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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – część IV 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

zawarta w dniu …....................... r. w Dziekanowicach,  

pomiędzy: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z siedzibą w Dziekanowicach 32, (62-261) 

Lednogóra, posługującym się numerem NIP 784-101-69-77 oraz numerem REGON 639770708,  

reprezentowanym przez:  

prof. dr. hab. Andrzeja Marka Wyrwę - Dyrektora Muzeum  

za kontrasygnatą Jolenty Podzerek - Głównej Księgowej  

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a  

.................................................................  

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

zgodnie z wynikiem postępowania w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji 

na podstawie przepisów ustawy z 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1129 ze zm. - dalej „PZP”), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie 

pn.: „Dziedzictwo Pierwszych Piastów–rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko -

wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Sprzęt komputerowy i aktywny, licencje i 

oprogramowanie”, nr postępowania: MPP-05-2021. 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

„SWZ” oraz ofertą Wykonawcy. Do wszelkich wymagań dotyczących przedmiotu umowy,  

w szczególności sposobu jego realizacji i rozliczenia, nieuregulowanych w niniejszej umowie, mają 

zastosowanie stosowne postanowienia zawarte w przedmiotowej SWZ.  

2. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą „Dziedzictwo Pierwszych Piastów–

rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko -wystawienniczej Muzeum Pierwszych 

Piastów na Lednicy. Sprzęt komputerowy i aktywny, licencje i oprogramowanie” (dalej jako 

„przedmiot umowy”), zgodnie z SWZ, w tym ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i 

ofertą Wykonawcy, o której mowa w ust. 1, stanowiącymi integralną cześć niniejszej umowy. 

3. Na cykl realizacji przedmiotu umowy składają się prace obejmujące w szczególności:  

1) dostawę i montaż sprzętu komputerowego i aktywnego z pakietem niezbędnych licencji i 

oprogramowania spełniającego minimalne wymagania wskazane w Specyfikacji 

Technicznej stanowiącej Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia;  

2) dostawę i montaż mechaniczno-elektronicznego depozytora kluczy (150 kluczy) 

spełniającego minimalne wymagania wskazane w Projekcie Wykonawczym – Instalacje 

elektryczne niskoprądowe – ochrony obiektu, stanowiącym Załącznik nr 1.5 do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia;  

3) dostawę i montaż uchwytów na monitory;  

4) dostawę i montaż modułów SFP SM oraz DAC kable;  

5) programowanie, konfiguracja i uruchomienie dostarczonego sprzętu zgodnie z 

wymaganiami wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  
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6) ukończenie wszystkich dostaw objętych Zamówieniem; usunięcie w nich wszelkich wad; 

przeprowadzenie niezbędnych prób i uruchomień, w tym przez autoryzowane serwisy 

producenckie przeprowadzenie szkoleń związanych z obsługą dostarczonego sprzętu 

komputerowego, urządzeń aktywnych i oprogramowania; wykonanie kompletnej 

dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami wskazanymi w nn Opisie 

Przedmiotu Zamówienia. 

 

 

§ 2 Obowiązki stron 

1. Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy w terminie wskazanym w § 3 niniejszej umowy, 

na własny koszt i ryzyko.  

2. Zakres zobowiązania Wykonawcy jest tożsamy z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego i warunkami tego postępowania. Wykonawca oświadcza, że oferta przez 

niego złożona obejmuje pełny zakres przedmiotu umowy uwzględniony w SWZ.  

3. Wykonawca w czasie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz poza tym 

czasem będzie unikał prowadzenia jakichkolwiek działań mających negatywny wpływ na interesy 

lub dobre imię Zamawiającego.  

4. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w czasie 

trwania niniejszej umowy (w tym niemajątkowe), o ile nie powstały one z winy umyślnej 

Zamawiającego.  

5. Wykonawca  wolny jest od odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby za które nie 

ponosi odpowiedzialności. 

6. Zamawiający jest w szczególności zobowiązany do:  

1) współpracy z Wykonawcą w taki sposób, aby przedmiot umowy był wykonany  

w umówionym czasie,  

2) terminowej wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy. 

 

§ 3 Termin wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie 10 tygodni od dnia 

podpisania umowy.  

2. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień podpisania przez Strony, bez zastrzeżeń, protokołu 

odbioru końcowego.  

