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               Załącznik Nr 7 do SIWZ 
Nr sprawy: MZKiD-AG.216.2/18 

Wzór umowy 
 

UMOWA Nr ……/2018 
 

zawarta w dniu ……..2018 r.  pomiędzy: 
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek reprezentowanym 
przez: 
1. Piotra Nowakowskiego – Dyrektora Muzeum zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
a 
…………………………………………….. adres  reprezentowanym przez …………………. zwanym dalej „Wykonawcą” 
wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”. 
  

§ 1 
Niniejsza umowa została zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 

 

§ 2 
Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Realizacja ekspozycji stałych w ramach modernizacji i rozbudowy 
Muzeum Historii Włocławka – zakup systemów wystawienniczych”. 

2. Zamówienie będzie obejmowało wykonanie systemów wystawienniczych według: 
1) specyfikacji technicznej – stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy,  
2) rysunków projektowych — stanowiących załącznik 2 do niniejszej umowy. 

3. W ramach realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu umowy, jego 
rozładunku, wniesienia, złożenia, montażu i ustawienia systemów wystawienniczych wraz z ich 
zamocowaniem zgodnie z rysunkami projektowymi lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
oraz wywozu opakowań. 

4. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy ze szczególną starannością, właściwą 
podmiotom profesjonalnym, zgodnie z jej postanowieniami, oraz obowiązującymi przepisami 
prawa. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży systemów wystawienniczych, będących 
przedmiotem niniejszej umowy, wymienionych w § 2 ust 1 i 2 oraz zapewnia, że dostarczony towar 
odpowiada standardom jakościowym, technicznym i bhp wynikającym z jego przeznaczenia.  

6. Wykonawca oświadcza, że systemy wystawiennicze stanowiące przedmiot umowy: 
1) będą fabrycznie nowe, kompletne, pochodzące z bieżącej produkcji, wysokiej (bezspornie 

dobrej) jakości, w pierwszym gatunku; wszystkie jego elementy będą przygotowane na 
intensywną eksploatację i w związku z tym będą wykonane w sposób gwarantujący ich trwałość, 
będą posiadały aktualne atesty wytrzymałościowe i certyfikaty lub inne dokumenty, 
potwierdzające przeznaczenie użytych materiałów do ich produkcji. 

2) będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 
2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym 
niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą, tj.  bezpieczne gabloty przeznaczone 
do eksponowania zbiorów muszą posiadać: 
a) konstrukcję z materiałów zapewniających stabilność; 
b) możliwość przytwierdzenia do podłoża lub zablokowania utrudniającego zmianę położenia; 
c) przeszklenie ze szkła o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie minimum w klasie P4A 

zgodnie z PN-EN 356; 
d) zamknięcia mające certyfikaty potwierdzające posiadanie jednej z klas odporności na 

włamanie zgodnie z PN-EN 12209; 
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e) szklane osłony i przegrody zabezpieczające zbiory powinny być wykonane ze szkła 
bezpiecznego minimum w klasie P2A zgodnie z PN-EN 356 albo tworzyw o parametrach 
zbliżonych do tych właściwości. 

3) spełniają wszystkie parametry i wymagania wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie 
przedmiotu zamówienia określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ, posiadają odpowiednią 
wytrzymałość, gwarantującą bezawaryjną eksploatację, zapewnioną poprzez system 
wystarczająco mocnych łączeń i właściwą jakość użytych materiałów, 

4) są dopuszczone do użytkowania i obrotu na rynku polskim, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
na terenie RP przepisami i normami, 

5) ich nabycie i korzystanie zgodnie z przeznaczeniem nie narusza prawa, w tym również praw osób 
trzecich. 

7. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na swój koszt i własnym transportem do miejsca ich 

użytkowania. W przypadku gdy będzie przywożony spoza terytorium Unii Europejskiej, Wykonawca 

odpowiedzialny jest za jego import, w tym odprawę celną.  

