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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

UMOWA Nr  ............../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 Muzeum i/lub 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 ……………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

zwanymi łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”  

w wyniku dokonania przez Muzeum wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm. ) została zawarta umowa treści 

następującej. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie usługi polegającej na budowie dwujęzycznej strony 

internetowej www.muzeach.pl z systemem zarządzania treścią (CMS), dalej łącznie zwane także 

“Systemem” i udzieleniu gwarancji jakości na prawidłowe działanie Systemu oraz opracowaniu 

identyfikacji wizualnej dla projektu ”www.muzeach”. 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Wykonawca będzie realizował Przedmiot umowy metodą inkrementalną polegającą na iteracyjnym 

tworzeniu systemu, począwszy od jego najprostszej bazowej wersji. W kolejnych iteracjach rozwijane 

http://www.muzeach.pl/
http://www.muzeach/
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i dołączane będą kolejne części, aż do osiągnięcia systemu docelowego. Strony postanawiają, że jedna 

iteracja będzie trwała ….... dni (liczba dni zostanie ustalona z Wybranym Wykonawcą zgodnie z OPZ, 

pkt. 7). 

4. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach planu finansowego nr 934 i na podstawie wniosku o 

udzielenie zamówienia publicznego nr 18/ZP/2020. 

5. Przedmiot umowy finansowany jest ze środków budżetu państwa oraz z funduszy europejskich w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 na podstawie umowy nr 

POPC.02.03.02-00-0009/18-00 Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – Partnerzy: 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Narodowe w 

Szczecinie, Muzeum – Zamek w Łańcucie – oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

6. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach zadania 6 – Budowa wspólnej strony internetowej z 

multiwyszukiwarką. 

§ 2 

Termin realizacji Przedmiotu umowy oraz zasady odbioru Przedmiotu umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od 17.08.2020 r. do 05.07.2021 r. 

2. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór częściowy – następuje po odebraniu każdorazowo kamieni milowych 1–4, 

b) odbiór końcowy – następuje po odebraniu 5 kamienia milowego, po pozytywnym zakończeniu 

testów funkcjonalnych oraz po stwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności realizacji Przedmiotu 

umowy z Opisem Przedmiotu Zamówienia, które stanowią warunki do przystąpienia do odbioru 

końcowego. Odbiór końcowy powinien nastąpić nie później niż na 7 dni do terminu zakończenia 

umowy, o którym mowa w ust. 1. 

3. Kamienie milowe zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy – Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, pkt. 7.2. 

4. Dany odbiór częściowy nastąpi poprzez podpisanie Protokołu Odbioru, którego wzór określa 

załącznik nr 2 do Umowy. 

5. Odbiór końcowy nastąpi poprzez podpisanie Protokołu Odbioru Przedmiotu umowy, którego wzór 

określa załącznik nr 3 do Umowy. 

6. Podpisanie Protokołu Odbioru stanowić będzie potwierdzenie należytego wykonania części i/lub całości 

Przedmiotu umowy i stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT. 

7. Podpisania Protokołu Odbioru i/lub Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy dokonują upoważnieni 

przedstawiciele Stron.  

§ 3 

Oświadczenia i zobowiązania Stron 

1. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy i wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie 

wszelkich informacji mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca może korzystać w toku realizacji Umowy ze świadczeń podwykonawców, za których 

działanie i/lub zaniechanie odpowiada jak za działania i/lub zaniechania własne. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 
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a) posiada odpowiednie umiejętności oraz doświadczenie, oraz dysponuje odpowiednim personelem do 

wykonywania powierzonych mu czynności; 

b) Przedmiot umowy wykona z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie ze swoimi 

kwalifikacjami i posiadaną wiedzą, a także z zachowaniem etyki i neutralności; 

c) zapoznał się z załącznikiem nr 1 do Umowy (OPZ) oraz rozumie i akceptuje jego treść; 

d) będzie przestrzegał w czasie wykonywania Zlecenia warunków BHP i P.POŻ. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny realizacji Przedmiotu umowy na każdym jego 

etapie. 