 

§ 4 Przedstawiciele Stron 

1. Sprawy związane z realizacją umowy prowadzić będą:  

1) w imieniu Wykonawcy: ……………….. numer telefonu ……………; e-mail: 

…………………………,  

2) w imieniu Zamawiającego: …………… nr telefonu ………….., e-mail: ………………………..  

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, są upoważnione do bieżącego koordynowania spraw związanych 

z realizacją umowy, jednakże bez prawa dokonywania w niej zmian oraz zaciągania zobowiązań 

finansowych.  

3. Zmiana osób lub danych kontaktowych osób, o których mowa w ust. 1, nastąpi w formie pisemnego 

poinformowania drugiej Strony na adres wskazany w komparycji umowy i nie wymaga sporządzenia 

aneksu do umowy. 

4. Funkcję Kierownika Robót Montażowych pełnił będzie: ………………………………………. 

5. Zmiana osoby, o której mowa w ust.  4, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego w 

formie pisemnej oraz może nastąpić pod warunkiem, że proponowana osoba posiada odpowiednie 

przygotowanie, doświadczenie i uprawnienia, które nie są gorsze niż osoby wymienionej w wykazie 

stanowiącym załącznik do oferty i wymaganiach określonych w SWZ.  
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§ 5 Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ze wszystkimi elementami opisanymi 

w SWZ oraz niniejszej umowie wynosi: ………..zł brutto (słownie kwota brutto:…………00/100).  

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 ma charakter ryczałtowy, zgodny z ofertą i zawiera wszystkie 

koszty realizacji całego przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie w dwóch częściach: 

1) 50% wynagrodzenia płatne będzie na podstawie faktury częściowej wystawionej po upływie 

14 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie protokołu odbioru częściowego; 

2) 50% wynagrodzenia płatne będzie na podstawie faktury końcowej, wystawionej na 

podstawie protokołu odbioru końcowego, po wykonaniu przez Wykonawcę całości 

przedmiotu umowy.  

4. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowi prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura 

VAT.  

5. Zamawiający potwierdzi  wiadomością wysłaną pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy 

prawidłowość  złożonej faktury w ciągu 2 dni roboczych od jej otrzymania. 

6. Płatności będą realizowane przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy 

wskazane na fakturze.  

Do każdej faktury Wykonawca dołączy oświadczenie, że wskazany na fakturze rachunek 

bankowy jest właściwy do realizacji płatności z tytułu niniejszej umowy oraz jest rachunkiem 

zgłoszonym organowi podatkowemu i wymienionym w rejestrze podatników VAT.  

7. Płatności realizowane będą przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 

przez Wykonawcę faktury pozbawionej jakichkolwiek pomyłek i w pełni odpowiadającej stanowi 

faktycznemu. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą dostarczenia faktury do Zamawiającego. 

8. Zamawiający wymaga złożenia faktury w formie papierowej.  

9. Za termin dokonania płatności uważa się złożenie polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 

 

§ 6 Podwykonawcy 

1. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia Zamawiającemu wszystkich podwykonawców przed ich 

przystąpieniem do realizacji powierzonej im części przedmiotu umowy oraz poinformowania  

o zmianie podwykonawców lub rezygnacji z ich udziału w realizacji przedmiotu umowy.  

2. Do skutecznego zgłoszenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy wymagane jest, aby stosowna 

informacja w formie pisemnej została skierowana do Zamawiającego.  

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna być zgłoszona Zamawiającemu przed przystąpieniem 

przez podwykonawcę do wykonywania powierzonej mu części przedmiotu umowy, a w przypadku 

rezygnacji – w terminie 7 dni od dnia rezygnacji z udziału podwykonawcy w realizacji przedmiotu 

umowy.  

4. Informacja, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać firmę podwykonawcy, adres do korespondencji 

oraz powierzoną do wykonania podwykonawcy część przedmiotu umowy, wraz ze wskazaniem jej 

wartości. 

5. Zamawiający dopuszcza  dokonane zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej. 

 

§ 7 Odbiór przedmiotu umowy 

1. Zamawiający przewiduje następujące odbiory przedmiotu umowy: 

1) odbiory częściowe przedmiotu umowy. Pierwszy odbiór przeprowadzony zostanie  nie 

wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podpisania umowy. Pozostałe w uzgodnionych 

osobno terminach. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest jedynie 

pierwszy protokół odbioru częściowego.  

