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WERSJA UJEDNOLICONA Z DNIA 04.06.2020 r. 

 

                                                                                                                            

UMOWA    NR  ……/KA/MG/2020 

zawarta w dniu ……………. 2020 r. w Warszawie 

(dalej jako „Umowa”) 

pomiędzy:  

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą w Warszawie przy ulicy St. Kostki 

Potockiego 10/16, 02 – 958 Warszawa, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do prowadzonego 

przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rejestru RIK pod nr 39/95, Regon 010956038, NIP 

951 -00 54 – 672, reprezentowanym przez: 

1. Pawła Jaskanisa – Dyrektora 

2. Magdalenę Całkę – Z-cę Dyrektora, Głównego Księgowego  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

1) w przypadku firmy – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – należy wpisać: 

Panią/Panem ……… zam. ……….., Pesel …………………..,  prowadzącą/ym działalność gospodarczą 

pod firmą …….. w ………… przy ul. …………….. wpisaną/ym do CEIDG, NIP …………………….. Regon 

…………………,  

2) w przypadku spółki należy wpisać: 

Spółką ….. (sp.j., sp. z o.o., S.A. itp.) z siedzibą w ………………… przy ul. ………………….. dla której 

Sąd Rejonowy dla …………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi 

KRS pod numerem …………………………………… NIP ……………. Regon ………………… 

reprezentowanym przez: …………………… 

3) w przypadku spółki akcyjnej należy dodatkowo wpisać: 

z kapitałem zakładowym w wysokości ………… zł wpłaconym w całości 

 

zwanego w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w ramach postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z póź.zm.), 

i na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: Wykonanie badań na 

podstawie  Projektu robót geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej warunków posadowienia projektowanych kubatur podziemnych 

zlokalizowanych na dziedzińcu pałacowym, folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu 

południowym pałacu w Wilanowie przy ul. Stanisława Kostki Potockiego10/16, 02-958 

Warszawa oraz przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony 

Środowiska dokumentacji geologiczno – inżynierskiej zwanej dalej łącznie „Przedmiotem 

umowy”. 

2. Zakres, o których mowa w ust. 1 zawarty został w następujących dokumentach:  

a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, 

b) Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,  

c) „Projekcie robót geologicznych na  wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 

warunków posadowienia projektowanych kubatur podziemnych zlokalizowanych na dziedzińcu 

pałacowym, folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu południowym pałacu w Wilanowie 
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Rozpoznanie warunków- wodnogruntowych dla projektowanych inwestycji budowlanych” 

opracowanej przez Geotest Sp. z o.o.  styczeń 2020r.  stanowiący załącznik nr 1 do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do OPZ,    

d) Decyzji Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawa z dnia 12 lutego 2020r. – załącznik nr 2 do 

OPZ  

e) Decyzji z dnia 04 marca 2020r. wydaną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, załącznik nr 3 do OPZ, 

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z powyższą dokumentacją i akceptuje ją w całości, uznając, 

iż jest ona prawidłowo sporządzona, wyczerpująca i kompletna z punktu widzenia potrzeb 

Zamawiającego i wymaganego przez niego zakresu oraz do wykonania Przedmiotu umowy 

3. Integralną częścią umowy są dokumenty wymienione w ust. 2 oraz oferta Wykonawcy złożona w 

postępowaniu o zamówienie publiczne, w wyniku którego zawarto Umowę. 

4. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z dokumentami i otoczeniem 

oraz  stwierdził na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia, posiadanych środków technicznych, 

zasad sztuki wraz z uwzględnieniem postanowień Umowy, że realizacja Przedmiotu umowy jest 

możliwa do wykonania przez Wykonawcę. 

5. Dokumentacja geologiczno-inżynierska musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa w szczególności  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) tak, aby mogła stanowić podstawę przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełniać wymagania przepisów powołanej 

ustawy Pzp dotyczących opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Wykonawca będzie w 

szczególności obowiązany do przygotowania dokumentacji tak aby nie naruszała przepisów art. 29 i 

30 powołanej ustawy Pzp. W przypadku kiedy Wykonawca nie może sporządzić dokumentacji bez 

zastosowania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu o 

których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp oraz norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 

i ust. 3 powołanej ustawy Pzp, obowiązany jest sporządzić tabele równoważności zawierające co 

najmniej opis parametrów rozwiązań równoważnych. 

6. Wykonawca zrealizuje i ukończy wszystkie prace oraz usunie wszelkie stwierdzone w nich wady lub 

usterki, stosownie do postanowień Umowy.  

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną na podstawie badań dokumentację 

geologiczno-inżynierską 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej pliki PDF na 

nośniku danych a następnie przekaże Zamawiającemu  zatwierdzoną przez Biuro Ochrony 

Środowiska dokumentację geologiczno-inżynierską w 8 egz. w wersji papierowej + 3 egz. w wersji 

elektronicznej pliki PDF na nośniku danych. 

8. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający zawarł niniejszą Umowę polegając na umiejętnościach i 

wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz wszelkich jego doświadczeniach. 

Wykonawcy znana jest okoliczność, że w związku z zawarciem niniejszej Umowy Zamawiający 

zainteresowany jest wyłącznie osiągnięciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez 

Wykonawcę do kompletnego zrealizowania Przedmiotu umowy i jego wydania Zamawiającemu. 