 § 4 

Autorskie prawa majątkowe 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, z dniem podpisania 

danego Protokołu Odbioru i/lub Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 2 ust. 4 i 

5, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu umowy i/lub jego części na 

następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie Utworów będących programami komputerowymi: 

i) utrwalanie i powielanie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką cyfrową, elektroniczną, 

wszelkimi technikami poligraficznymi i wideo; 

ii) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystywanie w Internecie; 

iii) publiczna prezentacja lub odtwarzanie całości lub części Przedmiotu umowy; 

iv) modyfikacja dla celów niezbędnych w realizacji zadań Zamawiającego; 

v) wprowadzenie do obrotu, użyczenie i wynajem zwielokrotnionych egzemplarzy strony 

internetowej lub jej fragmentów. 

b) w zakresie Utworów nie będących programami komputerowymi, m. in. dokumentacji i projektów 

graficznych: 

i) w odniesieniu do utrwalania i zwielokrotniania Utworów – wytwarzanie egzemplarzy Utworu 

dowolną techniką, w tych techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką 

cyfrową; 

ii) w odniesieniu do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy; 

iii) w odniesieniu do innego niż w/w rozpowszechniania Utworu – publiczne wykonanie, 

wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnianie 

Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym. 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, z chwilą podpisania przez 

Zamawiającego danego Protokołu Odbioru  i/lub Protokołu Odbioru Przedmiotu umowy, Wykonawca 

wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do całości Przedmiotu 

umowy i/lub jego części, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w Umowie. 

3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, następuje bez ograniczenia co do 

terminu, czasu i terytorium. 

4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość 

praw zależnych do Przedmiotu umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w Umowie. 
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5. W przypadku, gdy po przeniesieniu na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów 

wymienionych w ust. 1 powstaną nowe pola eksploatacji, Wykonawca zawrze na żądanie 

Zamawiającego nową umowę, w ramach której przeniesie nieodpłatnie na Zamawiającego majątkowe 

prawa autorskie do Utworów na nowych polach eksploatacji. Zamawiający może wystąpić z niniejszym 

żądaniem w okresie 5 lat od dnia powstania nowego pola eksploatacji. 

6. Wykonawca ma prawo pozostawić u siebie utrwalony Przedmiot umowy jedynie do celów własnej 

dokumentacji i prezentacji własnych dokonań. 

7. Wraz z odebraniem przez Zamawiającego całości Przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca wyraża zgodę na jego pierwsze udostępnienie publiczne, a 

Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy nośników, na których Przedmiot umowy został 

przekazany. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot umowy nie naruszając praw osób trzecich oraz do 

przekazania Zamawiającemu całości Przedmiotu umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami osób 

trzecich. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw majątkowych i osobistych osób 

trzecich w razie dokonania bez wymaganej zgody uprawnionego zmian w otrzymanych materiałach. 

10. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie lub posiada licencje na 

wykorzystanie dostarczonych materiałów w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, które nie będą 

naruszać praw autorskich osób trzecich. 

11. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez 

Zamawiającego z ww. materiałów, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko 

wszelkich kroków prawnych zapewniających Zamawiającemu należytą ochronę przed takimi 

roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego, 

czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego, do wszelkich 

postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także 

zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie 

zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba 

trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z ww. materiałów. 

§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Umowy oraz 

przeniesienie autorskich praw majątkowych w tym praw zależnych w zakresie opisanym w §4 Umowy, 

zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 5 do Umowy, wynosi 

…………………….. zł netto, (słownie: …………..……… i …./100 złotych netto); co po dodaniu 

podatku VAT w wysokości …. % daje kwotę brutto: ……………. zł, (słownie: 

………………………………. i …/100 złotych brutto). 

2. Wynagrodzenie wypłacone będzie w 5 częściach, każdorazowo po odebraniu przez Zamawiającego 

danego kamienia milowego dotyczącego Wykonawcy, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do 

Umowy – Opisie Przedmiotu Zamówienia, pkt. 7.2. tj.: 
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1) część 1 w wysokości …………………….. zł netto, (słownie: …………..……… i …./100 złotych 

netto); co po dodaniu podatku VAT w wysokości …. % daje kwotę brutto: ……………. zł, (słownie: 

………………………………. i …/100 złotych brutto), 

2) część 2 w wysokości …………………….. zł netto, (słownie: …………..……… i …./100 złotych 

netto); co po dodaniu podatku VAT w wysokości …. % daje kwotę brutto: ……………. zł, (słownie: 

………………………………. i …/100 złotych brutto), 

3) część 3 w wysokości …………………….. zł netto, (słownie: …………..……… i …./100 złotych 

netto); co po dodaniu podatku VAT w wysokości …. % daje kwotę brutto: ……………. zł, (słownie: 

………………………………. i …/100 złotych brutto), 

4) część 4 w wysokości …………………….. zł netto, (słownie: …………..……… i …./100 złotych 

netto); co po dodaniu podatku VAT w wysokości …. % daje kwotę brutto: ……………. zł, (słownie: 

………………………………. i …/100 złotych brutto), 

5) część 5 w wysokości …………………….. zł netto, (słownie: …………..……… i …./100 złotych 

netto); co po dodaniu podatku VAT w wysokości …. % daje kwotę brutto: ……………. zł, (słownie: 

………………………………. i …/100 złotych brutto). 