2) odbiór końcowy przedmiotu umowy, przeprowadzony po wykonaniu całości przedmiotu 

umowy. 
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2. Wykonawca pisemnie zgłasza Zamawiającemu gotowość do przystąpienia przez 

Zamawiającego do czynności odbiorowych. 

3. Zamawiający dopuszcza zgłoszenie gotowości odbioru prac drogą elektroniczną  na adres… 

4. Zamawiający: 

1) w przypadku odbioru częściowego - przystąpi do odbioru przedmiotu umowy w 

terminie 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę i 

dokona odbioru w terminie 5 dni roboczych od przystąpienia do odbioru.  

2) w przypadku odbioru końcowego - przystąpi do odbioru przedmiotu umowy w terminie 

5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę i dokona 

odbioru w terminie 14 dni roboczych od przystąpienia do odbioru.  

5. Wraz ze zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu Dokumentację powykonawczą, której szczegółowy zakres i sposób 

sporządzenia wskazany został w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz gwarancje niezbędne do 

korzystania z przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie.  

6. Z  odbioru częściowego przedmiotu umowy Strony sporządzą pisemny protokół odbioru 

częściowego. 

7. Z odbioru końcowego przedmiotu umowy Strony sporządzą pisemny protokół odbioru 

końcowego. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w realizacji przedmiotu umowy, 

Zamawiający odmawia dokonania odbioru i podpisania protokołu. Wykonawca zobowiązany 

jest do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad, a procedura odbioru podlega 

powtórzeniu.    

9. Zgłoszone wady i usterki będą wyszczególnione w sporządzonym przez strony protokole 

rozbieżności. 

10. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń Zamawiającego stanowi podstawę do 

wystawienia faktury za realizację Umowy.  

 

§ 8 Gwarancja 

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy.  

2. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego.  

3. Szczegółowe wymagania: 

1) Serwer administracyjny (Serwer 1): 

a) 5-letnia gwarancja producenta.  

b) Czas reakcji w miejscu instalacji to kolejny dzień roboczy. Wsparcie techniczne 

realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera.  

2) System bezpieczeństwa budynków (router z funkcją firewall wraz z licencjami): 

a) System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 60 

miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego 

wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do 

aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.  

3) Komputer przenośny (stacja robocza typ 1): 

a) Gwarancja jakości producenta na okres co najmniej 60 miesięcy - świadczonej w 

siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędna będzie naprawa sprzętu w siedzibie 

producenta, lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt 

transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca,  

b) Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta  

4) Instalacja zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem SMS 

a) Serwer dla instalacji zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem SMS (Serwer 

2) 

 5-letnia gwarancja producenta.  
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 Czas reakcji w miejscu instalacji to kolejny dzień roboczy. Wsparcie 

techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego 

serwera.  

b)  Zestaw komputerowy stacjonarny (stacja robocza typ 2) 

 Gwarancja jakości producenta: na okres …….. miesięcy - świadczonej w 

siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędna będzie naprawa sprzętu w 

siedzibie producenta, lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym 

- wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca,  

 Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego 

dnia roboczego,  

 Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta 

lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,  

c)  Monitor 27” 

  Gwarancja ………. na pracę w trybie 24/7. 

5) Instalacja CCTV 

a)  SERWER do monitoringu CCTV (Serwer 3) i Dysk twardy (Dysk) 

 5-letnia gwarancja producenta.  

 Czas reakcji w miejscu instalacji to kolejny dzień roboczy. Wsparcie 

techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego 

serwera.  

b)  Zestaw komputerowy stacjonarny (stacja robocza typ 2) 

 Gwarancja jakości producenta: na okres ………… miesięcy - świadczonej 

w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędna będzie naprawa sprzętu 

w siedzibie producenta, lub autoryzowanym przez niego punkcie 

serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa 

Wykonawca,  

 Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego 

dnia roboczego,  

 Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta 

lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,  

c)  monitor przemysłowy 43” 

  Gwarancja na ………… na pracę w trybie 24/7. 

6) Mechaniczno-elektroniczny depozytor kluczy. 

Gwarancja na ………. miesięcy. 