Oznacza to w szczególności, że poszczególne części Przedmiotu umowy nie mają samodzielnie 

znaczenia dla Zamawiającego, a nieosiągnięcie przez Wykonawcę rezultatu w postaci kompletnego 

Przedmiotu umowy będzie równoznaczne z niewykonaniem niniejszej Umowy. 

9. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach pozycji planu finansowego nr 22111  

10. Przedmiot umowy realizowany jest na podstawie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego nr 

15/ZP/2020. 

 

§ 2 

Terminy umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy opisany w §1 i załączniku nr 1 do Umowy 

w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2020 r., przy czym Zamawiający 
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wymaga osiągnięcia w czasie realizacji Przedmiotu umowy terminów pośrednich, o których mowa 

w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany Etapami, z zachowaniem terminów wymaganych dla 

poszczególnych Etapów: 

a) ETAP I – wykonanie prac wiertniczych i sądowania, wykonanie prac geodezyjnych, wykonanie 

badań laboratoryjnych, wykonanie prac dokumentacyjnych oraz przekazanie Zamawiającemu 

opracowanej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej nie później niż do 31 sierpnia 2020 r.  

b) ETAP II - przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej przez BOŚ dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej do 30 października 2020 r.  

3. Etapy realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca szczegółowo określi w Harmonogramie prac 

(zwany dalej „Harmonogramem”). Zatwierdzony przez Zamawiającego Harmonogram stanowi 

załącznik nr 5 do Umowy. 

 

§ 3 

Warunki realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot umowy zgodnie z niniejszą umową oraz z: 

a) dokumentami stanowiącymi załącznik nr  1 do  Umowy; 

b) przepisami i uregulowaniami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 

stosowanymi do prac budowlanych,, prowadzenia badań geologiczno - inżynierskich oraz 

wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia Robót oraz zasadami BHP i 

ppoż. w rejonach wykonywanych prac. 

2. Przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu umowy jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 

od dnia podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do 

zatwierdzenia Harmonogram o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy,  z podziałem na etapy 

odpowiadające poszczególnym obszarom opracowania na terenie Muzeum, w którym opisze rodzaj 

pojazdów oraz sprzętu, jakie zamierza wykorzystać do realizacji Przedmiotu umowy, oraz sposób i 

technikę wygrodzenia zajmowanego terenu. 

3. Przy realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wykonania Przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego i osób 

trzecich; 

b)  zachowania w czasie wykonywania prac warunków BHP i P.POŻ, zgodnie z zasadami 

organizacji pracy Muzeum i bezpieczeństwa jego majątku stanowiącymi załącznik nr 3 do 

Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu umowy przekazać 

Zamawiającemu listę Personelu zaangażowanego w realizację Przedmiotu umowy (lista Personelu 

będzie stanowiła załącznik nr 4 do Umowy) i dokonywać stałej jej aktualizacji, a także zapewnić 

identyfikację tego Personelu (np. poprzez odpowiednie identyfikatory, kamizelki ze wskazaniem 

firmy, z ramienia której wykonuje dana osoba prace). Niedopełnienie powyższego obowiązku może 

skutkować wstrzymaniem do czasu potwierdzenia realizacji Umowy przez uprawniony Personel 

Wykonawcy. 

5. Wydanie oraz odbiór terenu na którym będą prowadzone badania geologiczne każdorazowo 

odbędzie się w obecności przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w §5 Umowy na 

podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z dokumentacją fotograficzną przedstawiającą stan 

techniczny przedmiotowego terenu. Wydanie oraz odbiór terenu odbędzie się na wniosek 

Wykonawcy. Odbiór terenu nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zakończenia badań 

geologicznych.  

6. Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu realizacji prac w/na terenie w terminie określanym w 

Harmonogramie, zgodnie z Przedmiotem umowy uporządkuje teren podlegający ingerencji wraz z 

przylegającym otoczeniem i doprowadzi je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania 

powyższych obowiązków Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich prac 

porządkowych, wywozu i utylizacji odpadów oraz rekultywacji terenu. 
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7. Wykonawca oświadcza, że osoby i/lub podwykonawcy, które w jego imieniu wykonywały będą 

poszczególne czynności objęte niniejszą Umową, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia 

w zakresie powierzonych obowiązków. Ponadto, osoby i/lub podwykonawcy, które/którzy w imieniu 

Wykonawcy będą bezpośrednio przebywały w miejscu realizacji prac, będą posiadały stosowne 

przeszkolenia w zakresie BHP, uzyskane przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych 

obowiązków. 

 

§ 4 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się: 

a) współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu umowy; 

b) informować Wykonawcę o wszystkich decyzjach i sprawach mających związek  

z realizacją Przedmiotu umowy; 

c) dokonywać odbiorów zrealizowanego z należytą starannością przez Wykonawcę Przedmiotu 

umowy; 

d) dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach 

określonych w Umowie. 

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy zaplecze do realizacji prac dokumentacyjnych i naukowych, z 

dostępem do mediów od dnia podpisania niniejszej umowy. 

3. Podstawą wystawienia faktur będzie odpowiednio Protokół Odbioru Częściowego lub Protokół 

Odbioru Końcowego, po zakończeniu danego Etapu realizacji Przedmiotu umowy, zgodnie z 

Harmonogramem. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do segregowania i ponoszenia kosztów wywozu i utylizacji wszelkich 

odpadów powstałych w trakcie realizacji Przedmiotu umowy na udostępnianym przez 

Zamawiającego terenie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku w miejscu wykonywania prac, a także 

bezpośrednio po ich zakończeniu. W przypadku nie wykonania powyższych obowiązków, 

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich prac porządkowych. 