3. Podstawą do wystawienia faktur VAT będą protokoły odbioru bez zastrzeżeń, o których mowa w § 2 

Umowy, potwierdzające wykonanie całości i/lub części Przedmiotu umowy. 

4. Na fakturze Wykonawca zobligowany jest każdorazowo umieścić klauzulę „Kuratorka zad. 6 POPC – 

Patrycja Żołędowska”. 

5. Zapłata danej części wynagrodzenia nastąpi każdorazowo przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

§ 6 

Usuwanie wad i odstąpienie od Umowy 

1. W przypadku, gdy Przedmiot umowy i/lub część Przedmiotu umowy określone w § 1 nie spełnia 

wymogów określonych w Umowie oraz załącznikach do niej, Zamawiający w terminie 3 dni od daty 

jego otrzymania powiadomi Wykonawcę o wadach drogą elektroniczną na adres: ........................... . 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgadza się z uwagami lub wskazanymi wadami, zobowiązany jest 

odpowiedzieć pisemnie na zgłoszone wady w terminie 3 dni od ich otrzymania. Brak odpowiedzi w 

określonym terminie oznacza uwzględnienie uwag i akceptację konieczności usunięcia wskazanych wad 

w brzmieniu zgłoszonym przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający może żądać bezpłatnego usunięcia wad w najbliższej zaplanowanej iteracji lub w innej, 

kolejnej, co zostanie uprzednio uzgodnione przez Strony, nie później jednak niż w dniu zakończenia 

Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający 

będzie mógł według własnego uznania: 

a) odmówić przyjęcia kamienia milowego, jeżeli wady są istotne i niezwłocznie odstąpić od Umowy w 

formie pisemnej, zachowując prawo do zastosowania kary umownej zgodnie z § 7 ust. 1 pkt a) 

Umowy; 

b) przyjąć kamień milowy bez usuniętych wad, jeżeli wady nie są istotne zachowując prawo do 

zastosowania kary umownej zgodnie z § 7 ust.1 pkt c) niniejszej Umowy. 
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4. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części w sytuacji niewykonywania lub 

nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności: 

a) niedotrzymania terminu realizacji danej części Przedmiotu umowy, 

b) gdy Wykonawca nie stosuje się do uwag Zamawiającego, 

c) gdy wysokość naliczonych kar umownych przekroczy łącznie 30 % wartości Umowy, 

d) gdy Wykonawca narusza inne postanowienia Umowy, 

e) gdy po upływie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę 

naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie 

zastosuje się do wezwania. 

5. Wykonawcy, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn podanych w ust. 

4, nie przysługuje odszkodowanie, ani roszczenie o zapłatę całości Wynagrodzenia, o którym mowa w 

§ 5 ust.1 Umowy. 

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

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

może od Umowy odstąpić. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z 

tytułu wykonania Przedmiotu umowy i/lub części Przedmiotu umowy. 

7. Oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej Umowy z przyczyn wskazanych powyżej powinno zostać 

złożone w terminie do 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji uzasadniających 

odstąpienie od Umowy, nie później jednak niż w ciągu 60 dni od zakończenia Umowy niezależnie od 

podstawy prawnej. 

§ 7 

Kary umowne, Odszkodowanie 

1. Strony ustalają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy kary 

umowne/odszkodowanie w następujących przypadkach: 

a) odstąpienia od Umowy z przyczyn o których mowa w § 6 ust. 3 pkt. a) i ust. 4, w wysokości 10% 

kwoty wynagrodzenia netto określonej w § 5 ust. 1 Umowy. 

b) opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy w stosunku do terminu zakończenia 

Umowy wskazanego w § 2 ust. 1, w wysokości 0,25% kwoty wynagrodzenia netto określonej w § 5 

ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia. 

c) nienależytego wykonania Przedmiotu umowy, przez które należy rozumieć w szczególności 

niezgodność z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 1 do Umowy (OPZ) w wysokości 10% kwoty 

wynagrodzenia netto określonej w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek nienależytego 

wykonania Przedmiotu umowy. 

d) niedochowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem 

Przedmiotu umowy (z wyłączeniem informacji jawnych, publicznych, opublikowanych przez 

Zamawiającego) w wysokości 15% kwoty wynagrodzenia netto określonej w § 5 ust. 1 Umowy. 

e) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia 

w przekazaniu podpisanej klauzuli informacyjnej zgodnie z § 10 ust. 4  Umowy odrębnie za każdą 

nie przekazaną klauzulę. 

