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Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu 
UMOWA Nr ……/CK/AP/2020 

 
zawarta w Warszawie, w dniu ............................2020 r., pomiędzy: 
 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 
10/16, 02-958 Warszawa, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do prowadzonego przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rejestru instytucji kultury pod nr RIK 39/95, NIP 
951-00-54-672, REGON 010956038, reprezentowanym przez: 
1) Pawła Jaskanisa – Dyrektora 
2) Magdalenę Całkę – Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego, 
zwanym dalej 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 ………………, reprezentowaną przez:….. 
3) w przypadku spółki akcyjnej należy dodatkowo wpisać: 
z kapitałem zakładowym w wysokości ………… zł wpłaconym w całości, reprezentowaną przez: 
zwanym dalej Wykonawcą , 
 
w wyniku dokonania przez Zamawiającego  wyboru oferty Wykonawcy   w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019  r., poz. 1843 ) została zawarta umowa 
treści następującej, zwana dalej Umową: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający  zleca, a Wykonawca  przyjmuje do realizacji  zamówienie polegające na:  

1) zaprojektowaniu, wykonaniu, dostarczeniu, zamontowaniu i uruchomieniu 

specjalistycznego wyposażenia wystawy: gablot, specjalistycznych ekspozytorów, 

stanowiska edukacyjnego 

2) przeszkoleniu pracowników w zakresie funkcjonowania tego sprzętu oraz dostarczeniu 
pełnej dokumentacji powykonawczej,  

zwane dalej łącznie „Przedmiotem umowy” 

2. Przedmiot umowy będzie wykonany na potrzeby Nowych ekspozycji popularyzujących ideę 
kolekcjonerstwa rodu Potockich zaaranżowanych na pierwszym piętrze w Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie, wpisanego do rejestru zabytków jako „pałac królewski z łazienką 
Lubomirskiej (zw. Markoniówką)” pod nr 639/2, wchodzącego w skład zespołu pałacowo-
parkowego w Wilanowie (dalej jako „obiekt”)  

3. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

4. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach pozycji z planu budżetu o numerze 1103 i na 
podstawie Decyzji nr  19 /20 20 z dnia 29 05 .20 20 r. Dyrektora Muzeum 
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5. Przedmiot umowy  będzie wykonany według projektów koncepcyjnych (skrzydło 
południowe, skrzydło północne) autorstwa dr Barbary Kowalewskiej, stanowiącego 
załączniki nr 1 i 2 do OPZ oraz w zgodzie z wytycznymi konserwatorskimi stanowiącymi 
załącznik nr 3 do OPZ. 

6. Strony niniejszym stwierdzają, iż w zakres Przedmiotu umowy wchodzą również te prace, 
których konieczność ujawni się w trakcie realizacji niniejszej umowy, które Wykonawca  
może przewidzieć zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami. 

7. Integralną częścią niniejszej umowy są dokumenty wymienione w ust. 5 oraz Oferta  
Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiąca 
załącznik nr 2 do Umowy. 

8. Wykonawca  będzie wykonywał Przedmiot umowy:  

1) w siedzibie własnej – projekt techniczny, wykonanie specjalistycznego wyposażenia, 
określonych w załącznikach od nr 1 – 3 do OPZ. 

2) w siedzibie Zamawiającego – usługa montażu oraz uruchomienie dostarczonego 
wyposażenia w miejscu przeznaczenia tzn. na pierwszym piętrze pałacu w wyznaczonych 
pomieszczeniach skrzydła południowego i północnego oraz  przeszkolenie personelu 
muzealnego w zakresie funkcjonowania w.w. wyposażenia. 

§ 2 
Terminy umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy opisany w §1 i załącznikach nr 1 
oraz nr 4 do niniejszej umowy w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2020 
r. 

2. Zgłoszenie Przedmiotu umowy do odbioru końcowego nastąpi nie później niż do 15.11.2020 
r. Przez wykonanie Przedmiotu umowy rozumie się odebranie przez Zamawiającego prac 
objętych Przedmiotem umowy, na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego oraz 
przeszkolenie, odpowiedzialnych za użytkowanie wyposażenia stanowiącego Przedmiot 
umowy, pracowników Zamawiającego . 

§ 3 
Warunki realizacji umowy 

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

1) opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz 
z ofertą  Wykonawcy  (załącznik nr 2 do Umowy). 