 

§ 5 

Reprezentacja stron 

1. Wykonawca na swój koszt ustanawia: 

Kierownika zespołu prac geologicznych w osobie: ………………. 

2. Osobą nadzorującą prawidłowość wykonania Przedmiotu umowy ze strony Muzeum jest Marta 

Gutweter i/lub Wojciech Bagiński. 

 

§ 6 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy z najwyższą starannością.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu Przedmiotu umowy osób o 

odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu Przedmiotu umowy objętego 

Umową. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Umowy, 

przez osoby wskazane w §3 ust. 4 Umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o 

których mowa w zdaniu poprzednim, na inne, posiadające co najmniej taką samą wiedzę, 

kwalifikacje i doświadczenie oraz wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie osób, przy 

pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego  na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania Umowy i 

uzyskać dla nich akceptację Zamawiającego. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
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a) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza badawczego i socjalnego jeżeli 

zajdzie taka potrzeba; 

b) we własnym zakresie i na własny koszt przygotowania właściwej ilość dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej w celu przekazania do Biura Ochrony Środowiska oraz dla 

Zamawiającego; 

c) zapewnienie i przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przeciwpożarowych; zapewnienie bezpiecznego wydzielenia dla osób postronnych  miejsca 

wykonania prac geologicznych zgodnie z Harmonogramem § 3 ust.2;  

d) zapewnienie dozoru swojego mienia na obszarze objętym pracami geologicznymi i w 

pomieszczeniach wyznaczonych do prowadzenia prac pozaterenowych; 

e) utrzymanie obszaru prac badawczych i terenu przyległego w należytym porządku, a w 

szczególności właściwe składowanie ruchomego materiału geologiczno-inżynierskiego, 

wszelkich urządzeń pomocniczych, usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 

f) zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa - 

Wykonawca traktowany będzie jako wytwórca odpadów w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt. 

3 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579, z 2020 

r. poz. 150, 284, 322).  

g) usunięcie braków, wad oraz wprowadzenia uwag i zaleceń Biura Ochrony Środowiska w 

terminie wskazanym przez Biuro Ochrony Środowiska w złożonej przez Wykonawcę do Biura 

Ochrony Środowiska dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia braków, wad 

oraz wprowadzenia uwag i zaleceń Biura Ochrony Środowiska do dokumentacji na własny 

koszt i ryzyko. Nieusunięcie braków, wad lub niewprowadzenie uwag i zaleceń Biura Ochrony 

Środowiska do dokumentacji w zakreślonym terminie może stanowić podstawę do naliczenia 

Wykonawcy kar umownych na podstawie § 14 ust. 2 Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie wstęp na teren badań 

geologicznych, przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych prac oraz innych 

okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji Przedmiotu umowy 

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w trakcie prowadzenia badań geologicznych Muzeum 

będzie czynne i otwarte dla zwiedzających i po przejęciu terenu podlegającego badaniom 

geologicznym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone 

Zamawiającemu i osobom trzecim podczas i w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy oraz 

za wszelkie szkody powstałe w mieniu służącym realizacji Przedmiotu umowy. Wykonawca 

każdorazowo przed końcem każdego dnia roboczego obszar badań geologicznych oraz teren 

przyległy pozostawi w stanie uporządkowanym i zabezpieczonym z uwagi na ruch turystyczny. 

 

§ 7 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy przedłoży dokument ubezpieczenia 

potwierdzający, że Wykonawca w okresie realizacji Umowy jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem umowy 

na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00zł (słownie złotych: pięćdziesiąt  tysięcy). Wykonawca jest 

zobowiązany do utrzymywania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 

50.000,00 zł w całym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania starej 

polisy przedłoży nowy dokument pod rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy lub 

odstąpienia od Umowy (według wyboru Zamawiającego). 

2. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, o którym mowa w ust. 1, winno obejmować również 

szkody wyrządzone przez Podwykonawcę/Podwykonawców. 

3. Do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego niezawierającego uwag, ryzyko przypadkowej 

utraty, zniszczenia, uszkodzenia mienia Zamawiającego, ponosi Wykonawca.  
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§ 8 

Udział podwykonawców 

1. Wykonawca jest uprawniony, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie do: 

1) powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom), 

2) rezygnacji z wykonania części zamówienia przez podwykonawcę (podwykonawców). 

2. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby którego 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 

Wykonawca jest obowiązany: 

1) wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w odpowiednich postanowieniach SIWZ w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego zawarto niniejszą 

Umowę, 

2) przedstawić Zamawiającemu wszystkie oświadczenia podwykonawców (lub inne dowody w 

formie pisemnej) potwierdzające zapłatę  przez Wykonawcę należnego podwykonawcom 

wynagrodzenia za wykonane usługi do dnia dokonania zmiany podwykonawcy. 

3. Zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców w szczególności wysokość wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom nie może przewyższać wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za 

działania lub zaniechania własne. 

 

§ 9 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

określonej w Formularzu oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą: ……….   zł (słownie: ……….) netto + 

podatek  VAT w wysokości zł: ………. zł  (słownie: ………….), co daje kwotę brutto …….. zł 

(słownie: ……………….). 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, wypłacone będzie w częściach:  

a) I część w wysokości do ………………… zł brutto (słownie złotych: ……………….) (kwota 

stanowiąca do 50 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 2 w formie wynagrodzenia 

częściowego za zakończenie ETAPU I;  

b) II część w wysokości do …………………. brutto (słownie złotych: ……………….) (kwota 

stanowiąca do 50 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 2 w formie wynagrodzenia 

częściowego za zakończenie ETAPU II;  

4. Część wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 lit. a) zostanie wypłacona Wykonawcy po dokonaniu 

Odbioru Częściowego Przedmiotu Umowy stwierdzającego prawidłowość, bezusterkowość i 

niewadliwość wykonania tej części Przedmiotu umowy.  