2. Kary umowne/odszkodowanie z różnych tytułów, o których mowa w ust. 1 podlegają sumowaniu. 

3. Kary umowne/odszkodowanie, o których mowa w ust. 1, podlegają potrąceniu z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub, w przypadku braku takiej 
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możliwości, podlegają zapłacie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do 

zapłaty. 

4. Niezależnie od zapisów ust. 1 powyżej w razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy 

Protokolarnym Odbiorze i/lub Protokolarnym Odbiorze Przedmiotu umowy   Podczas realizacji 

Przedmiotu umowy i/lub w okresie gwarancji lub rękojmi Muzeum jest uprawnione do wykonania tych 

czynności zastępczo na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawcy podpisując Umowę wyraża 

zgodę. 

5. Muzeum zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach 

określonych w Kodeksie Cywilnym. 

§ 8 

Gwarancja jakości i rękojmi 

1. W ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy Wykonawca udziela Gwarancji jakości 

na stronę internetową wraz z CMS (System), tzn. gwarancji na stabilne i zgodne z wymaganiami i 

dokumentacją funkcjonalno-techniczną działanie strony internetowej www.muzeach.pl wraz z 

systemem zarządzania treścią (CMS) do niej (System), przez okres ……. miesięcy (nie mniej niż 12 

miesięcy) od daty podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca udziela Gwarancji jakości na warunkach i zgodnie z treścią dokumentu potwierdzającego 

udzielenie Gwarancji jakości, stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy. 

3. Wykonawca, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego rozszerza swoją odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi względem Zamawiającego do czasu wygaśnięcia gwarancji jakości udzielonej przez 

Wykonawcę na System. Niezależnie od uprawnień z tytułu Gwarancji jakości Zamawiający ma prawo 

korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi. 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca udzielił Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie 

…………….. w wysokości …….. zł (słownie: …………………………….., tj. 5 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 

2. Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka 

form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 

z późn.zm.). 

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

bezwarunkowej oraz płatnej na pierwsze żądanie Muzeum. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

uprzedniej akceptacji postanowień gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej przez Muzeum. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy, w tym potrąceń kar umownych, o 

których mowa w § 7 Umowy lub roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady, o których mowa w 

§ 8 Umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy lub innych odszkodowań należnych 

Zamawiającemu na podstawie Umowy bez potrzeby uzyskania akceptacji Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

http://www.muzeach.pl/
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5. Zamawiający przed potrąceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę.  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4, będzie 

zwolnione Wykonawcy: 

a) w wysokości 70% wartości zabezpieczenia – w terminie do 30 dni od daty wykonania Przedmiotu 

umowy i uznaniu przez Zamawiającego Umowy za należycie wykonaną, co zostanie potwierdzone 

podpisaniem przez Strony Protokołu Odbioru Przedmiotu umowy. 

b) w wysokości 30% wartości zabezpieczenia – w terminie do15 dni po upływie okresu Gwarancji 

jakości i rękojmi, określonego w § 8 Umowy, pod warunkiem, że wszystkie prawidłowo dokonane 

przez Zamawiającego zgłoszenia wad i usterek w okresie obowiązywania Gwarancji jakości i 

rękojmi zostaną przez Wykonawcę rozpatrzone i zamknięte. 

§ 10 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. 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.  

2. Wykonawca udostępnia niniejszym  dane osobowe  osób wskazanych w ust. 1 w zakresie niezbędnym 

do realizacji niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do przetwarzania danych udostępnionych zgodnie z ust. 1 powyżej 

wyłącznie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, obejmujących w szczególności 

wykonanie Umowy lub dochodzenie roszczeń wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych.  

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec 

osób o których mowa w ust. 1 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 niniejszej Umowy, a następnie przekazać oryginały podpisanych 

klauzul Zamawiającemu. Podpisane klauzule informacyjne powinny zostać przedłożone 

Zamawiającemu w terminie 30 dni od zawarcia niniejszej Umowy. 

 

§ 11 

Siła Wyższa 

1. 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, embargo, rewolucje, 

zamieszki i strajki. 
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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. 

§ 12 

Wypowiedzenie Umowy 

1. Muzeum ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu umowy, 

2) gdy Wykonawca nie stosuje się do uwag Zamawiającego, 

3) gdy Wykonawca narusza inne postanowienia Umowy, 

4) gdy Przedmiot umowy wykonywany jest przez osoby, nie posiadające do tego wymaganych przez 

przepisy prawa i Muzeum uprawnień i kwalifikacji, 

5) gdy Umowa wykonywana jest przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub 

rażącego zaniedbania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, 

6) gdy rozpoczęto likwidację Wykonawcy, złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, gdy 

złożono oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego, 

7) narażenia Muzeum na szkody, utratę dobrego imienia z winy Wykonawcy. 