2) z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa odnoszących się do 
Przedmiotu umowy i sposobu jej realizacji, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

2. Przed rozpoczęciem realizacji Umowy, jednakże nie później niż w terminie do 7 dni od dnia 
podpisania niniejszej umowy Wykonawca  zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej terenu, 
po którym przewozić będzie elementy wyposażenia w celu ich montażu  i instalacji oraz 
wizji lokalnej obiektu, w którym przenosić będzie materiały oraz elementy gablot w celu ich 
montażu, a następnie w tym terminie przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Plan, w 
którym opisze i umieści w części rysunkowej: 

1) drogi transportowe do przewozu elementów gablot,  
2) sposób przetransportowania w obiekcie materiałów, elementów gablot, 
3) rodzaj pojazdów oraz sprzętu, jakie zamierza wykorzystać do realizacji Przedmiotu 

umowy; 

3. Wykonawca  zrealizuje Przedmiot umowy swoimi siłami i staraniem przy użyciu materiałów 
i urządzeń własnych. 

4. Przy realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca  zobowiązuje się do: 
1) wykonania Przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego  i 
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osób trzecich; 
2) zachowania w czasie wykonywania – usługi montażu i instalacji na terenie i w obiekcie 

warunków BHP i P.POŻ; 
3) wykonywania transportu oraz  usługi montażu i instalacji na terenie i w obiekcie 

wyłącznie w obecności dyżurnych muzealników wyznaczonych w tym celu; 
4) osoby realizujące usługę w imieniu i na rzecz Wykonawcy, realizując usługę na terenie i w 

obiekcie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, winny mieć identyfikatory imienne. 

5. W przypadku zmiany proponowanych do zastosowania przez Wykonawcę  materiałów – w 
stosunku do rozwiązań przyjętych w projektach koncepcyjnych (skrzydło południowe, 
skrzydło północne) autorstwa dr Barbary Kowalewskiej, stanowiących załączniki nr 1 i 2 
do OPZ oraz w wytycznych konserwatorskich stanowiących załącznik nr 3 do OPZ – 
obowiązkiem Wykonawcy  jest opracowanie dokumentacji zamiennej oraz uzyskanie 
akceptacji Zamawiającego. Czynności te nie mogą spowodować wydłużenia terminu 
zakończenia realizacji Przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu  usługi montażu  i instalacji (nie później niż w 
terminie 7 dni od dnia zakończenia) uporządkuje miejsca prowadzenia tych usług. W 
przypadku nie wykonania powyższych obowiązków Zamawiający obciąży Wykonawcę  
kosztami wszelkich prac porządkowych, naprawczych i rekultywacji terenu.  

7. Przed dostarczeniem wyposażenia Wykonawca  pisemnie potwierdzi z Zamawiającym  kolor 
(wg wzornika RAL) oraz rodzaj forniru dla gablot i ekspozytorów, który zastosuje do 
estetycznego opracowania powierzchni. 

8. Zamawiający dokona pisemnego zatwierdzenia projektu techniczno- wykonawczego gablot, 
ekspozytorów i stanowiska edukacyjnego odpowiednio w terminie do 5 dni roboczych od 
daty otrzymania projektu przez Zamawiającego  

9. Wykonawca rozpocznie realizację specjalistycznego wyposażenia wystawy, po uzyskaniu 
pisemnego zatwierdzenia projektu techniczno-wykonawczego, o którym mowa w ust. 8. 

10. Odbiór Końcowy Przedmiotu umowy, świadczący o zakończeniu prac, nastąpi po  montażu i 
instalacji dostarczonego wyposażenia (gablot, ekspozytorów i stanowiska edukacyjnego) w 
przestrzeni ekspozycji na pierwszym piętrze pałacu, po przeszkoleniu personelu 
muzealnego i po dostarczeniu wszystkich niezbędnych atestów, certyfikatów, dokumentacji 
powykonawczej i innych wymaganych dokumentów, w tym kart gwarancyjnych.  

11. Po dokonaniu odbioru końcowego bez zastrzeżeń i podpisaniu przez Zamawiającego 
Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń, Zamawiający uzna Przedmiot umowy za 
wykonany.  

12. Miejscem przekazania Przedmiotu umowy jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – 
ekspozycje na pierwszym piętrze. 

13. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do kontroli sposobu wykonania Przedmiotu 
umowy. W celu realizacji powyższego uprawnienia Wykonawca, na pisemne wezwanie 
udzieli informacji co do stanu zaawansowania wykonania Przedmiotu umowy i dopuści 
przedstawiciela Zamawiającego do kontroli sposobu realizacji Przedmiotu umowy. 

14. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot umowy w sposób wadliwy 
albo sprzeczny z niniejszą umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu 
wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym wezwaniu 
Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę zgodnie z treścią § 12 ust. 1 i 5 niniejszej 
umowy. 

§ 4 
Zobowiązania Zamawiającego 

Zamawiający  zobowiązuje się: 
1) współpracować z Wykonawcą  w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu 

umowy; 
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2) informować Wykonawcę o wszystkich decyzjach i sprawach mających związek z realizacją 
Przedmiotu umowy; 

3) udostępnić pomieszczenie oraz zapewnić infrastrukturę niezbędną do dokonania usługi 
montażu i instalacji Przedmiotu umowy, 

4) dokonać odbioru Przedmiotu umowy; 
5) dokonać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminie i na warunkach 

określonych w niniejszej umowie; 

§ 5 
Zobowiązania Wykonawcy  

1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy z najwyższą starannością i w sposób umożliwiający 
prawidłowe jego użytkowanie.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu Przedmiotu umowy osób o 
odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objętych niniejszą 
umową. 

3. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić nadzór nad wykonaniem Przedmiotu umowy 
autorce projektów koncepcyjnych (skrzydło południowe, skrzydło północne) – p. dr hab. 
Barbarze Kowalewskiej. 

4. Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za to, by stosowane materiały, z których 
wykonywane będą gabloty i ekspozytory jak i używane technologie były zgodne z 
obowiązującymi w Polsce przepisami oraz Polskimi Normami i wymogami 
konserwatorskimi. Wykorzystywane wyroby/materiały winny być nowe i oryginalne, 
zgodne z dokumentacją producentów i muszą posiadać stosowne certyfikaty. 

5. Do obowiązków Wykonawcy  należy: 
1) zapewnienie i przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przeciwpożarowych; 

2) zapewnienie dozoru swojego mienia w czasie prowadzenia prac na terenie Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie; 

3) utrzymanie obiektu i terenu przyległego w należytym porządku, a w szczególności 
usuwanie i właściwe składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych 
materiałów, odpadów i śmieci. 

6. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie wstęp na teren, 
gdzie będzie wykonywał usługi montażu i instalacji. Przeprowadzenie jego kontroli, kontroli 
realizowanych usług montażowych i instalacyjnych, stosowanych w ich toku materiałów 
oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji Przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w trakcie prowadzenia prac Muzeum będzie 
czynne i otwarte dla zwiedzających i po przejęciu przestrzeni przyszłej ekspozycji 
Wykonawca   ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za wszelkie szkody 
wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim podczas i w związku z wykonywaniem 
Przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody powstałe w obiekcie i w mieniu służącym 
realizacji Przedmiotu umowy i/lub w którym realizowany jest Przedmiot umowy. 
Wykonawca każdorazowo przed końcem każdego dnia teren, na którym jest realizowana 
usługa i teren przyległy pozostawi w stanie uporządkowanym i zabezpieczonym z uwagi na 
ruch turystyczny. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za działania i zaniechania 
osób, którymi się posługuje przy realizacji niniejszej umowy, jak za swoje własne.  

9. Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za wszelkie szkody 
wyrządzone w mieniu Zamawiającego i zobowiązuje się do ich pokrycia w pełnej wysokości.  

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy, niezbędne do realizacji 
Przedmiotu umowy. 

11. Wykonawca  zobowiązuje się do: 
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1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Muzeum i Przedmiocie umowy, jakie 
uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy, 

2) przestrzegania wytycznych Zamawiającego o ochronie udostępnionych informacji. 

12. Wszelka dokumentacja przekazana Wykonawcy  przez Zamawiającego w związku z 
wykonywaniem Przedmiotu umowy, z wyłączeniem udostępnionych w Ogłoszeniu o 
zamówieniu, a także powstałe w wyniku jej wykonania informacje (pisemne, graficzne, 
zapisane w formie elektronicznej i w inny sposób) są poufne i nie mogą być bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego udostępniane osobom trzecim ani ujawniane w inny sposób. 

13. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 11 i 12 niniejszego 
paragrafu, przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Przedmiotu 
umowy. 

14. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od 
Zamawiającego w związku z realizacją Przedmiotu umowy, niezwłocznie po otrzymaniu 
takiego żądania. 

15. Wykonawca zwolniony jest z obowiązku zachowania poufności jeżeli informacje, co do 
których taki obowiązek istniał muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub 
postanowieniami sądów lub innych upoważnionych organów państwa lub muszą być 
ujawnione w celu wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca uzyskał pisemną zgodę 
Zamawiającego  na ich ujawnienie. 

16. Obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie, jego uchylenie może być 
dokonane wyłącznie przez Zamawiającego w formie pisemnej. 

§ 6 
Reprezentacja stron  

1. Ze strony  Wykonawcy  osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy oraz 
upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym  jest ……………………………………… 

2. Ze strony Zamawiającego  nadzór nad realizacją postanowień niniejszej umowy i jej 
rozliczeniem, pełnić  będzie Kurator Zadania w osobie: Agnieszki Pawlak 

3. Podczas realizacji Przedmiotu umowy Zamawiającego  będą reprezentować przedstawiciele 
Zamawiającego:  

4. Agnieszka Pawlak, e-mail: apawlak@muzeum-wilanow.pl    

5. Joanna Paprocka-Gajek, e-mail: jpaprocka@muzeum-wilanow.pl    

§ 7 
Ubezpieczenia 

Wykonawca  zobligowany jest do posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie 
niższą niż 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Kopię polisy, potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem, Wykonawca  zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu  przed podpisaniem 
umowy, jej kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, stanowić będzie załącznik nr 3 do 
Umowy. Wykonawca  jest zobowiązany do utrzymywania ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej na kwotę nie niższą niż 500 000 zł w całym okresie trwania umowy. Wykonawca   
zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzone za zgodność z oryginałem 
dowody zapłaty składek ubezpieczeniowych, najpóźniej następnego dnia po upływie terminów 
zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego  na koszt Wykonawcy. Poniesione 
z tego tytułu koszty Zamawiający  potrąci z zabezpieczenia należnego wykonania umowy. 

§ 8 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy opisanego w §1 oraz załącznikach nr 1 
oraz nr 4 do umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe wynikające z oferty z dnia ……………….2020 r. (stanowiącej załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy) w kwocie łącznej netto: w wysokości:  ………………… zł, (słownie: 

mailto:apawlak@muzeum-wilanow.pl
mailto:jpaprocka@muzeum-wilanow.pl
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………………………….), co po dodaniu podatku VAT w wysokości ……….%, daje kwotę brutto: 
……………….. zł, (słownie: …………………… złotych). 

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

3. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania Przedmiotu 
umowy, w tym koszty materiałów, wyrobów, urządzeń, dostawy, montażu itp. 

4. Podstawą do wystawienia faktury opiewającej na kwotę wskazaną w ust. 1 będzie Protokół 
Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń podpisany przez obydwie Strony. 

5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od 
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest umieścić 
adnotację „Kurator zadania: Agnieszka Pawlak” 

6. Faktura powinna zostać wystawiona na Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 
7. Za datę zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
8. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji Przedmiotu umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 9 
Odbiory 

1. Odbiór Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego. 
Warunkiem przystąpienia przez Kuratora zadania do Końcowego Odbioru Przedmiotu 
umowy jest usunięcie wszystkich wad wcześniej zgłoszonych Wykonawcy przez 
Zamawiającego oraz bezusterkowe wykonanie Przedmiotu umowy, przeprowadzenie 
szkolenia jak również dostarczenie pełnej dokumentacji powykonawczej w formie cyfrowej 
oraz w 2 egzemplarzach w formie papierowej. Spis wymaganych elementów dokumentacji 
powykonawczej zawarty jest w Załączniku nr 4 do Umowy. 