8. Na etapie realizacji umowy, Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dostarczanych obiektów. 

W przypadku stwierdzenia ich niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, Zamawiający wstrzyma 

całą dostawę wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

9. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy niezgodnego z ustaleniami, 
wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz niegodnych ze złożoną ofertą, bądź 
wadliwych, Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania odbioru oraz zwrotu na koszt 
Wykonawcy dostarczonych systemów wystawienniczych będących przedmiotem umowy, a 
Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany na nowe, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.   

10. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie 
mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z należących do osób trzecich 
praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności praw autorskich, patentów, wzorów 
użytkowych lub znaków towarowych, w odniesieniu do przedmiotu umowy. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które powstały w wyniku realizacji niniejszej 
umowy, wyrządzone przez Wykonawcę jak również przez inne osoby, działające na jego rzecz. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi kwotę brutto …….. PLN 

(słownie złotych: ………………………………..…).  
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest ostateczne i nie podlega podwyższeniu.   
3. Wynagrodzenie obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za 

przedmiot umowy, jego dostarczenie do miejsca przeznaczenia, rozładunek, wniesienie, złożenie, 
ustawienie oraz wywiezienie opakowań. Cena uwzględnia również wszelkie podatki, opłaty i inne 
należności płatne przez Wykonawcę (w tym koszt ewentualnego cła) oraz wszelkie elementy ryzyka 
związane z realizacją zamówienia. W związku z tym Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego 
pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jednorazowo, na podstawie 
faktury VAT zawierającej ceny jednostkowe poszczególnych elementów przedmiotu umowy 
wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT. Za termin 
dokonania zapłaty, uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Wykonawca wystawi fakturę końcową po wykonaniu przedmiotu zamówienia wymienionego w 
oparciu o podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół bezusterkowego odbioru przedmiotu 
umowy. 

6. Błędnie wystawiona faktura, spowoduje naliczenie ponownego 30 dniowego terminu płatności od 
momentu dostarczenia poprawionej faktury. 

7. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP PL 888-21-79-530. 
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8. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP ………………. / nie jest płatnikiem VAT na terytorium 
Polski.(*niepotrzebne skreślić). 

9. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze datę zawarcia i numer Umowy nadany przez 
Zamawiającego, której dotyczy wystawiona faktura. Wykonawca zobowiązany jest podać na 
fakturze termin zapłaty wynikający z Umowy. 

10. Zamawiający jest uprawniony do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwoty 
naliczonych kar umownych. 

11. Płatności dokonane będą w złotych polskich. 
 

§ 4 
Termin wykonania dostawy i odbiór przedmiotu umowy 

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy  w terminie do dnia ………………………….. 2018 r.  
2. Dostawa przedmiotu umowy dokonana będzie przez Wykonawcę w dzień roboczy (od poniedziałku 

do piątku),  w godz. 8:00 – 14:00. 
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Muzeum Historii Włocławka, ul. Szpichlerna 17-19, 87-

800 Włocławek 
4. Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, nastąpi komisyjnie, w terminie do 7 dni roboczych 

od daty wykonania całości przedmiotu umowy.  
5. Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru 
6. Protokół odbioru, powinien zawierać w szczególności: 

1) dzień i miejsce odbioru przedmiotu umowy, 
2) oświadczenie wszystkich przedstawicieli Zamawiającego o braku, albo o istnieniu wad w 

wykonaniu przedmiotu umowy, 
3) w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w terminie 

określonym przez przedstawicieli Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego. 
Stwierdzenie przez przedstawicieli Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad będzie 
stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

7. Odbioru przedmiotu umowy dokona wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Przyjęcie przedmiotu umowy 
nastąpi w formie bezusterkowego protokołu odbioru podpisanego przez strony umowy 

8. W trakcie odbioru sprawdzane będą: 
1) zgodność dostarczonego przedmiotu umowy z opisem zawartym w SIWZ, 
2) wykonanie przedmiotu umowy: brak uszkodzeń, stabilność, trwałość mocowania elementów, 

itp., 
3) zachowania porządku w miejscu dostawy i montażu. 