5. Część wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 lit. b), zostanie wypłacona Wykonawcy po wykonaniu 

kompletnego Przedmiotu umowy, ale nie wcześniej niż po dokonaniu Odbioru Końcowego 

Przedmiotu Umowy stwierdzającego prawidłowość, bezusterkowość i niewadliwość wykonania 

Przedmiotu umowy.  

6. Podstawą do wystawienia faktur opiewających na kwoty wskazane w ust. 3 będzie odpowiednio: 

Protokół Odbioru Częściowego i Końcowy Protokół Odbioru podpisany przez obydwie Strony, z 

zastrzeżeniem zapisów ust. 4-5 niniejszego paragrafu.  

7. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna do końca realizacji Przedmiotu umowy. 

8. W wynagrodzeniu określonym w ust. 2 mieszczą się wszelkie koszty wykonania Przedmiotu 

umowy, w tym koszty materiałów, wyrobów, urządzeń, analiz itp., a także te, które są niezbędne do 

prawidłowego wykonania Umowy. 

9. Strony zgodnie ustalają, że załącznikiem do faktur Wykonawcy będą oświadczenia 

podwykonawców (jeżeli wystąpią)  potwierdzające, że wszelkie należności z tytułu wykonywanych 
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przez podwykonawcę zostały przez Wykonawcę zapłacone. W przypadku braku takiego 

oświadczenia Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy do 

czasu przedstawienia ww. oświadczeń lub zatrzymania odpowiedniej części wynagrodzenia 

Wykonawcy w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń podwykonawców. 

10. Zapłata danej części wynagrodzenia o którym mowa w ust. 3 należnego Wykonawcy nastąpi nie 

później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

11. Na fakturze Wykonawca zobligowany jest umieścić klauzulę „kurator zadania Marta Gutweter i 

Wojciech Bagiński” 

12. Nabywcą Przedmiotu umowy jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

13. Za datę zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

14. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

Umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmienionej 

stawki tego podatku. 

15. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji Przedmiotu umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 10 

Odbiory 

1. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego  drogą elektroniczną, żądając zwrotnego 

potwierdzenia otrzymania zawiadomienia, o gotowości do odbioru: 

a) Częściowego Przedmiotu umowy, 

b) Końcowego Przedmiotu umowy. 

2. Do zawiadomienia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, winny być załączone: 

a) w przypadku Odbioru Częściowego Przedmiotu umowy poszczególnych części Etapu I: 

(i) oświadczenie Podwykonawców (jeżeli wystąpią) o otrzymaniu od Wykonawcy całości 

wynagrodzenia za wykonane usługi (jeżeli dotyczy); 

(ii) dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu kompletnej dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej w wymaganej przez Zamawiającego ilości egzemplarzy. 

b) w przypadku Odbioru Końcowego Przedmiotu umowy Etapu II: 

(iii) oświadczenie Podwykonawców (jeżeli wystąpią) o otrzymaniu od Wykonawcy całości 

wynagrodzenia za wykonane usługi (jeżeli dotyczy); 

(iv) dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu zaakceptowanej przez Biuro Ochrony 

Środowiska dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w wymaganej przez Zamawiającego 

ilości egzemplarzy. 

3. Warunkiem zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu umowy jest ukończenie 

wszystkich prac objętych Umową. 

4. Wymagane jest aby w odbiorach i odbiorze końcowym uczestniczyła osoba kierująca badaniami 

geologicznymi. 

5. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy dokumentacji, o której mowa w ust. 

2 lit. a), zostanie dokonana ocena wykonanych prac i ich odbiór, co zostanie potwierdzone 

Protokołem Odbioru Częściowego. 

6. W przypadku stwierdzenia wad lub zgłoszenia zaleceń lub uwag dotyczących wykonanych prac w 

ramach ETAPU I, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad oraz wprowadzenia uwag i 

zaleceń Kuratora zadnia na własny koszt i powtórzenia procedury odbioru opisanej w niniejszym 

paragrafie. 

7. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy dokumentacji , o której mowa w 

ust. 2 lit. b), zostanie dokonana ocena wykonanych prac i ich odbiór, co zostanie potwierdzone 

Protokołem Odbioru Końcowego. 

8. Końcowy Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie Protokołu Końcowego Odbioru. 

Warunkiem przystąpienia przez Kuratora zadania do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy jest 
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przedstawienie przez Wykonawcę zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska dokumentacji 

geologiczno – inżynierskiej w 8 egz. w wersji papierowej + 3 egz. w wersji elektronicznej pliki PDF 

na nośniku danych. 

 

§ 11 

Rękojmia 

1. Wykonawca udziela Muzeum rękojmi na wytworzoną w ramach realizacji Przedmiotu umowy 

dokumentację dalej jako „Utwory” na okres 24 miesięcy.  