2. W razie wypowiedzenia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Umowa rozwiązuje się z zachowaniem 

30-dniowego okresu wypowiedzenia. 

3. W przypadku, gdy podstawą wypowiedzenia niniejszej Umowy była/były okoliczności określone w ust. 

1 pkt. 7) niniejszego paragrafu Umowa rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez Wykonawcę 

oświadczenia Muzeum o wypowiedzeniu Umowy. 

4. W przypadku rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia, Strony dokonają rozliczenia Umowy w 

terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania. 

§ 13 

Zmiany Umowy 

1. Zmiany Umowy mogą być dokonywany wyłącznie w formie pisemnej za zgodą Stron. Zakazane jest 

dokonywanie zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 

1 ustawy PZP (Dz. U. 2019 r., poz. 1843) lub zmiana nie jest zmianą istotną w myśl przepisu art. 144 

ust. 1e powołanej ustawy PZP.  
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2. Muzeum przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy w następującym zakresie:  

a) zmiany terminów wykonania danych części realizacji Przedmiotu umowy w sytuacji gdy zajdzie 

konieczność wprowadzenia zmian w realizacji Przedmiotu umowy; 

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt a) termin wykonania poszczególnych 

kamieni milowych opisanych w OPZ może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 

ich wykonania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności, z powodu 

których termin ulega zmianie. 

1) zmiany sposobu realizacji Przedmiotu  umowy, w szczególności konieczność zrealizowania 

Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż 

wskazane w Ofercie, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 2), mogą stanowić podstawę do zmiany terminu wykonania 

poszczególnych kamieni milowych lub zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

2) rezygnacja przez Muzeum z realizacji części Przedmiotu umowy,  

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 

Muzeum zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty,  

które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 

3) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy  

na skutek zmiany innych postanowień Umowy lub jako zmiana samoistna, 

4) w przypadku zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, 

skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, zmianie może ulec sposób realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron lub 

Wynagrodzenie lub Termin realizacji Umowy, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim będzie to 

konieczne dla zapewnienia możliwości i prawidłowego wykonania Umowy  

i osiągnięcia celów Umowy w zakresie zgodnym z SIWZ, 

5) Siła Wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia (załącznik nr 1 do Umowy). 

W przypadku zaistnienia jednej lub kilku okoliczności opisanych w pkt. 1)-6), Wykonawca przedstawi 

Muzeum stosowny wniosek oraz uzasadnienie  ich wpływu na sposób realizacji Umowy, zakres 

obowiązków Stron, Wynagrodzenie lub Termin realizacji Umowy. Jeżeli wniosek nie będzie uzasadniał 

zmiany Muzeum na taką zmianę nie wyrazi zgody. 

3. Z tytułu zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub skrócenia terminu realizacji Umowy, 

Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do żądania wypłaty utraconych korzyści, w tym 

wynagrodzenia za okresy, o które Umowa uległa skróceniu lub zakresy przedmiotowe, które zostały 

wyłączone z zakresu Umowy. 

4. W niniejszym paragrafie opisano zmiany, na które Muzeum może wyrazić zgodę. Nie stanowią 

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Muzeum, jak i przez Wykonawcę.  

5. Zmiany są możliwe z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie Przedmiotu umowy 

zawarte w SIWZ.  

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

nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej 

7. Wszelkie zmiany Umowy, o których mowa powyżej,  będą wymagały zawarcia aneksu. 
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§ 14 

Solidarna odpowiedzialność 

Jeżeli Wykonawcę  stanowią podmioty związane umową konsorcjum to:  

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

Muzeum za wykonanie Umowy;  

2) podmioty wchodzące w jego skład powiadomią Muzeum 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 

Muzeum, a których potrzeba złożenia przez Muzeum może powstać w związku z zawarciem i 

wykonaniem Umowy, a ponadto z treści pełnomocnictwa wynikać będzie wyraźne upoważnienie 

partnera wiodącego (lidera) do przyjęcia od Muzeum oświadczenia woli lub wiedzy, nawet, jeżeli 

interesy partnera wiodącego (lidera) i mocodawcy będą ze sobą sprzeczne. 

3) Wykonawca zobowiązuje się do informowania Muzeum 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 Muzeum w ten sposób, że 

Muzeum 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).  

