Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w 

Szczecinie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w terminie 10 dni od daty zawarcia niniejszej 

umowy przedstawić Zamawiającemu harmonogram realizacji prac, z uwzględnieniem 

podziału na wskazane w ust. 2 Etapy. Przedstawiony harmonogram będzie stanowił załącznik 

nr 4 do umowy. 

 

 § 2 

[TERMINY] 

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna bieg od dnia zawarcia 

umowy. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w następujących terminach: 

a. Etap I – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy 

b. Etap II –5 miesięcy od zakończenia etapu I 

c. Etap III - 1 miesiąc od zakończenia etapu II 

3. Termin przewidywany na zapoznanie się przez Zamawiającego z projektami 

przedstawionymi przez Wykonawcę, zgłoszenie poprawek przez Zamawiającego oraz 

ostateczną akceptację projektów przez Zamawiającego, nie może być krótszy niż 30 dni i 

dłuższy niż 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu projektów do weryfikacji. 

4. Termin określony w ust. 3 obejmuje również termin na uwzględnienie uwag 

Zamawiającego i naniesienie wymaganych poprawek w dokumentacji projektowej przez 

Wykonawcę. Przewidywany czas wykonania przez Wykonawcę czynności, o których 

mowa wyżej wynosi maksymalnie 14 dni, liczone od dnia zgłoszenia uwag przez 

Zamawiającego. 

 

§ 3 

[OBOWIĄZKI WYKONAWCY] 

1. Wykonawca będzie ponosił pełną i całkowitą odpowiedzialność za przedmiot umowy 

od chwili jej podpisania, aż do chwili dokonania ostatecznego odbioru przedmiotu umowy 

przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym na etapie realizacji 

umowy – w tym do uwzględniania uwag zgłaszanych przez Zamawiającego. Uwagi 

zgłaszane są przez Zamawiającego na piśmie lub w formie elektronicznej (e-mail). 

3. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania uwag od Zamawiającego zobowiązany jest 

poinformować Zamawiającego o dalszym postępowaniu w przedmiocie uwzględnienia i 

dokonania poprawek w projekcie, wykonaniu wystawy lub dokumentacji powykonawczej. 

4. Wykonawca oświadcza, że każdy z elementów Wystawy nie jest obarczony żadnymi 

prawami osób trzecich, w tym również żadnymi prawami wynikającymi z prawa 

autorskiego i praw pokrewnych.  

5. Pozostałe obowiązki Wykonawcy w ramach niniejszej umowy:  

1) Wykonawca przedłoży w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy, 

uzgodniony przez Strony „Harmonogram rzeczowo – finansowy” sporządzony na 

podstawie złożonej oferty, zawierający terminy realizacji poszczególnych robót. 

Harmonogram, o którym mowa w zdaniu pierwszym wymaga zatwierdzenia przez 

Zamawiającego i stanowić będzie podstawę wzajemnych rozliczeń miedzy Stronami. 
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2) Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z 

opracowaniem dokumentacji projektowej oraz wykonaniem Wystawy, sporządzeniem 

dokumentacji powykonawczej oraz organizacją prac niezbędnych dla zrealizowania zadań 

objętych umową. 

3) W przypadku zlecenia części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca zamówienia 

zobowiązany jest do sprawowania pełnego nadzoru autorskiego oraz do koordynacji 

wszelkich prac zleconych Podwykonawcy. 

4) W wypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu umowy 

Podwykonawcom pozostaje on nadal wobec Zamawiającego w pełni odpowiedzialny za 

wykonanie przedmiotu umowy. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby Podwykonawca przeniósł na 

Wykonawcę majątkowe prawa autorskie do utworów wykonanych przez niego w ramach 

powierzonej do wykonania części zamówienia. 

6) Umowy zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami muszą być zgodne, co do 

treści z niniejszą umową. 

 7) Podwykonawca nie może powierzyć przedmiotu umowy dalszemu podwykonawcy. 

8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawców, tak jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania. 

10) Wykonawca oświadcza, iż wszystkie materiały i urządzenia wykorzystane do 

wykonania przedmiotu zamówienia posiadać będą wymagane atesty bezpieczeństwa i 

spełniać normy europejskie (znak CE), dla tego typu obiektów, być odporne na zużycie, 

zmywalne i łatwe w konserwacji. 