2. Dokument rękojmi stanowi załącznik nr 6 do Umowy.   

3. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) przystąpienia do usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania zgłoszenia 

Zamawiającego; 

b) usunięcia wad w terminie do 7 dni od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego zgodnie z ust. 2, 

chyba, że ze względu na rodzaj wady konieczne jest wyznaczenie dłuższego terminu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady w ustalonym terminie lub nie usunie jej w 

terminie, Zamawiający będzie miał prawo według swego wyboru: 

a) usunąć wadę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt 

Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy lub zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od otrzymania noty 

obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę; 

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości części prac objętych 

Przedmiotem umowy. 

5. Rękojmią objęte są wszystkie prace wykonane na podstawie Umowy, bez względu na to czy zostały 

wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy 

wykonywaniu Przedmiotu umowy. 

6. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w 

terminie 10 dni kalendarzowych o: 

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

b) zmianie osób reprezentujących firmę, 

c) zmianie numeru konta, na które należy zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

d) zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego, 

e) ogłoszeniu likwidacji, 

f) zawieszeniu działalności. 

 

§12 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe 

do Utworów opracowanych w ramach niniejszej Umowy. 

2. W ramach wynagrodzenia wskazanego w §9 ust. 2 niniejszej umowy Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Utworów powstałych i 

dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę w wykonaniu Przedmiotu umowy („Utwory”) 

oraz prawa własności egzemplarzy poszczególnych elementów tych Utworów, co nastąpi 

bezwarunkowo z chwilą zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego za Przedmiot umowy. 

Zamawiający  nabywa autorskie prawa majątkowe do Utworów z chwilą określoną w niniejszym 

ustępie  do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą na wszelkich 

polach eksploatacji, w szczególności wymienionych poniżej: 

1) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku, 

2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku, 

3) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, 

4) publiczne wykonanie, 

5) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą, 
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6) wystawianie, 

7) wyświetlanie, 

8) nadawanie analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii)  

za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, 

9) nadawanie analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii) 

 za pośrednictwem satelity, 

10) równoczesne i integralne nadawanie (reemitowanie) Utworu m. in. za pośrednictwem platform 

cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii). 

3. Prawo do eksploatacji na polach określonych w ust. 2 odnosi się również do eksploatacji Utworu w 

połączeniu z utworami innych autorów, w dowolnych publikacjach, w postaci pierwotnej bądź 

opracowania, w całości bądź w części. 

4. Prawa przenoszone zgodnie z niniejszym paragrafem obejmują prawo do dokonywania zmian i 

przetworzenia Utworów oraz  wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich wobec Utworów. Wykonawca zachowuje prawa autorskie w zakresie umożliwiającym 

wykorzystanie Przedmiotu umowy  na wszelkich polach eksploatacji w celach promocyjnych 

Wykonawcy po uprzednim, każdorazowym otrzymaniu zgody Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy nie narusza praw osób trzecich. 

 

§ 13 

Zabezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w 

wysokości 10 % kwoty Wynagrodzenia, określonego w §9 ust. 2 Umowy, tj. w kwocie 

……………………………..zł w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn.zm.). Wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest warunkiem zawarcia niniejszej Umowy. 

2. Wniesiona gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa powinna mieć charakter gwarancji nieodwołalnej, 

bezwarunkowej oraz płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania uprzedniej akceptacji postanowień gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej przez 

Zamawiającego. 

3. Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy na 

następujących zasadach: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po podpisaniu Protokołu Odbioru 

Końcowego – bez zastrzeżeń; 

b) 30 % kwoty zabezpieczenia zostaje zwolniona w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

4. W przypadku przesunięcia terminu ukończenia Przedmiotu umowy i przedłużenia okresu rękojmi, 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy również będzie odpowiednio przedłużone.  

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak 

również z innych kwot należnych Wykonawcy, wszelkich należności z tytułu kar umownych, lub 

innych odszkodowań należnych Zamawiającemu na podstawie Umowy. 

6. Zamawiający przed potrąceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę.  

 

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy, naliczone zostaną kary umowne zgodnie z ust. 2. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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a) za zwłokę w wykonaniu danej części Przedmiotu umowy , w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego netto  wskazanego w §9 ust. 2 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 

stosunku do terminu określonego w Harmonogramie; 

b) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

netto wskazanego w §9 ust. 2 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do 

terminu określonego w §2 ust. 2 Umowy; 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia umownego netto wskazanego w §9 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki 

liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

d) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego netto wskazanego w §9 ust. 2 

Umowy; 

e) w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia netto określonego w §9 ust. 2 umowy za każdy 

dzień opóźnienia w przekazaniu podpisanej klauzuli informacyjnej zgodnie z § 18 ust. 7 

odrębnie za każdą nie przekazaną klauzulę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z 

wynagrodzenia Wykonawcy, jak również z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym 

mowa w §13 Umowy. 

5. Wykonawcy bez zgody Zamawiającego nie przysługuje prawo do potrącania wierzytelności z tytułu 

wzajemnych zobowiązań lub roszczeń. 

 

§ 15 

Zmiana Umowy 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści Umowy wymagają pod rygorem 

nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej. 