§ 15 

Klauzula poufności 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Umowy, 

jakie powziął lub poweźmie w toku zawarcia Umowy oraz jej realizacji, w szczególności do zachowania 

tajemnicy wszelkich dokumentów, opracowań, materiałów i innych informacji wyrażonych pisemnie 

lub w jakiejkolwiek innej formie w tym także informacji przekazywanych lub udostępnianych w ramach 

bezpośrednich, roboczych kontaktów przedstawicieli Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących 

Umowy. Strony Umowy będą związane klauzulą poufności bezterminowo.  

2. Informacje związane z realizacją Umowy oraz dotyczące Przedmiotu umowy mogą być 

rozpowszechniane i/lub publikowane przez Wykonawcę wyłączenie w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

3. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca uzgodni z Zamawiającym treść rozpowszechnianych 

i/lub publikowanych informacji.  

4. Materiały udostępnione Wykonawcy do wglądu zostaną wykorzystane w celu realizacji Umowy. 

Wszelkie kopie tych materiałów muszą zostać zniszczone po wykonaniu Umowy, a oryginały powinny 

zostać zwrócone Zamawiającemu niezwłocznie po ich wykorzystaniu.  

5. Obowiązek poufności, wynikający z ust. 1, nie obejmuje informacji powszechnie znanych oraz 

informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.  
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§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Do sprawowania nadzoru i kontroli nad prawidłowym wykonywaniem Umowy oraz podpisywania 

protokołów odbioru Zamawiający wyznacza Panią Patrycję Żołędowską (pzoledowska@muzeum-

wilanow.pl), lub w jej zastępstwie Pana Michała Ochremiaka (mochremiak@muzeum-wilanow.pl). 

2. Ze strony Wykonawcy bezpośredni nadzór przy realizacji Umowy oraz podpisywania protokołów 

odbioru pełnić będzie …………………………………….. lub w jej/jego zastępstwie 

…………………………………….. . 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu 

podpisanego przez obie Strony Umowy.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy z dn. 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 

z późn. zm.) oraz szczególne przepisy regulujące warunki Umowy, a stosujące się do Przedmiotu 

umowy. 

5. Wszelkie spory, mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy, strony będą się starały rozwiązać w 

drodze negocjacji. Jeżeli po upływie 14 dni od dnia powstania sporu Muzeum i Wykonawcy nie będą 

w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie  przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Muzeum. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dla 

Zamawiającego. 

7. Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy: 

1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami 1–6 

2) Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu Odbioru (częściowy) 

3) Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu Odbioru Przedmiotu umowy (końcowy) 

4) Załącznik nr 4 – Dokument udzielenia Gwarancji jakości 

5) Załącznik nr 5 – Oferta Wykonawcy  

6) Załącznik nr 6 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

ZAMAWIAJĄCY                                     WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami 1–6 
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Załącznik nr 2 do Umowy – Wzór Protokołu Odbioru (częściowy) 

 

Wzór 

PROTOKÓŁ ODBIORU NR ...... 

Sporządzony w ramach Umowy nr …………../2020 z dn. ……………...2020 r. 

 

………………..……………………………. 
/miejscowość, data/ 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 

02-958 Warszawa 

WYKONAWCA: 

………………………………………………… 

…………………………………………………

…………………………………. 

PRZEDMIOT ODBIORU:  

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

Strony / Zamawiający / Wykonawca stwierdzają / stwierdza*, że przedmiot odbioru został / nie został* 

wykonany zgodnie z Umową. Niniejszy protokół stanowi podstawę / nie stanowi podstawy* 

do wystawienia faktury VAT. 

Uwagi Zamawiającego: Uwagi Wykonawcy: 

Odbioru dokonali: 

w imieniu Zamawiającego: 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

/imię, nazwisko, podpis/ 

w imieniu Wykonawcy: 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

/imię, nazwisko, podpis/ 

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 3 do Umowy – Wzór Protokołu Odbioru Przedmiotu umowy (końcowy) 

 

Wzór 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY NR ..... 

Sporządzony w ramach Umowy nr …………../2020 z dn. ……………...2020 r. 

 

………………..……………………………. 
/miejscowość, data/ 

ZAMAWIAJĄCY: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 

02-958 Warszawa 

WYKONAWCA: 

………………………………………………… 

…………………………………………………

…………………………………. 

 

Strony / Zamawiający / Wykonawca stwierdzają / stwierdza*, że Przedmiot umowy został / nie został* 

wykonany zgodnie z Umową. Niniejszy protokół stanowi podstawę / nie stanowi podstawy* 

do wystawienia faktury VAT. 