7) System telekomunikacyjny 

a) Dostarczony system telekomunikacyjny (centrala telefoniczna, telefony) będzie 

objęty ………..-miesięczną gwarancją producenta na dostarczony sprzęt i min. 36-

miesięcznym wsparciem dla dostarczonego software.  

b) W trakcie trwania wsparcia dla oprogramowania Zamawiający będzie miał dostęp 

do najnowszych aktualizacji software, w tym również upgrade do najnowszych 

wersji dedykowanych dla posiadanego sprzętu. 

8) Przełączniki LAN (przełączniki zarządzalne 48-portowe, przełącznik zarządzalny 24-

portowy, przełączniki zarządzalne 24-portowe SFP, przełączniki zarządzalne 48-portowe 

POE, przełączniki zarządzalne 24-portowe POE): 

a) Systemy muszą być objęte serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 60 

miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego 

wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do 

aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.  

9) Instalacja sieci bezprzewodowej WiFi (access point’y wewnętrzne i zewnętrzny): 

a) Urządzenia muszą mieć zapewnioną dożywotnią ograniczoną gwarancję 

producenta, tj. do 5 lat od zaprzestania produkcji oraz być objęte serwisem 

gwarancyjnym producenta przez okres minimum 60 miesięcy, polegającym na 
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naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego 

serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania 

oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. 

10) Moduły SFP SM oraz DAC kable 

a) Gwarancja na …………. miesięcy. 

4. W okresie obowiązywania gwarancji wady będą zgłaszane Wykonawcy pocztą elektroniczną na 

adres e-mail: ………………….. lub telefonicznie na numer ………………, bądź pisemnie na adres 

Wykonawcy wskazany w komparycji umowy. Zgłoszenia dokonane telefoniczne będą potwierdzone 

niezwłocznie drogą elektroniczną stosownie do zdania pierwszego niniejszego ustępu. O zmianie 

danych wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu Wykonawca zobowiązuje się 

zawiadomić Zamawiającego z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 3 dni robocze. Zmiana 

danych wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie stanowi zmiany umowy i nie 

wymaga zawarcia aneksu do umowy.  

5. Jakakolwiek usterka lub awaria, która nastąpi w okresie gwarancji będzie usunięta przez 

Wykonawcę bezpłatnie, łącznie z dojazdem serwisu, kosztami części i robocizny.  

6. Na czas naprawy, liczony od dnia zgłoszenia usterki do dnia podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru naprawionego przedmiotu umowy, upływ okresu gwarancji określonej w ust. 2, 

ulega zawieszeniu. Dotyczy to elementów wadliwych i wymienionych na nowe bądź naprawionych. 

7. W przypadku urządzeń w całości wymienionych na nowe, okres gwarancji biegnie na nowo dla 

takiego urządzenia i będzie liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu z wymiany 

urządzenia na nowe.  

8. Wykonawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji jeżeli wykaże, że wady powstały 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karty gwarancyjne (dokumenty gwarancyjne) wystawione 

przez producentów odrębnie dla każdego z dostarczonych urządzeń potwierdzające spełnienie 

wszystkich wymagań wyszczególnionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr II do 

SWZ) 

10. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiający nie traci uprawnień  

z tytułu gwarancji.  

11. Postanowienia powyższe nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

rzeczy, określonym w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi dla każdego z urządzeń składających się 

na przedmiot umowy jest równy okresowi gwarancji.  

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo 

podjąć niezbędne działania naprawcze na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez wcześniejszego 

wezwania Wykonawcy, co nie narusza innych praw i zobowiązań Stron określonych w umowie. 

Poprzez działania naprawcze, o których mowa powyżej, Strony rozumieją zlecenie usunięcia danej 

wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. 

Zamawiający ma prawo potrącenia kosztów wykonawstwa zastępczego w zakresie prawnie 

dopuszczalnym z kwot należnych Wykonawcy, w tym ZNWU oraz bez konieczności uzyskania 

uprzedniej zgody Wykonawcy i wyroku sądowego.  

13. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na 

wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie okresu usunięcia 

wady.  

14. Zastrzega się, iż wybór podstawy prawnej dochodzenia usunięcia wad przedmiotu Umowy należy 

do Zamawiającego i pozostaje wiążący dla Wykonawcy. 

 

§ 9 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy  

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji 

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.  
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3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.  