2. Zmiana terminu realizacji Umowy jest możliwa w następujących przypadkach: 

1) w przypadku stwierdzenia odmiennych od przyjętej w przekazanej przez Zamawiającego 

dokumentacji,  warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych 

podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów, w wyniku czego koniecznym jest wstrzymanie 

realizacji Przedmiotu umowy. Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, przez ile dni 

Wykonawca doznawał przeszkód w wykonywaniu  Projektu; 

2) gdy możliwość realizacji Przedmiotu umowy  zostanie wstrzymana ze względu na działania 

organów administracji; 

Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, ile trwało wstrzymanie Przedmiotu umowy 

ze względu na ww. okoliczności 

3) gdy nastąpi konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji na 

podstawie której realizowany jest Przedmiot umowy. Termin wykonania może być przesunięty o 

tyle dni, przez ile Wykonawca doznawał przeszkód w wykonaniu Przedmiotu umowy ze względu 

na wprowadzanie zmian w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego; 

4) gdy nastąpi konieczność przerwania realizacji Przedmiotu umowy w przypadku natrafienia w 

trakcie prowadzenia prac wiertniczych i sondowań na przedmioty co do których istnieje 

przypuszczenie, że są zabytkami (art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.  z 2020 r. poz. 282) 

5) w przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy wykonania dodatkowych czynności 

nieobjętych Przedmiotem umowy, jeżeli stały się niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy 

objętych pierwotną umową i zachodzą łącznie przesłanki: zmiana Wykonawcy nie może zostać 

dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych i spowodowałaby istotną niedogodność 

lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, a wartość każdej kolejnej zmiany nie 

przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; 
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6) z powodu stwierdzenia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia przez 

Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, o ile wartość zmiany nie przekracza 

50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie. 

7) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w następnych 

poniższych ustępach. 

3. Zmiana sposobu wykonania Umowy lub zakresu rzeczowego jest możliwa w następujących 

przypadkach: 

a) konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań, metod 

ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczą się do zmian koniecznych umożliwiających 

uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

b) z powodu stwierdzenia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia przez 

Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, o ile wartość zmiany nie przekracza 

50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie. 

4. Zmiana organizacji spełniania świadczenia tj.: zmiana treści dokumentów przedstawianych 

wzajemnie przez strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy; 

5. Zmiana stawki podatku VAT, tj. zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany podatku VAT 

o wysokość podatku zmienionego w wyniku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku 

ww. zmiany, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów.  

6. W niniejszym paragrafie opisano zmiany, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego, jak i przez 

Wykonawcę. 

7. Zmiany są możliwe z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu 

zamówienia zawarte w SIWZ.  

8. W celu dokonania zmian w Umowie Strony zawrą aneks. 

 

§ 16 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie 

od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach, 

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

c) gdy Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa trwa dłużej niż 1 tydzień, 

d) gdy istnieją uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać 

Przedmiotu umowy w umówionym terminie, o którym mowa w §2 ust. 2 Umowy i/lub 

Harmonogramie,  

e) gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy z rażącym naruszeniem obowiązujących 

przepisów lub wymagań technicznych, decyzji, , programu badań, postanowień i decyzji 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zaleceń Zamawiającego i pomimo 

wezwania Zamawiającego do zaprzestania naruszeń złożonego na piśmie, nie respektuje ich. 

f) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową, bez zachowania 

wymaganej staranności, 

g) w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno 

zostać złożone w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach 

stanowiących podstawę do odstąpienia. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obowiązują następujące 
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obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia,  

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace z zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,  

c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu badań geologiczno-

inżynierskich i zaplecza urządzenia i narzędzia przez niego dostarczone lub wniesione.  

 

§ 17 

Solidarna odpowiedzialność 
Jeżeli Wykonawcę stanowią podmioty związane umową konsorcjum to:  

1) podmioty wchodzące w jego skład będą uważane za solidarnie zobowiązane i odpowiedzialne przed 

Zamawiającym za wykonanie Umowy;  

2) podmioty wchodzące w jego skład powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym 

(liderze), który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę; w 

szczególności, któremu pozostałe podmioty wchodzące w skład konsorcjum udzielą pisemnego 

pełnomocnictwa do przyjmowania wszelkich oświadczeń woli lub wiedzy, pochodzących od 

Zamawiającego, a których potrzeba złożenia przez Zamawiającego może powstać w związku z 

zawarciem i wykonaniem Umowy, a ponadto z treści pełnomocnictwa wynikać będzie wyraźne 

upoważnienie partnera wiodącego (lidera) do przyjęcia od Zamawiającego oświadczenia woli lub 

wiedzy, nawet, jeżeli interesy partnera wiodącego (lidera) i mocodawcy będą ze sobą sprzeczne oraz  

3) Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie umowy 

regulującej współpracę partnerów konsorcjum, którzy wspólnie podjęli się wykonania przedmiotu 

Umowy;  

4) Partner wiodący (lider) będzie upoważniony do otrzymywania poleceń dla i w imieniu wszystkich 

partnerów;  

5) podmioty wchodzące w skład konsorcjum będą uprawnione wobec Zamawiającego w ten sposób, że 

Zamawiający może zapłacić umówione wynagrodzenie do rąk jednego z nich, a przez zaspokojenie 

któregokolwiek z nich zobowiązanie do zapłaty umówionego wynagrodzenia wygaśnie względem 

wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (solidarność wierzycieli).  

 

§ 18 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie innej osobie lub innemu podmiotowi Umowy  

lub jego części, za jego działanie i/lub zaniechanie ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne. 

3. Wykonawca oświadcza, że osoby i/lub podwykonawcy, które w jego imieniu wykonywały będą 

poszczególne czynności objęte niniejszą Umową, posiadać będą stosowne kwalifikacje i 

uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia 

oświadczeń lub dokumentów dot. osób i/lub podwykonawców w zakresie posiadania stosowych 

kwalifikacji i uprawnień na każde wezwanie Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rafy (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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej: 

„RODO”) danych osobowych osób wskazanych w niniejszej Umowie, jako osoby reprezentujące 

Wykonawcę, jako osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań 

wynikających z Umowy.  