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad przedmiotu zamówienia, a także nieporządku, 
pozostawionych odpadów i nieczystości w miejscu dostawy i montażu systemów wystawienniczych, 
Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia dostawy oraz odmowy podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru, żądania dostawy zgodnej z umową oraz doprowadzenia do 
porządku miejsca dostawy. W takiej sytuacji sporządzony zostanie protokół rozbieżności. 
Maksymalny termin na usunięcie odpadów i nieczystości z miejsca dostaw i montażu ustala się na 
następny dzień roboczy po dniu dostawy. 

10. Za datę wykonania umowy uważa się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 
przedmiotu umowy. 

11. Odbiór przedmiotu umowy nie wyłącza roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania, 
nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy 
przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe u Zamawiającego, jak  
i osób trzecich w wyniku zniszczenia wszelkiej własności spowodowane jego działaniem lub 
zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy. 

13. Zlecenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
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uchybienia, zaniedbania i zaniechania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, 
jakby to były działania, uchybienia, zaniedbania lub zaniechania własne. 

14. W razie uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego przez Wykonawcę lub osoby którymi 
Wykonawca posługuje się przy wykonaniu niniejszej umowy, Wykonawca jest obowiązany do 
naprawienia szkody przed dokonaniem przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy. 

 

§ 5 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela …….…. miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone systemy wystawiennicze, 
będące przedmiotem niniejszej umowy. Okres rękojmi za wady systemów wystawienniczych jest 
równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. Udzielona gwarancja jakości i rękojmia za wady 
oznaczają, że Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za wynikłe szkody w mieniu 
Zamawiającego będące następstwem wad systemów wystawienniczych. 

2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady poszczególnych, systemów wystawienniczych rozpoczyna 
swój bieg od daty podpisania przez strony protokołu odbioru – bez zastrzeżeń. 

3. Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych Wykonawca 
może zlecić innemu profesjonalnemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt. 
W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich 
zaistniałych wad i uszkodzeń systemów wystawienniczych, tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany: 
podzespołów, elementów wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe,  tj. 
niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej 
konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są 
wady systemów wystawienniczych wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania. 

4. Strony ustalają, że naprawy w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonywane będą w 
siedzibie Zamawiającego (koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu, 
materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty związane z 
wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady, obciążają Wykonawcę) lub w 
serwisie wskazanym przez Wykonawcę (obowiązek dostarczenia urządzenia do serwisu i 
dostarczenia po naprawie do Zamawiającego wraz z kosztami spoczywa po stronie Wykonawcy). 

5. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad 
systemów wystawienniczych — ujawnionych w okresie gwarancji jakości, do końca następnego dnia 
roboczego po dniu doręczenia mu zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego za 
pośrednictwem faksu na numer 54 232 36 25 lub poczty elektronicznej na adres: 
sekretariat@muzeum.wloclawek.pl; zastepcamzkid@op.pl;  

6. Wykonawca oświadcza, że okres każdej naprawy gwarancyjnej nie przekroczy 14 dni od dnia 
doręczenia mu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Opóźnienie Wykonawcy 
w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie zdarzenia stanowiące siłę wyższą. 

7. W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, termin gwarancji 
biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany. Jeżeli 
Wykonawca nie usunie wad systemów wystawienniczych we wskazanym powyżej terminie, 
Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej - na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

8. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych Strony mogą zlecić 
wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie Strona, której 
stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony w terminie 14 dni nie ustalą osoby wspólnego, 
niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.  
W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko Zamawiającego, wówczas 
Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu całości kosztów wykonania ekspertyzy.  