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % ceny niezrealizowanej części umowy brutto, 

poza przypadkiem określonym w art. 456 ust. 1 pkt 1 PZP.  

5. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania w sposób wskazany 

w tym wezwaniu.  

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary przez Wykonawcę, Zamawiający dokona potrącenia 

stosownej kwoty, naliczonej tytułem kar umownych, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub 

ZNWU, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

7. Strony mogą dochodzić wyrównania szkód niepokrytych karami umownymi na zasadach ogólnych 

Kodeksu Cywilnego.  

8. Maksymalna wysokość kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy na podstawie 

niniejszej umowy wynosi 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.  

9. Maksymalna wysokość kar umownych, jakie Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu na 

podstawie niniejszej umowy wynosi 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1. 

 

§ 10 Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty  

w następujących przypadkach:  

1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy  

w przypadku, gdy ze względów organizacyjnych lub technicznych leżących po stronie 

Zamawiającego trwających dłużej niż 7 dni kalendarzowych, nie było możliwe przystąpienie 

do wykonania lub kontynuowanie przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym przez 

Zamawiającego. W takim przypadku zmiana terminu nastąpi o okres trwania przeszkody;  

2) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących 

przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu 

prawnego. Zmiany w tym zakresie ograniczone będą wyłącznie do dostosowania umowy 

do zmienionych regulacji prawnych;  

3) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy gdy 

wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 

okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, 

itp. powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres 

faktycznego opóźnienia nie dłużej jednak niż o 60 dni;  

4) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy  

w przypadku wystąpienia Siły wyższej (na przykład powódź, huragan, trzęsienie ziemi, 

śnieżyca, uderzenia pioruna, gradobicie, tąpnięcia górnicze, epidemie, pożary, wojna, 

zamieszki krajowe, strajki, zaprzestania, wstrzymania produkcji sprzętu przez producenta 

lub organy do tego upoważnione) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej postanowieniami. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres niezbędny 

do usunięcia skutków działania siły wyższej nie dłużej jednak niż o 90 dni;  

5) dopuszczalna jest zmiana modeli, typów i parametrów technicznych urządzeń składających 

się na przedmiot umowy, wynikająca z wycofania z produkcji modeli, typów i parametrów 

technicznych urządzeń opisanych w cz. II SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia. Zmiana 

możliwa jest na sprzęt o parametrach technicznych i funkcjonalnych co najmniej takich, jak 

wskazane w cz. II SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, bez zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w niniejszej umowie. Przed dokonaniem zmiany Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu opis parametrów technicznych  

i funkcjonalnych proponowanych modeli, typów i konfiguracji technicznych urządzeń.  

2. Zmiany umowy mogą zostać zainicjowane zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.  
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3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy strona zainteresowana przekazuje 

drugiej stronie wniosek na piśmie na adresy wskazane w umowie wraz z opisem zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.  

4. Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później 

niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Strona dowiedziała się, lub powinna dowiedzieć 

się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentów 

wymaganych Umową uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.  

6. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku wraz z uzasadnieniem żądania zmiany 

Umowy, druga strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania 

zmiany 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,  

będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 

4) zmiana osób wskazanych w § 4 ust. 1. 

 

§ 11 Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, innych przepisach obowiązującego 

prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w poniżej opisanych 

przypadkach:  

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

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

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu;  

2) otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy;  

3) wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji;  

4) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy;  

5) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami określonymi  

w niniejszej umowie, pomimo jednokrotnego wezwania przez Zamawiającego do 

prawidłowej realizacji i wyznaczenia 14-dniowego terminu na usunięcie nieprawidłowości.  

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie oświadczenia 

o odstąpieniu wynosi 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do 

odstąpienia od umowy, a określonych w niniejszym paragrafie. 

 

§ 12 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie: 

………………..w formie ………………………. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy stanowi załącznik do niniejszej umowy.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 

następujących terminach: 

a) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy (wykonania przedmiotu umowy) i uznania przez 

Zamawiającego  za należycie wykonane;  

b) 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu gwarancji.  

3. Dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną z form 

określonych w art. 450 ust. 1 Ustawy PZP. 
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4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

5. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w 

stosunku do terminu przedstawionego w § 3 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z 

aneksu do umowy. 