2. W przypadku stwierdzenia braków i/lub wad i/lub zgłoszenia zaleceń i/lub uwag 
dotyczących wykonanego Przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia 
braków, wad oraz wprowadzenia uwag i zaleceń Zamawiającego w terminie wskazanym 
przez niego. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do usunięcia braków, wad oraz 
wprowadzenia uwag i zaleceń Zamawiającego na własny koszt i powtórzenia procedury 
odbioru opisanej w niniejszym paragrafie. Nie usunięcie braków, wad lub niewprowadzenie 
uwag i zaleceń Zamawiającego w zakreślonym terminie stanowi podstawę do naliczenia kar 
umownych na podstawie § 12 ust. 2 niniejszej umowy. 

3. Jeżeli w toku Odbioru Końcowego zostaną stwierdzone braki, wady lub usterki, nadające się 
do usunięcia, Zamawiający może dokonać odbioru końcowego wyznaczając jednocześnie 
termin do usunięcia braków, wad i usterek. W takiej sytuacji odpowiednie zastosowanie 
będzie miał ust. 1. Jeżeli w toku Odbioru Końcowego zostaną stwierdzone braki, wady lub 
usterki nie nadające się do usunięcia lub jeżeli braki, wady lub usterki ograniczają lub 
uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający 
może według własnego wyboru: 

1) żądać wykonania Przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, 
2) zlecić wykonanie Przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
3) żądać obniżenia całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 niniejszej 

umowy, 
4) odstąpić od Umowy. 

§ 10 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot umowy licząc od daty podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego oraz rękojmi równej okresowi udzielonej gwarancji, zgodnie z treścią 
Dokumentu Gwarancji stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej umowy 

2. Zgłoszenie wady nastąpi pocztą elektroniczną na adres: ………………………. Z usunięcia wady 
Strony sporządzą protokół. 
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3. W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) przystąpienia do usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania 

zgłoszenia Zamawiającego zgodnie z ust. 2; 
2) usunięcia wad w terminie do 4 dni od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego zgodnie z ust. 

2, chyba, że ze względu na rodzaj wady konieczne jest wyznaczenie przez Zamawiającego 
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 usunąć wadę we 
własnym zakresie lub zatrudnioną stronę trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione 
koszty zostaną pokryte z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy lub 
zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od otrzymania noty obciążeniowej, na co 
Wykonawca wyraża zgodę; 

5. W przypadku skorzystania z gwarancji termin gwarancji biegnie na nowo dla elementów 
podlegających wymianie lub naprawie. 

6. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji, Zamawiający może wykonywać 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy. 

7. Gwarancją i Rękojmią objęte są wszelkie elementy ruchome oraz nieruchome, wykorzystane 
materiały z uwzględnieniem eksploatacji wynikającej z przeznaczenia przy parametrach 
wskazanych w załącznikach do umowy.  

8. W okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego w terminie 10 dni kalendarzowych o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących firmę, 

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

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

5) ogłoszeniu likwidacji, 

6) zawieszeniu działalności. 

§ 11 
Zabezpieczenie 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy w wysokości 
10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 tj. w kwocie 
………………………………… zł (słownie: ………………złotych) w formie ……………. 

2. Wniesiona jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarancja ubezpieczeniowa 
lub bankowa powinna mieć charakter gwarancji nieodwołalnej, bezwarunkowej oraz płatnej 
na pierwsze żądanie Zamawiającego, uwzględniającej zapisy dotyczące kar umownych. 

3. Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Muzeum i  przekazane  Wykonawcy na 
następujących zasadach: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po podpisaniu Protokołu 
Odbioru Końcowego; 

2) 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwolniona do 15-tego dnia po upływie okresu 
rękojmi za wady. Okres rękojmi równy jest okresowi udzielonej przez Wykonawcę w 
ofercie gwarancji; okres rękojmi biegnie od dnia podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego. 

4. W przypadku przedłużenia okresu rękojmi, zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej 
umowy również będzie odpowiednio przedłużone.  

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, jak również roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady. Muzeum jest upoważnione do potrącania z zabezpieczenia 
należytego wykonania niniejszej umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy , 
wszelkich należności z tytułu kar umownych, lub innych odszkodowań należnych 
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Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy. 
6. Muzeum przed potrąceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia należytego wykonania 

niniejszej umowy jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę.  