11) Wykonawca niezwłocznie usunie na własny koszt wszelkie szkody lub awarie, za 

których wystąpienie odpowiada Wykonawca. 

12) Wykonawca zapewni, że będzie wykonywał przedmiot umowy z wykorzystaniem 

osób posiadających niezbędne doświadczenie stosowne do rozmiaru i charakteru prac 

oraz zgodne z wymogami określonymi w SIWZ. 

 

§ 4 

[OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO] 

Obowiązki Zamawiającego w ramach niniejszej umowy: 

1) terminowa zapłata należności wynikających z faktur sprawdzonych i zatwierdzonych 

przez Zamawiającego na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy, 

2) dokonywanie odbiorów, 

3) udzielanie Wykonawcy w formie pisemnej wyjaśnień związanych z realizacją niniejszej 

umowy. Wyjaśnienia są dla Wykonawcy wiążące. 
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§ 5 

[WYNAGRODZENIE] 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w §1 Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………. zł brutto 

(słownie złotych brutto: ………………………. 00/100), w tym podatek VAT w 

wysokości ….%, w tym: 

1) Za Etap I: ……….zł brutto (słownie złotych brutto: ………………………. 00/100), w 

tym podatek VAT w wysokości ….%, 

2) Za Etap II: ………zł brutto (słownie złotych brutto: ………………………. 00/100), w 

tym podatek VAT w wysokości ….%, 

3) Za Etap III: ……...zł brutto (słownie złotych brutto: ………………………. 00/100), w 

tym podatek VAT w wysokości ….%. 

2. Kwota powyższa zawiera podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.  

3. Zamawiający przewiduje rozliczenia na podstawie faktur częściowych oraz faktury 

końcowej zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

4. Podstawą wystawienia: 

1)  faktur częściowych jest podpisany przez Strony protokół częściowy odbioru robót;  

2) końcowej jest podpisany przez Strony protokół końcowy odbioru robót. Faktura 

końcowa uwzględnia uprzednio wystawione i zapłacone faktury częściowe.  

3) Płatność dokonana będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót 

(częściowego lub końcowego) na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze, 

który to rachunek bankowy znajduje się w wykazie podatników vat czynnych, tzw. „białej 

liście podatników”. 

5. Zamawiający zastrzega prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należnego 

wykonawcy wynagrodzenia, na co wykonawca wyraża zgodę. 

6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na 

fakturze/fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest 

rachunkiem* dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT. (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy 

złożonym w ofercie). 

7. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w 

ust. 8 jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to: 
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1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. „split payment”. Zapłatę w tym systemie uznaje 

się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w  ust. 5. 

2) Podzieloną płatność tzw. „split payment” stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 

zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 

wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT 

(np. zapłata kar, odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, 

opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. 

8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 

w systemie podzielonej płatności tzw. „split payment”. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

10. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw i obowiązków wynikających z umowy na 

rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 6 

[PRZEDSTAWICIELE STRON I OSOBY REALIZUJĄCE PRZEDMIOT UMOWY] 

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktów w sprawie realizacji Umowy: 

 

............................................................................................................................. 
(imię, nazwisko, nr tel., e-mail) 

............................................................................................................................. 
(imię, nazwisko, nr tel., e-mail) 

2. Osobami posiadającymi wymagane skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji 

przedmiotu Umowy są: 

1) ......................................................................... – Architekt 

2) ......................................................................... – Projektant inżynier 

3) ......................................................................... – Projektant odpowiedzialny za 

projekt graficzny wystawy 

4) ......................................................................... – Grafik komputerowy 

odpowiedzialny za grafikę 3D wystawy 

5) ......................................................................... – Programista systemów sterowania 

wystawy 

6) ......................................................................... – Konsultant merytoryczny projektu 
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7) ......................................................................... – Koordynator projektu 

odpowiedzialny za zarządzanie wykonaniem zamówienia 

      (imię, nazwisko, nr tel., e-mail) 

3. O każdorazowej zmianie numerów telefonów lub adresów e-mail Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego. 

4. Koszty współpracy oraz ryzyko i pełną odpowiedzialność za podjęte działania 

lub zaniechanie osób nadzorujących i współpracujących z Wykonawcą ponosi 

Wykonawca. 