Uwagi Zamawiającego: Uwagi Wykonawcy: 

Odbioru końcowego dokonali: 

w imieniu Zamawiającego: 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

/imię, nazwisko, podpis/ 

w imieniu Wykonawcy: 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

/imię, nazwisko, podpis/ 

 

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 4 do Umowy – Dokument udzielenia Gwarancji jakości 

 

Wzór dokumentu udzielenia gwarancji jakości, 

który Wykonawca zobowiązuje się podpisać w dniu odbioru końcowego 

DOKUMENT UDZIELENIA GWARANCJI 

na prawidłowe działanie strony internetowej www.muzeach.pl 

wraz z systemem zarządzania treścią (CMS) do niej 

 

pieczęć firmowa 

udzielona przez: 

……………………………………………………….. 

zwanym/zwaną w dalszej części “Wykonawcą” lub “Gwarantem” 

na rzecz 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 

Warszawa) posiadającym osobowość prawną, wpisanym prowadzonego przez Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 39/95, NIP: 951-00-54-672, 

REGON: 010956038,  

reprezentowanym przez: 

Pawła Jaskanisa – Dyrektora oraz  

Magdalenę Całkę – Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot i okres gwarancji 

1. Zgodnie z treścią Umowy nr ……………….../2020 z dn. ……………………..2020 r. Wykonawca 

(Gwarant) udziela gwarancji jakości na wykonany Przedmiot umowy wskazany w § 1, ust. 1 Umowy, 

tzn. gwarancji na stabilne i zgodne z wymaganiami i dokumentacją funkcjonalno-techniczną działanie 

strony internetowej www.muzeach.pl wraz z systemem zarządzania treścią (CMS) do niej (System), 

przez okres ……………….. miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu umowy bez 

zastrzeżeń, tj. od ………………….……….... r. do ……………………………………. r. 

2. Gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę obejmuje obsługę zgłoszeń, w szczególności 

polegających na: 

a. konsultacjach technicznych w przypadku problemów w bieżącym działaniu Systemu oraz jego 

obsługi przez Zamawiającego, 

b. usuwaniu jakichkolwiek nieprawidłowości i wad w funkcjonowaniu Systemu, 

c. instalowaniu poprawek/aktualizacji zwiększających bezpieczeństwo, strony internetowej i systemu 

CMS.  

3. Gwarancja nie obejmuje rozbudowania Systemu, tworzenia nowych funkcji, oraz ewentualnych zmian 

w grafice i interfejsie, które mogą one ze sobą nieść. 

http://www.muzeach.pl/
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§ 2 

Typy i statusy zgłoszeń 

1. Zgłoszenia posiadają swój typ w zależności od złożoności problemu: 

a. AWARIA – krytyczny stan Systemu, w którym nie jest on dostępny dla większości użytkowników 

lub nie realizuje podstawowego celu biznesowego, dla którego został stworzony; 

b. BŁĄD – stan Systemu bądź jego części powodujący brak dostępności lub nieprawidłowe działanie 

przynajmniej jednej z jego funkcji, istotnie ograniczający jego wartość biznesową; 

c. USTERKA – stan Systemu bądź jego części komplikujący pracę użytkowników, ale pozwalający im 

korzystać z przewidzianych dla nich funkcji systemu bądź jego części lub chwilowy brak dostępności 

lub chwilowe nieprawidłowe działanie przynajmniej jednej jego funkcji; 

d. INNE – w przypadku innych zgłoszeń, jak pytania lub zadania związane z rozwojem 

oprogramowania, itp. 

2. Statusy zgłoszeń: 

a. OTWARTE – zgłoszenia przesłane przez Zamawiającego i zarejestrowane; 

b. W TRAKCIE REALIZACJI – zgłoszenia przyjęte przez Wykonawcę do realizacji, nad którymi toczą 

się prace zmierzające do jego rozwiązania; 

c. OCZEKUJĄCE – zgłoszenia zakończone, nieprzetestowane przez Zamawiającego lub zgłoszenia, 

których wykonanie wymaga dodatkowych informacji niezbędnych do realizacji prac przez 

Wykonawcę; 

d. ZAMKNIĘTE/ROZWIĄZANE – zgłoszenia zrealizowane, zweryfikowane przez Zamawiającego i 

potwierdzone jako odebrane bez zastrzeżeń; 

e. OTWARTE PONOWNIE – zgłoszenia zamknięte, w których w terminie późniejszym wykryto ten 

sam błąd (nieujawniony podczas testów Zamawiającego). 