5. Wykonawca udostępnia niniejszym  dane osobowe  osób wskazanych w ust. 4 w zakresie 

niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do przetwarzania danych udostępnionych zgodnie z ust. 5 powyżej 

wyłącznie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, obejmujących w 
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szczególności wykonanie Umowy lub dochodzenie roszczeń wynikających z niniejszej Umowy lub 

z nią związanych.  

7. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny 

wobec osób o których mowa w ust. 4 powyżej, w tym poinformować je o udostępnieniu ich danych 

Zamawiającemu w zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności wskazując informacje 

wymagane na podstawie 13 i 14 RODO, poprzez wręczenie ww. osobom klauzul informacyjnych 

stanowiących załącznik nr 7 do niniejszej Umowy, a następnie przekazać oryginały podpisanych 

klauzul Zamawiającemu. Podpisane klauzule informacyjne powinny zostać przedłożone 

Zamawiającemu w terminie 30 dni od zawarcia niniejszej Umowy. 

 

§ 19 

Siła Wyższa 
1. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku 

ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 

2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze 

względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania Umowy, 

kary umowne lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę  z powodu niedopełnienia obowiązków 

Umownych. 

3. Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron 

i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, 

stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie ograniczenia związane z kwarantanną, embarga, 

rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają wykonywanie Umowy. 

4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu 

przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała 

zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, 

w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie 

alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje 

zdarzenie Siły Wyższej. 

5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków 

wynikających z Umowy. 

 

§ 20 

Prawo 

W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową ma zastosowanie prawo polskie, a w szczególności 

przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawa o ochronie zabytków, ustawa Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 21 

Spory 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory i nieporozumienia 

wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. 

2. Jeżeli po upływie 14 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie 

rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 22 

Porozumiewanie się Stron 

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające  

z realizacji Przedmiotu umowy, przekazywane będą pocztą elektroniczną lub faksem,  

a następnie ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba że postanowienia Umowy 

wymagają formy pisemnej. 



 

 

 

 

14 

 

2. Wszelka korespondencja między Stronami Umowy lub między Wykonawcą a Kuratorem zadania 

powinna powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. 

3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 

Korespondencja kierowana do Zamawiającego: 

Muzeum Pałac Króla Jana III w Wilanowie  

Adres:      St. Kostki Potockiego 10/16, 02 – 958 Warszawa  

Telefon:      22 5442 700 

e-mail:      muzeum@muzeum-wilanow.pl 

Korespondencja kierowana do Wykonawcy: 

                                       …………………. 

Adres:      …………………….  

Telefon:      …………………. 

e-mail:      …………………….. 

4. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie 

pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 

§ 23 

Ilość egzemplarzy 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

2. Wykaz załączników do Umowy: 

a) Załącznik nr 1– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); 

- Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ 

- Dokumentacja „Projekt robót geologicznych na  wykonanie dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej warunków posadowienia projektowanych kubatur podziemnych zlokalizowanych 

na dziedzińcu pałacowym, folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu południowym 

pałacu w Wilanowie Rozpoznanie warunków- wodnogruntowych dla projektowanych 

inwestycji budowlanych” opracowanej przez Geotest Sp. z o.o.  styczeń 2020r. – załącznik nr 1 

do OPZ 

- Decyzja Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawa z dnia 12 lutego 2020r – załącznik nr 2 do 

OPZ 

- Decyzja z dnia 04 marca 2020r. wydaną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków – załącznik nr 3 do OPZ, 

b) Załącznik nr 2 – Formularz Oferty Wykonawcy, 

c) Załącznik nr 3 –Zasady organizacji pracy Muzeum i bezpieczeństwa jego majątku 

 

d) Załącznik nr 4 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, 

e) Załącznik nr 5 – Harmonogram prac, 

f) Załącznik nr 6 – Dokument rękojmi 

g) Załącznik nr 7 – Informacja na temat przetwarzania danych osobowych. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                 WYKONAWCA 

 

mailto:muzeum@muzeum-wilanow.pl
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Załącznik  nr 3 do umowy  nr .......KA/MG/2020  

      z dn. ............................2020r. 

Zasady organizacji pracy Muzeum i bezpieczeństwa jego majątku 

 

 

1. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot umowy na terenie Muzeum.  

2. Przedmiot umowy realizowane będzie na dziedzińcu pałacowym, folwarkach wschodnim i 

zachodnim i przedpolu południowym pałacu w Wilanowie  przy ul. Stanisława Kostki 

Potockiego10/16, 02-958 Warszawa (prace wiertnicze i sondowania oraz prace geodezyjne) 

oraz w miejscu określonym przez Wykonawcę (badania laboratoryjne oraz przygotowanie 

dokumentacji geologiczno – inżynierskiej). 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną z tytułu zniszczenia, 

uszkodzenia lub zaginięcia powierzonego mu majątku Muzeum, w tym zwłaszcza muzealiów 

oraz odpowiedzialność z tytułu utraty przez nie ich wartości zabytkowej na skutek 

uszkodzenia lub zniszczenia. 

4. Wykonawca  zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących u Zamawiającego przepisów BHP 

oraz ppoż. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do poszanowania i przestrzegania zasad korzystania z 

infrastruktury na terenie Zamawiającego.  

6. Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia 

Zamawiającego oraz za spowodowanie w nim ubytku bez względu na przyczynę, w tym 

ponosi odpowiedzialność za przypadkową utratę, zniszczenie lub uszkodzenie. 

7. W razie utraty lub zniszczenia mienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do 

pokrycia straty w kwocie odpowiadającej wartości tego mienia. 

8. W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiającego Wykonawca  zobowiązuje się do 

natychmiastowego zawiadomienia o tym Zamawiającego o okolicznościach i zakresie 

uszkodzenia oraz zobowiązuje się do udokumentowania uszkodzeń mienia Zamawiającego. 

9. Kwotę odszkodowania odpowiadającego wartości mienia Zamawiającego, Wykonawca 

wypłaci  Zamawiającemu w ciągu 30 dni od dnia stwierdzenia utraty lub jego zniszczenia. 

10. W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiającego Wykonawca  zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów związanych z jego konserwacją, na podstawie programu konserwatorskiego 

przedstawionego przez Zamawiającego . 

11. Wykonawca dokona płatności, o której mowa w ust.  10 , w terminie 14 dni od daty otrzymania 

faktury. Płatność należy uiścić na numer rachunku bankowego wskazany przez 

Zamawiającego . 

12. W razie nie uregulowania przez Wykonawcę  należności, o której mowa w ust. 8 i/lub 10, 

Zamawiający  jest uprawniony do dokonania potrącenia  kwot wskazanych w ust. 8 i/lub 10 z 

wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §9 ust. 2 Umowy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Załącznik nr 5 do Umowy nr………KA/MG/2020 

    z dn. …………..2020r. 

 

Harmonogram prac 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                 WYKONAWCA 
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Załącznik nr 6 do Umowy nr………KA/MG/2020 

z dn. …………..2020r. 

 

Dokument  rękojmi 

 

Wykonawca gwarantuje właściwe wykonanie Przedmiotu umowy objętego Umową nr ……………… 

z dn. ………………… r. (zwaną dalej „Umową”), opisanego w §1 i załączniku nr 1 do Umowy.  

 

Wykonawca oświadcza, że dokumentacja i wszelkie inne opracowania sporządzone przez 

Wykonawcę,  zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa. 

 

1. Rękojmia niniejsza udzielana jest na okres kolejnych 24 miesięcy i rozpoczyna się od dnia 

następującego po dniu ……………………….. 

2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do wykonywania 

poniższych obowiązków przy zastosowaniu reguł przewidzianych dla wykonywania usługi opisanych 

w Umowie 

3. Usuwania wad we własnych działaniach i sporządzonych dokumentach, w tym do:  

1) Uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentu lub dokumentów sporządzonych przez siebie w 

ramach realizacji Umowy,  

2) Uzupełnienia sporządzonej przez siebie w trakcie realizacji Umowy dokumentacji, poprzez 

uzupełnienie Zamawiającemu  dokumentu, sporządzenie nowego dokumentu lub złożenie 

wyjaśnień w zakresie treści dokumentu. 

4. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przystąpienia do usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania zgłoszenia 

Zamawiającego ; 

2) usunięcia wad w terminie do 7 dni od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego chyba, że ze względu 

na rodzaj wady konieczne jest wyznaczenie dłuższego terminu. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady w ustalonym terminie lub nie usunie jej w terminie, 

Zamawiający będzie miał prawo według swego wyboru: 

1) usunąć wadę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, a 

poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 

zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od otrzymania noty obciążeniowej, na co Wykonawca 

wyraża zgodę; 

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości części prac objętych 

Przedmiotem umowy. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z rękojmi także po upływie terminu rękojmi, 

jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

7. Zgłoszenie wady będzie następowało w formie elektronicznej na adres: ………….   

 

 

 

………………………..…………… 

(data, pieczęć i podpis Wykonawcy)  
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Załącznik nr 7 do Umowy nr………KA/MG/2020 

z dn. …………..2020r. 

 

 

I N F O R M A C J A 

na temat przetwarzania danych osobowych 

 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić poniższe informacje swoim pracownikom/współpracownikom 

oraz osobom, których dane przekazuje w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

Administratorem danych osobowych udostępnianych w procesie przeprowadzania zamówienia 

publicznego oraz wykonania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznej na tej 

podstawie jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki 

Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: 

muzeum@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został 

wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: 

iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych 

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie przez Muzeum postępowania 

związanego z zamówieniem publicznym oraz wykonanie umowy zawartej w wyniku udzielenia 

zamówienia publicznej na tej podstawie. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w odniesieniu 

do art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. b 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). 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;  

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek kontroli 

prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;  

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum, a następnie jej 

zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);  

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane 

kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia 

pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim zawarte. 

 

Okres przechowywania danych  

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz okres 

do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. 

 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto odbiorcami danych 

mogą być podmioty, z którymi Muzeum jest powiązane, jak również podmioty współpracujące z 

Muzeum, w tym np.: banki, podmioty świadczące usługi informatyczne, doradcy prawni oraz księgowi. 
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Prawa osoby, której dane dotyczą 

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia 

przetwarzania.  

Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym 

inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej). 

 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych związanych z udziałem w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. Brak 

podania wymaganych danych spowoduje odrzucenie oferty. Ponadto zebranie ww. danych osobowych 

i przekazanie ich celem przetwarzania przez Zamawiającego było konieczne w związku z zawarciem 

Umowy, a następnie jej wykonaniem przez obie strony. Konsekwencją nie podania danych osobowych 

byłaby niemożliwość jej zawarcia lub wykonania. 
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