5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania powyższych czynności osobie trzeciej bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Wykonawcę na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
wymagają zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

7. Wykonawca we wniosku o zmianę składu osobowego może proponować tylko osoby, 

które spełniają minimalne poziomy zdolności określone w SIWZ na potrzeby spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca wraz z wnioskiem obowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie tych wymagań.  

8. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem 

zmiany którejkolwiek z osób personelu Wykonawcy, jeżeli w opinii Zamawiającego 

osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to 

jest dla Wykonawcy wiążące, o ile Wykonawca nie udowodni, że skierowane zarzuty są 

nieprawdziwe i nie wynikają z zaniedbań obowiązków Wykonawcy.  

9. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu 

wykonującego przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 

Umowy z winy Wykonawcy w terminie 60 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany 

członka personelu Wykonawcy.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 1.  

O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. 

11. Czynności określone w ust. 8 - 10 nie wymagają zgody Wykonawcy, ani aneksu  

do Umowy. 

 

§ 7 

[UBEZPIECZENIE] 

1. Wykonawca  jest zobowiązany do posiadania przez cały okres realizacji umowy opłaconej 

polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
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gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu Umowy, na kwotę nie niższą niż 1 000 

000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100 złotych). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości wymaganego ubezpieczenia tj.  OC. 

Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres krótszy niż wymagany Wykonawca, 

na co najmniej 7 dni przed terminem końcowym istniejącej umowy ubezpieczenia, 

przedstawi Zamawiającemu dowody ubezpieczenia na kolejny okres. Wykonawca 

ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej 

kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem wraz z dowodem jej opłacenia, 

w takim terminie, aby była zachowana ciągłość ubezpieczenia. 

3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, o 

której mowa w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć 

wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający 

potrąci z wynagrodzenia wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, 

o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę.  

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 3 pkt 1 niniejszej 

umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy OC 

albo, jeśli nie jest to możliwe – do wniesienia nowej polisy OC na okres wynikający 

z przedłużonego terminu realizacji umowy. 

 

§ 8 

[GWARANCJA I RĘKOJMIA] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa w 

§1. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, początek licząc od daty końcowego odbioru 

umowy.  

2. Strony ustalają, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentu 

gwarancyjnego przedmiotu zamówienia i jego poszczególnych elementów. 

4. Warunki gwarancyjne nie mogą zawierać jakichkolwiek wyłączeń odpowiedzialności 

nieprzewidzianych w niniejszej umowie. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego uwzględniającym rodzaj i rozmiar usterki, 

w każdym wypadku jednak nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty pisemnego (listem,  
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faksem lub mailem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie 

przedłużony o czas naprawy. 

6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu w 

miejsce wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe - wolne od wad, termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymianę wyrobów Wykonawca dokona bez 

żadnej dopłaty, nawet gdyby w międzyczasie ceny na takie wyroby uległy zmianie. 

7. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym niezawinione przez Zamawiającego, 

Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy rękojmię, w ramach której 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne. 

Okres rękojmi biegnie od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 

9. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

10. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 

rękojmi. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym 

przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 

kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. W ww. trybie mogą być 

również usunięte wady, które ze względu na swój charakter muszą być usunięte 

natychmiast (w szczególności w przypadku zagrożenia zdrowia, życia ludzkiego lub 

mienia) a usunięcia wady przez osobę trzecią będzie szybsze niż przez Wykonawcę.  

12. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

 

§ 9 

[ODBIORY] 

1. Wykonane prace będą podlegały następującym odbiorom: 

1) odbiory częściowe, 

2) odbiór końcowy. 

2. Odbiory częściowe będą miały miejsce po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru, jednak nie częściej niż raz w miesiącu. Odbiorowi podlegać będą 

zakończone Etapy zgodnie z poszczególnymi pozycjami Harmonogramu rzeczowo-

finansowego.  
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3. Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia wyznaczy termin odbioru 

częściowego. Termin ten nie może być późniejszy niż 5 dni roboczych od otrzymania 

zgłoszenia.  

4. Odbiór częściowy nastąpi protokołem częściowym podpisanym przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie (listem, 

faksem lub mailem – biuro@muzeumtechniki.eu ). 