9. Dokonanie odbioru urządzeń zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia Wykonawcy od 
roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 

 

 
 

mailto:sekretariat@muzeum.wloclawek.pl
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§ 6 
Kary umowne 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek  okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy,  

3) za nierzetelne, stwierdzone w protokole odbioru, wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 
20% wartości tej części zamówienia, która została wadliwie lub nierzetelnie wykonana, 

4) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia, określonego  
w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu 
dostawy przedmiotu umowy określonego w § 4 ust.1, 

5) za zwłokę w usunięciu wad/uzupełnieniu braków stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego 
po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad, 

6) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 
następnego po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający  może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody i utraconych korzyści. 

4. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający, zastrzega sobie prawo do ich potrącenia  
z wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 po bezskutecznym upływie terminu zapłaty kary 
umownej na podstawie wystawionej noty. 

5. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie wg prawa 
polskiego, w przypadku opóźnienia w uregulowaniu wynagrodzenia Wykonawcy, od kwoty 
należności niezapłaconej w terminie. 
 

 

§ 7 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 
2. Fakt realizacji robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności 

czy obowiązków w ramach niniejszej umowy. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne 

działania lub zaniechania. 
4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie zobowiązania z tytułu wykonanych prac przez 

Podwykonawców zostaną należycie uregulowane. 
 

§ 8 
Zmiany postanowień zawartej umowy  

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia 
publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie 
strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą 
wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. W szczególności Zamawiający 
dopuszcza: 
1) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu 

siedziby, zmianę formy prawnej itp., 
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2) konieczną zmianę terminów realizacji etapu zamówienia jak i całego zamówienia, jeżeli 
konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawierania umowy i nie wynika ona z winy Wykonawcy. Wykonawca na piśmie przedstawi  
i udokumentuje okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty, 

3) konieczne przesunięcie terminu realizacji zamówienia, w sytuacji gdy brak możliwości 
dochowania pierwotnego terminu wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

4) zmianę dotyczącą dostarczanych systemów wystawienniczych w sytuacji: 
a) gdy nastąpi wycofanie danego artykułu z produkcji przez producenta, a dostępny będzie 

artykuł o parametrach nie gorszych niż wynikające z ich opisu w SIWZ (wycofanie danego 
artykułu z produkcji przez producenta, Wykonawca musi pisemnie udokumentować), 

b) niedostępności na rynku artykułu objętego ofertą Wykonawcy (z innych powodów niż 
wymieniony powyżej), w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu artykuł o parametrach nie gorszych niż wynikające z ich opisu w SIWZ 
(niedostępność danego artykułu na rynku, Wykonawca musi pisemnie uzasadnić), 

5) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia oraz związane z tym zmniejszenie wartości 
umowy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, które to przyczyny Zamawiający 
musi udokumentować, 

6) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego , tzn. na cenę niższą 
– na pisemny wniosek jednej ze Stron, 

7) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
umowy.  

3. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 
1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

dokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej. 
2) Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 
3) Złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać: 

a) opis propozycji zmiany, 
b) uzasadnienie zmiany, 
c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. 

4) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
4. Zmiana postanowień zawartej umowy jest także dopuszczalna w przypadkach wymienionych w art. 

144 ust. 1 pkt 2)-6) ustawy Pzp. 
 

§ 9 
Przedstawiciele Stron 

1. Strony ustalają, iż do bezpośrednich kontaktów, mających na celu zapewnienie prawidłowej 
realizacji przedmiotu umowy, jego bieżący nadzór oraz weryfikację, upoważnione zostają 
następujące osoby: 
1) ze strony Zamawiającego: Dariusz Fąfara (tel. 54 2323625, e-mail: zastepcamzkid@op.pl ); 
2) ze strony Wykonawcy: ……………………………….….. (tel. ……….….. , e-mail …………….……..). 

2. Strony zgodnie postanawiają, iż osoby wskazane powyżej nie są uprawnione do podejmowania 
decyzji w zakresie zmiany zasad wykonywania umowy, a także zaciągania nowych zobowiązań lub 
zmiany umowy. 

3. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 wymaga pisemnej notyfikacji Strony 
dokonującej zmiany. 