§ 12 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
1) 0,3% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 8 ust 2 niniejszej umowy za 

każdy dzień zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy licząc od następnego dnia po 
upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad;  

2) 20 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 8 ust 2 niniejszej umowy w 
przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

3) 0,01 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w  § 8 ust. 2 za każdy dzień 
opóźnienia w przekazaniu podpisanej klauzuli informacyjnej zgodnie z § 17 ust. 5 
niniejszej umowy odrębnie za każdą nie przekazaną klauzulę  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego netto o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od 
niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyłączeniem 
okoliczności, o których mowa w ust. 5  niniejszego paragrafu i wskazanych w §13 niniejszej 
umowy.  

3. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

4. Zapłacenie lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
Przedmiotu umowy oraz prawidłowego wykonywania innych zobowiązań określonych w 
niniejszej umowie. 

5. Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w 
przypadku naruszenia istotnych jej postanowień a w szczególności gdy: 

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie realizuje Przedmiotu umowy w 
wyznaczonym terminie, 

2) Wykonawca nienależycie wykonuje Przedmiot umowy w zakresie jakiegokolwiek 
postanowienia niniejszej umowy pomimo wezwania go przez Zamawiającego do 
zaprzestania naruszeń. 

§ 13 
Odstąpienie i wypowiedzenie umowy 

1. Zamawiający przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia niniejszej umowy; odstąpienie od niniejszej umowy w tym wypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub części majątku Wykonawcy lub 
Zamawiającego poweźmie wiadomość o zaleganiu Wykonawcy w płatnościach w stosunku 
do podwykonawców lub innych podmiotów, 

3) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu umowy  bez uzasadnionych przyczyn 
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) gdy Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 1 
tydzień, 

5)  gdy istnieją uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać 
Przedmiotu umowy w umówionym terminie, o którym mowa w §2 niniejszej umowy,  

6) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z niniejszą umową, bez 
zachowania wymaganej staranności, 
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7) gdy Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia wady, a Wykonawca odmówił 
usunięcia albo nie usunął wady – w zależności od jej rodzaju - w terminie określonym 
przez Zamawiającego lub określonym w niniejszej umowie, 

8) gdy środki, które Zamawiający zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane, 

9) w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawca. 

10) w przypadku kiedy wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych osiągnie limit  
20% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8ust. 2. 

2. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej. Oświadczenie o 
odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 1 miesiąca od powzięcia przez 
Zamawiającego informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia. 

3. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli: 

1) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 
wezwania do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w 
wyznaczonym 7 dniowym terminie nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego; 

2) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej części; 
3) w razie wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania określonego w ustawie z dnia 28 

lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t .j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495, 1655, 1802, 
2089, 2217) lub w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 814.) chyba, że przepisy powyższych ustaw stanowią inaczej; 

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy na podstawie ust. 3, Zamawiający będzie zobowiązany 
do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za usługi odebrane przez Zamawiającego, 
do daty wypowiedzenia. 

5. Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy nie wpływa na prawa i obowiązki Stron wynikające z 
Umowy, powstałe przed wypowiedzeniem lub odstąpieniem. 

§ 14 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca  jest uprawniony, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie do: 
1) powierzenia realizacji części Przedmiotu umowy  podwykonawcy (podwykonawcom), 
2) rezygnacji z wykonania części Przedmiotu umowy  przez podwykonawcę 

(podwykonawców). 
2. Jednocześnie Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części  zamówienia w postaci: zaprojektowania, wykonania, 
zainstalowania i uruchomienia specjalistycznego wyposażenia (gabloty, 
specjalistyczne ekspozytory, stanowisko edukacyjne). 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy, jak za 
działanie lub zaniechanie własne. Powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego 
zamówienia. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom. 

§ 15 
Zmiana umowy 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych niniejszą umową, zmiany treści niniejszej 
umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy 
pisemnej. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa 
w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków:  

1) zmiany sposobu realizacji niniejszej umowy, w szczególności konieczność zrealizowania 
Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych 
niż wskazane w projektach koncepcyjnych (skrzydło południowe, skrzydło północne) 
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autorstwa dr Barbary Kowalewskiej, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do OPZ oraz w 
wytycznych konserwatorskich stanowiących załącznik nr 3 do OPZ – w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem Przedmiotu umowy. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany 
materiałów, na które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, 
certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub 
zaświadczenia będą wymagane wobec materiałów zastępujących te wskazane w 
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej; 

2) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu umowy  
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 mogą stanowić podstawę do zmiany wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 8 ust 2 niniejszej umowy oraz mogą stanowić podstawę do zmiany 
ostatecznego terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 
niniejszej umowy. 