6. Zamawiający wyznaczy termin dokonania odbioru końcowego nie późniejszy niż 7 dni 

roboczych od daty otrzymania zawiadomienia.  Zakończenie czynności odbiorowych 

nastąpi nie później niż 10 dni roboczych po jego rozpoczęciu. 

7. W dniu rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Wykonawca skompletuje i przekaże 

Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą oraz wszelkie dokumenty 

służące ocenie prawidłowości wykonania przedmiotu umowy. 

8. Czynności odbioru końcowego zakończy podpisanie protokołu odbioru końcowego, 

zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, w szczególności 

stwierdzone w trakcie odbioru wady wraz z terminem ich usunięcia. Protokół końcowy 

zostanie podpisany przez osoby reprezentujące Wykonawcę i Zamawiającego. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania czynności odbiorowych także 

podczas nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady  będą nieistotne Zamawiający odbierze Przedmiot umowy wskazując na 

wady w protokole i termin ich usunięcia (zachowując prawo do wykonawstwa 

zastępczego oraz kar umownych), 

2) jeżeli wady będą istotne, to jest będą uniemożliwiać lub znacznie utrudniać 

użytkowanie Przedmiotu umowy  zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może 

odmówić odbioru Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz żądać 

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczając termin jego wykonania lub 

zlecić wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy 

lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać przedmiot odbioru własnym staraniem, bez 

potrzeby uzyskiwania zgody sądu. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z 

tym kosztów.  

 

§ 10 

[PRAWA AUTORSKIE] 

mailto:biuro@muzeumtechniki.eu
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1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wynikiem jego twórczości, 

stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego. 

2. Utwór ten nie narusza praw autorskich innych osób. Wykonawca oświadcza, że 

korzystanie przez Zamawiającego z utworów określonych w ust. 1, nie spowoduje 

naruszenia praw osób trzecich, w szczególności ich praw autorskich. 

3. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, autorskie prawa majątkowe do całości 

przedmiotu zamówienia oraz jego fragmentów określonego w Umowie w zakresie 

wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności: 

1) utrwalania   i   zwielokrotniania  jakąkolwiek  techniką,   w  tym   m.in.   drukiem,   na   

kliszy 

fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, 

2) wprowadzania do obrotu, 

3) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej, 

4) 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), 

5) publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, 

6) wystawiania, 

7) wyświetlania, 

8) użyczania lub najmu, 

9) dzierżawy, 

10) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację 

naziemną, 

11) nadawania za pośrednictwem satelity, 

12) równoczesnego  i  integralnego  nadawania  (emitowania) dzieła,   

13)zmiany i wszelkiejmodyfikacji. 

4. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy (nośników 

materialnych) przedmiotu umowy. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania 

autorskiego prawa zależnego, w szczególności poprzez prawo swobodnego dokonywania 

zmian i opracować przedmiotu umowy i swobodnego rozporządzania tak powstałymi 

utworami. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron na etapie lub po etapie 

projektowania Wykonawca z momentem otrzymania zapłaty przekazuje Zamawiającemu 

autorskie prawa majątkowe do wykonanych projektów. Wynagrodzenie Wykonawcy w 

wysokości proporcjonalnej do ilości wykonanych prac projektowych, liczone od wysokości 

wynagrodzenia przypadającego za wykonanie projektów w ramach danej Wystawy, obejmuje 
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również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanych 

projektów. Przejście autorskich praw majątkowych następuje z momentem dokonania zapłaty. 

6. W przypadku, gdy do prawidłowego korzystania z dzieła konieczne jest posługiwanie się 

oprogramowaniem pochodzącym od osób trzecich, Wykonawca zobowiąże się zapewnić 

Zamawiającemu odpowiednią niewyłączną bezpłatną, bezterminową licencję upoważniającą 

do korzystania z oprogramowania w ramach wynagrodzenia umownego. 