4. Strony wskazują następujący adres do doręczeń: 
1) Zamawiający: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, ul. Słowackiego 1a 87-

800 Włocławek 
2) Wykonawca: ul. ……………………………………………………………………………………………………… . 

5. W przypadku zmiany adresu do doręczeń przez którąkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie 
drugą Stronę na piśmie najpóźniej w dniu następującym po tej zmianie. W przypadku braku takiego 
powiadomienia doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będzie uważane za skuteczne. 

 

mailto:zastepcamzkid@op.pl
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§ 10 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto. W związku powyższym, przed podpisaniem umowy, tytułem 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy – Wykonawca złożył  zabezpieczenie w wysokości 10% 
wartości brutto niniejszej umowy tj. kwotę  ………………………………………………...  złotych, słownie: 
…………………………………………….. w formie: …………………………………………………, które służyć będzie 
pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w 
szczególności: 
1) do zwrotu innych kosztów poniesionych przez Zamawiającego, a które zgodnie z umową 

obciążają Wykonawcę,  
2) zapłaty kar umownych bądź odszkodowania bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, jeśli 

Wykonawca nie zapłaci kar umownych w terminie wskazanym w Umowie, 
3) pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

2. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji umowy oraz okres  rękojmi/gwarancji. 
3. Wniesione zabezpieczenie jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie 

Zamawiającego i może być wykorzystane przez Zamawiającego, w przypadku niewykonania lub 
nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy. 

4. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania „Protokołu 
odbioru”, potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu Umowy.  

5. Pozostała część - w wysokości  30% zabezpieczenia - zostanie zatrzymana dla pokrycia ewentualnych 
roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi/gwarancji za wady/usterki i zostanie zwrócone na 
podstawie „Protokołu pogwarancyjnego odbioru”, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi/gwarancji. 

6. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy.  

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dopuszczalna na zasadach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy 
Pzp i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 

 

§ 11 
Odstąpienie od Umowy 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa, Zamawiający ma prawo według 
własnego uznania, zachowując prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy odstąpić od umowy  
(w całości lub części) w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek  
z poniższych okoliczności: 
1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego trzydzieści (30) dni 

kalendarzowych; 
2) gdy Wykonawca nie przestrzega postanowień umowy, nie wykonuje swoich obowiązków lub 

wykonuje je w sposób nienależyty; 
3) gdy Wykonawca nie okazał na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających złożone 

w Formularzu ofertowym Oświadczenia, że dostarczane produkty odpowiadają określonym 
normom / specyfikacjom technicznym i posiadają stosowne atesty, sprawozdania z badań, 
raporty, certyfikaty, o których mowa w § 2 ust. 6; 

4) gdy w trakcie trwania umowy Wykonawca ogłosi upadłość, wszczęte zostanie w stosunku do 
Wykonawcy postępowanie likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne; 

2. Przed odstąpieniem od umowy, w przypadkach opisanych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3), Zamawiający 
wezwie Wykonawcę na piśmie do zaniechania naruszeń, wyznaczając w tym celu odpowiedni 
termin. Niezastosowanie się Wykonawcy do wezwania upoważnia Zamawiającego do odstąpienia 
od umowy. 

3. W przypadku o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonanej części umowy. 
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4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o wystąpieniu istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrażać istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu. 

5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 60 dni od daty powzięcia informacji o 
okolicznościach uprawniających do odstąpienia w przypadku, gdy Wykonawca, bez zgody 
Zamawiającego lub niezgodnie z postanowieniami SIWZ powierzy wykonanie zobowiązań 
wynikających z umowy osobom trzecim. 

6. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej za potwierdzeniem odbioru lub listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy 
pisemnej. 

2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby 
trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, będą rozpatrywane polubownie, a w razie ich 
nieskuteczności, sprawa zostanie skierowana do rozpatrzenia przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego i dla Wykonawcy 

 
 
ZAMAWIAJĄCY                                WYKONAWCA 