 

§ 13  Ubezpieczenie wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności w zakresie określonym niniejszą umową, na dowód czego okazuje w oryginale polisy 

ubezpieczeniowe numer ………… wystawione przez …………. wraz z dowodem opłacenia, jak też 

zobowiązuje się do utrzymywania tego ubezpieczenia na wskazanych w niniejszym paragrafie 

warunkach do upływu wskazanego w niniejszej umowie terminu wykonania umowy zgodnie z §3 

ust. 1 oraz do przedkładania kserokopii polis ubezpieczeniowych na kolejne okresy wraz z 

dowodami opłacenia polis w kolejnych okresach ubezpieczenia w terminie 7 (słownie: siedem) dni 

przed upływem terminu każdego dotychczasowego okresu ubezpieczenia.  

2. Wykonawca oświadcza, iż ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, spełnia następujące warunki:  

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego 

i użytkowanego mienia, 

2) suma ubezpieczenia: stanowiąca wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa 

w § 5 ust. 1,  

3) okres ubezpieczenia – od dnia zawarcia niniejszej umowy do upływu terminu wykonania umowy 

zgodnie z §3 ust. 1.  

3. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania w walucie polskiej, w kwotach 

koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.  

4. Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z umów 

ubezpieczenia na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, to Zamawiający będzie mógł 

dokonać na koszt i ryzyko Wykonawcy ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. 

Koszty, które Zamawiający poniesie opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić  

z wynagrodzeń należnych Wykonawcy, bez konieczności uzyskania wyroku sądu, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

 

 

§ 14 Klauzula RODO 

Na mocy art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) Administratorem państwa danych osobowych oraz 

danych osób trzecich przekazanych na potrzeby przetwarzania w związku z prowadzeniem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dziedzictwo Pierwszych Piastów–rozbudowa 

infrastruktury magazynowo-konserwatorsko -wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 

Sprzęt komputerowy i aktywny, licencje i oprogramowanie” będzie Muzeum Pierwszych Piastów na 

Lednicy (zwane dalej „Muzeum”). Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:   

- listownie na adres: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, 

  przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na: https://epuap.gov.pl/wps/portal/, 

  poprzez e-mail: sekretariat@lednica.pl, 

  telefonicznie: (61) 427 50 10. 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/
mailto:sekretariat@lednica.pl
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związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować 

w następujący sposób:   

- listownie na adres: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 23, 62-261 Lednogóra, 

  przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na: https://epuap.gov.pl/wps/portal/,  poprzez  

e-mail: sekretariat@lednica.pl, 

  telefonicznie: (61) 427 50 10. 

Dane osobowe Wykonawcy oraz osób uczestniczących w procesie zawierania i realizacji Umowy 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), e) RODO w celu związanym z prowadzonym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa – w szczególności Ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.).  

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być 

przekazywane do państw spoza EOG1 .  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), w celu związanym z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o udzielnie zamówienia publicznego, 

oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu jej realizacji, prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8) 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). 

Po zakończeniu sprawy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celach 

określonych ustawą Prawo zamówień publicznych przez 4 lata oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.).  

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

Posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

Nie przysługuje Pani/Panu:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

§ 15 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. Wykonawca nie może, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelewać na 

osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, pod rygorem 

nieważności umowy cesji.  

3. W razie jakichkolwiek sporów lub nieporozumień powstałych między Stronami w związku  

z postanowieniami niniejszej Umowy, Strony powinny dążyć do polubownego ich rozwiązania 

poprzez negocjacje. Jeżeli jakikolwiek spór lub nieporozumienie powstałe pomiędzy Stronami na tle 

mailto:sekretariat@lednica.pl
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Umowy nie będzie możliwe do rozwiązania w sposób polubowny, sądem właściwym będzie sąd 

właściwy dla Zamawiającego. 

4. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy okaże się z jakichkolwiek względów nieważne, 

nieskuteczne lub niewykonalne, taka nieważność, bezskuteczność bądź niewykonalność nie 

wpływa na żadne z pozostałych postanowień Umowy, a Strony będą współpracowały w celu 

usunięcia nieważnych, niewykonalnych lub nieskutecznych postanowień Umowy mając na 

względzie intencje i zamiar istniejące w chwili podpisania niniejszej Umowy.  

5. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.  

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

7. Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                WYKONAWCA: 