 

§ 11 

[KARY UMOWNE] 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań na niżej opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar 

umownych jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto, określone w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 

1) za opóźnienie w wykonaniu danego etapu prac – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto o którym mowa w §5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o 

którym mowa w §5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin do usunięcia wad i usterek; 

3) za rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto o którym 

mowa w §5 ust. 1 umowy; 

4) za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w § 16 Umowy to jest zatrudnienia na 

umowę o pracę osób, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać pracę 

pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę – za każdy rozpoczęty  dzień pracy takiej osoby w wysokości 50 

zł; powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę wykonującą pracę, a 

niezatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej. 

4. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich 

tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 30% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1 umowy. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo pokrycia roszczeń z tytułu należnych kar umownych 

od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym 

mowa w § 12. 

6. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie, a 

w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem. 

7. Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia określonego w § 5 

ust. 1, informując o tym Wykonawcę na piśmie. 

8. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 12 

[ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY] 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, co stanowi kwotę ……………………… złotych, 

słownie: ……………………………00/100 w formie ……………..  

2. Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodnie z umową wykonanie umowy i 

odpowiadająca 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie 

zwrócona w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót. 

3. Część zabezpieczenia, służąca do pokrywania roszczeń z tytułu rękojmi i odpowiadająca 

30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania 

umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście 

poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia. 

5. Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na 

piśmie Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin. 

6. Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 

 

§ 14 

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 

1. Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy, w przypadku: 

1) zajęcia wierzytelności Wykonawcy wynikającej z Umowy; 

2) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 30% wartości 

łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy; 
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3) nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów prawa, regulacji, pozwoleń, zgód lub 

norm mających zastosowanie w związku z realizacją Umowy; 

4) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

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

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy; 

5) realizacji przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z Umową, dokumentacją 

projektową lub wskazaniami Zamawiającego. Warunkiem odstąpienia od umowy jest 

wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym odpowiednim 

terminie, nie dłuższym niż 14 dni, i bezskuteczny upływ powyższego terminu; 

6) nie wykonywania obowiązków w zakresie posiadania i utrzymywania ciągłości 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, lub nie przedstawiania dowodów na 

zawarcie takich umów, stosownie do treści § 7 Umowy; 

7) gdy Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, powierzy osobie trzeciej 

w jakiejkolwiek formie w części lub w całości realizację obowiązków lub uprawnień 

wynikających z Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać 

wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa 

dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. 

3. Umowne prawo odstąpienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w ust. 1 może 

zostać zrealizowane w terminie określonym w § 2 Umowy powiększonym o 6 miesięcy. 

 

§ 15 

[ZMIANA UMOWY] 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) jest niedopuszczalna.  

3. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach: 

1) termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu w sytuacji: 

a) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień Zamawiającego w przystąpieniu 

do dokonania odbiorów; 
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b) zmiana poszczególnych etapów realizacji prac objętych harmonogramem, nie 

powodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy, jeżeli jest to 

uzasadnione ze względu na okoliczności niewynikające z winy Wykonawcy, w 

tym również wynikające z wprowadzonych przez Zamawiającego zmian do 

projektów, 

c) z powodu Siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, 

awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje 

społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, 

a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, sytuacje kryzysowe 

(stan wyjątkowy, stan zagrożenia epidemicznego itp.) wszystkie z nich 

pozostające poza kontrolą Stron lub których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było 

im zapobiec, 

- Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z przyczyn wskazanych w lit. a-

b, może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody. W przypadku wydłużenia 

terminu realizacji Umowy Wykonawca dokona stosownego wydłużenia terminów 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12 Umowy. 

2) zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do 

umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty 

odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy, 

3) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w 

szczególności z powodu możliwości zaniechania wykonania części prac z uwagi 

na fakt, iż ich wykonanie nie jest niezbędne do realizacji tej umowy. W takim 

przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie odpowiednio 

pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie wykonane prace. 