4. W celu dokonania zmian w niniejszej umowie Strony zawrą aneks. 
5. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi 

zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 

§ 16 
Siła wyższa 

1. Dla potrzeb Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie mające wpływ bezpośredni na 
wykonanie Przedmiotu umowy, 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, embargo, 
rewolucje, zamieszki i strajki. 

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 wypowiedzenie z powodu niedopełnienia obowiązków  
Umownych. 

3. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 
obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 

4. Każda ze Stron jest zobowiązana 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 i możliwe, 
jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania 
Umowy, których nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 

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

§ 17 
Porozumiewanie się Stron 

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z 
realizacji Przedmiotu umowy, przekazywane będą pocztą elektroniczną, a następnie ich treść 
zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba że postanowienia niniejszej umowy 
wymagają formy pisemnej. 

2. Wszelka korespondencja między Stronami niniejszej umowy lub między Wykonawcą a 
Kuratorem zadania powinna powoływać się na tytuł niniejszej umowy i jej numer. 

3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 
1) Korespondencja kierowana do Zamawiającego i Kuratora zadania: 

a) Imię i Nazwisk:  Agnieszka Pawlak 

 Muzeum Pałac Króla Jana III w Wilanowie  

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

 Telefon:    (22) 5442 735 
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 e-mail:     apawlak@muzeum-wilanow.pl 

b) Imię i Nazwisko:  Joanna Paprocka-Gajek 

   Muzeum Pałac Króla Jana III w Wilanowie  

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

 Telefon: (22) 5442 726 

 e-mail: jpaprocka@muzeum-wilanow.pl   
2) Korespondencja kierowana do Wykonawcy :  

a) Imię i Nazwisko …………………………………. 

 Adres:    ………………………….……… 

 Telefon: ………………………….……… 

 e-mail:  ………………………………… 
4. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 3, nie stanowi zmiany niniejszej umowy i 

wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

§ 18 
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 Zleceniobiorcę; 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).  

§ 19 
Postanowienia końcowe 

1. Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby 
trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie takiej czynności. Powyższe dotyczy 
także przelewu wierzytelności Wykonawcy przysługujących mu względem Zamawiającego, 
w szczególności w formie cesji, faktoringu lub innych czynności o takim skutku. 

2. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory i 
nieporozumienia wynikające z niniejszej umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. 

mailto:apawlak@muzeum-wilanow.pl
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3. 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.  

4. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 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 (Dz. Urz. UE L 
Nr 119, str. 1) (dalej: „RODO”) danych osobowych osób wskazanych w 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 Umowy. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do przetwarzania danych udostępnionych zgodnie z ust. 4 
powyżej wyłącznie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, 
obejmujących w szczególności wykonanie Umowy lub dochodzenie roszczeń wynikających z 
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 6 do Umowy, a 
następnie przekazać oryginały podpisanych klauzul Zamawiającemu. Podpisane klauzule 
informacyjne powinny zostać przedłożone Zamawiającemu w terminie 30 dni od zawarcia 
Umowy. 

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego, ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 poz. 1843), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) oraz szczególne przepisy regulujące warunki 
umowy, a stosujące się do przedmiotu umowy. 

9. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego 
 i jednym dla Wykonawcy. 

§ 20 
Załączniki 

1. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

2. Wykaz załączników do umowy: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami: 

a) projekt koncepcyjny - skrzydło południowe, stanowiący załącznik nr 1 do OPZ, 
b) projekt koncepcyjny - skrzydło południowe, stanowiący załącznik nr 2 do OPZ, 
c) wytyczne konserwatorskie dla gablot i ekspozytorów, stanowiące załącznik nr 3 do OPZ. 

2) Załącznik nr 2 – Kopia oferty Wykonawcy.  

3) Załącznik nr 3 – Kopia Polisy Ubezpieczeniowej OC Wykonawcy. 

4) Załącznik nr 4 – Spis elementów niezbędnej dokumentacji powykonawczej. 

5) Załącznik nr 5 – Dokument gwarancji. 

6) Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna RODO. 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