Zamawiający ma prawo ustalić wysokość kwoty pomniejszonego wynagrodzenia 

w oparciu o opinię biegłego rzeczoznawcy; 

4) zmiany w zakresie rodzaju mających zostać wykonanych przez Wykonawcę 

eksponatów Wystawy - w ilości nie większej niż 5 (pięć) eksponatów z opisanych 

w załączniku nr 1 do SIWZ. Zmianę umowy w powyższym zakresie uzasadniają w 

szczególności następujące okoliczności: 

1) w miejsce opisanych w zał. 1 do SIWZ Wykonawca zaproponuje stanowiska 

wpisujące się w większym stopniu w cel i charakter Wystawy, niż stanowiska 

wskazane przez Zamawiającego; 

2) konieczność dokonania zmiany stanowiska wyniknie podczas wykonywania 

projektów lub na dalszym etapie i spowodowana będzie wymogami 
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konstrukcyjnymi, technicznymi lub względami bezpieczeństwa. Dokonanie 

powyższych zmian jest możliwe z zastrzeżeniem, że w przypadku powstania 

oszczędności wynikłych z zamiany stanowisk na inne, Wykonawca wskaże sposób 

wykorzystania oszczędności celem wzbogacenia pozostałych elementów Wystawy 

lub wykonania innych dodatkowych elementów Wystawy. W przypadku, gdy 

zaproponowane przez Wykonawcę stanowiska okażą się droższe niż wymienione 

w Zał. 1 do SIWZ, wzrost kosztów obciąży Wykonawcę i nie spowoduje zmiany 

kwoty całkowitego wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy. 

5) zmiana polegająca na: 

a) dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu prac) 

podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie; 

b) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części zamówienia 

(zakresu prac), która nie została wskazana w ofercie do podzlecenia,  

- po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego i spełnieniu wymagań 

specyfikacji dotyczących wykonywania wskazanego zakresu przez 

podwykonawców (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu), 

6) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych przez 

Wykonawcę w ofercie zgodnie z §6 Umowy; 

7) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem że 

Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca za zasoby którego wykonawca 

powoływał się w trakcie prowadzonego postępowania. (zmiana niewymagająca 

sporządzania aneksu); 

8) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany 

stawki podatku od towarów i usług VAT.  

4. Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą 

wyrazić zgodę na zawarcie aneksu).  

5. Jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest 

także zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności 

zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia 

nie wydała zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z 

innych form zabezpieczenia.   
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6. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, 

a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w 

szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez 

Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź 

zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do 

umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo 

też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz 

ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania 

przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu 

umowy.  

7. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych, 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 

§ 15¹ 

[ZMIANA UMOWY Z UWAGI NA COVID-19] 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym 

w zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, 

sposobu płatności) w przypadku występowania okoliczności utrudniających lub 

uniemożliwiających realizację zamówienia (lub dopiero mających taki stan wywołać) w 

związku z występowaniem COVID-19. 

2. Strony niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych  

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ 

wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do 

informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które 

mogą dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na 

innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w 

realizacji zamówienia z uwagi na: ich obowiązkową hospitalizację, objęcie 

kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w związku z pozostawaniem w 

styczności z osobami, których zdrowie zostało zagrożone przez COVID-19,  

zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania 

opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
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choroby i macierzyństwa, lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym 

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem 

z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku zamknięcia żłobka, klubu 

dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, 

lub niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu 

rozprzestrzeniania się COVID-19. 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego  

z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,  

w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę 

obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw 

zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 

o których mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych m.in. sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w tym jej zmian; 

4) wstrzymania lub trudności w zakresie realizacji dostaw produktów, komponentów 

produktu lub materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

5) trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

6) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 

możliwość wykonania umowy; 

7) okoliczności, o których mowa w pkt 1-6, w zakresie w jakim dotyczą one 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

2a. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z 

realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1-6, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie 

instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców. 

3. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na 

należyte wykonanie tej umowy. 

4. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19  

o których mowa w ust. 2, wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z 

wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez: 
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1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych, 

3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy, 

- o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 

pierwotnej umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 

których mowa w ust. 2, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, zamawiający, w 

uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4. 

6. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody 

i/lub o czas trwania skutków związanych z wystąpieniem tej przeszkody.  

7. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie. 

8. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z 

wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej 

ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, 

uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin 

wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, 

zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń  

9. W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia 

powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają 

odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania 

tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania 

umowy zmienionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

10. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 

obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na 

wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2, z 

wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić 

zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w 

związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 
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11. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 

obowiązywał jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego, o 

którym mowa w ust. 10, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ 

terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić nie wcześniej niż po 

upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. 

12. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa 

w okresie, o którym mowa w ust. 10, zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia z 

zabezpieczenia, o którym mowa w tym ustępie, o ile wykonawca, na 14 dni przed 

upływem ważności tego zabezpieczenia, każdorazowo przedłuży jego ważność lub 

wniesie nowe zabezpieczenie, którego warunki zostaną zaakceptowane przez 

zamawiającego. 

13. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa 

w okresie między 91. a 119. dniem po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia przedłuża się, z mocy prawa, do 

120. dnia po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w 

związku z COVID-19. 

14. Obliczając terminy, o których mowa w ust. 10-13, dzień odwołania ogłoszenia stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do 

tych terminów. 

 

§ 16 

[KLAUZULA INFORMACYJNA RODO] 

1. Wykonawca oświadcza, że ma wiedzę i świadomość, że podpisanie niniejszej umowy daje 

podstawę prawną przetwarzania danych Zamawiającemu oraz Muzeum Techniki i 

Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, którzy jednocześnie są Administratorami 

Danych Osobowych tj. Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie z 

siedziba przy ul. Niemierzyńskiej 18A oraz Gmina Miasto Szczecin z siedzibą przy Placu 

Armii Krajowej 1 w Szczecinie, na podstawie przepisów RODO (jest to rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), w szczególności z przepisu 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 6 ust. 1 lit. e) RODO oraz art. 6 ust. 
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1 lit f) RODO (prawnie uzasadnionym interesem, na który powołują się administratorzy 

danych jest w tym zakresie wykonywanie obowiązków ustawowych wynikających z prawa 

krajowego, między innymi: windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, 

dla celów związanych zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem niniejszej umowy. 

2. Dane osobowe wskazane w ust. 1 będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów, dla których dane osobowe zostały uzyskane lub do których są przetwarzane. 

Podstawowym okresem jest okres obowiązywania umowy, a dalej okres wskazany 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego bądź okres przedawnienia roszczeń z 

tytułu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza i potwierdza, że został poinformowany o nazwach i siedzibach 

administratorów danych, celach, w jakich dane te są przetwarzane oraz udostępniane,  

a także o prawie wglądu i dostępu do nich (ich treści) oraz ich poprawiania, sprostowania,  

a nadto oświadcza, że w/w dane podano dobrowolnie oraz, że ma prawo do wniesienia 

skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być organy administracji publicznej, sądy lub organy 

egzekucyjne uprawnione na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na 

administratorze danych osobowych obowiązków. Dane te nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, ani też nie będą profilowane. 

 

§ 17 

[WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY ORAZ SANKCJĘ 

Z TYTUŁU NIESPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ] 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawcy zatrudniali na podstawie 

umowy o pracę wszystkie osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać 

czynności tj. czynności związane z pracami transportowymi, montażowymi, 

instalacyjnymi, wykonywanymi pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie 

wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę. 
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2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez cały okres realizacji 

przedmiotu umowy. 

2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 5 dni roboczych) 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 pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) 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, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) 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 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
1
 

bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) 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; 

4) 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 pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

                                                 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać  

przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi  

być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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3. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę 

zobowiązania określonego w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie 

Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania 

wyjaśniającego w tej sprawie. Obowiązek powyższy znajduje zastosowanie również w 

przypadku, gdy personel Wykonawcy będzie świadczył usługi na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, a nie na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności 

będzie polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej 

zgodnie z §11 ust. 2 pkt. 4 Umowy, a także uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy po upływie dodatkowego terminu 

wyznaczonego na usunięcie tych naruszeń. 

5. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 

przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.   

6. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 

dotyczących zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1. 

 

§ 18 

[SĄD WŁAŚCIWY] 

W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej 

umowy, sądem właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

 

§ 19 

[PRAWO WŁAŚCIWE] 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy – Prawach Autorskich i prawach pokrewnych  oraz ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

2. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w 

trybie określonych w ww. ustawie. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274#art(22)par(1)
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§ 20 

[KLAUZULA SALWATORYJNA] 

1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się 

nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. 

2. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, 

niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony 

cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych 

luk w umowie. 

 

§ 21 

[EGZEMPLARZE UMOWY] 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 

a dwa dla Zamawiającego 

 

ZAMAWIAJACY       WYKONAWCA 
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