§ 3 

Inicjowanie i przyjmowanie zgłoszeń 

1. Za datę dokonania zgłoszenia uważa się dzień przesłania przez Zamawiającego zgłoszenia, przy czym 

zgłoszenia typu Błąd, Usterka, Inne, które Wykonawca otrzyma po godz. 17:00 lub poza dniem 

roboczym będą traktowane jako zgłoszenia otrzymane następnego dnia roboczego, o godz. 9:00. 

2. Zgłoszenie, w przypadku Usterek, Błędów lub Awarii powinno zawierać, co najmniej: 

a. charakter i objawy zgłoszenia, skutki, ewentualne przyczyny, wskazanie platformy sprzętowej, 

systemu operacyjnego, nazwy i wersji przeglądarki, na którym zaobserwowano wadę oraz 

ewentualne załączniki w postaci zrzutów ekranów i/lub filmów pokazujących wadę; 

b. wstępne określenie typu zgłoszenia, przy czym Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany typu 

zgłoszenia po konsultacji z Zamawiającym; 

c. w przypadku wystąpienia jednocześnie kilku wad w tym samym typie, o ile jest to możliwe – 

priorytety poszczególnych napraw; 

d. co do zasady przyjmuje się, że jedno zgłoszenie dotyczy jednego zagadnienia/problemu (o ile są to 

mniejsze zagadnienia pokrewne mogą być umieszczane w jednym zgłoszeniu). 

3. Po otrzymaniu zgłoszenia, Wykonawca niezwłocznie prześle Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia do realizacji, ale nie później niż: 

a. w przypadku zgłoszeń typu Awaria – w przeciągu 24 godzin od jego zgłoszenia, 

b. w przypadku zgłoszeń typu Błąd, Usterka, Inne – w przeciągu 48 godzin w dni robocze od jego 

zgłoszenia, co rozumiane jest jako przystąpienie do realizacji zgłoszenia. 

4. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera niezbędnych danych potrzebnych do rozpoczęcia lub kontynuacji obsługi 

zgłoszenia przez Wykonawcę, wymienionych w ust. 2, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o tym 

fakcie wskazując wszystkie braki, które powinny zostać uzupełnione. Zamawiający jest zobowiązany 

niezwłocznie przesłać uzupełnione zgłoszenie o wymagane informacje. 
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§ 4 

Obsługa i odbiór zgłoszeń 

1. W momencie przyjęcia Zgłoszenia, Wykonawca przystąpi do jego diagnozy i klasyfikacji (określenie 

lub weryfikacja typu zgłoszenia). 

2. Zgłoszenie w momencie rejestracji otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny, co umożliwia 

raportowanie prac i zachowanie ciągłości korespondencji dotyczącej danego zgłoszenia. Konieczne jest, 

zatem, aby wszelka korespondencja dotycząca zgłoszenia zawsze posiadała w temacie nadany numer 

identyfikacyjny. W przeciwnym razie korespondencja nieoznaczona nadanym uprzednio numerem 

zgłoszenia nie jest traktowana, jako jego kontynuacja. 

3. Zamawiający zostanie poinformowany o wykonanych pracach i statusie zgłoszenia przez Wykonawcę 

drogą mailową.  

4. Po wykonaniu prac związanym ze zgłoszeniem, Wykonawca przeprowadzi testy sprawdzające 

poprawność działania Oprogramowania po wprowadzonych zmianach. 

5. Zamawiający potwierdza poprawność realizacji zgłoszenia poprzez zmianę jego statusu na 

ZAMKNIĘTE/ROZWIĄZANE. 

6. W przypadku braku odpowiedzi przez Zamawiającego na informację o wykonanym zgłoszeniu przez 

7 dni, zgłoszenie zyskuje status rozwiązanego, a potencjalne rozbieżności będą obsługiwane w trybie 

nowych zgłoszeń. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z gwarancji w sposób 

zapobiegający utracie danych Zamawiającego, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania 

czynności wynikających z niniejszej Gwarancji. W przypadku, gdy realizacja zgłoszenia wiąże się z 

ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed 

przystąpieniem do realizacji zgłoszenia oraz umożliwić Zamawiającemu dokonanie kopii zapasowych 

danych. 

2. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji zgłoszenia, w terminie określonym 

w § 3 ust. 3, Zamawiający ma prawo zlecić realizację zlecenia osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez konieczności odrębnego wezwania i bez utraty niniejszej Gwarancji, przy czym koszty 

poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego są płatne na rzecz Zamawiającego w terminie 14 dni od 

przedstawienia Wykonawcy dokumentu potwierdzającego poniesiony przez Zamawiającego wydatek, 

na co Wykonawca wyraża zgodę podpisując niniejszy dokument. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu Gwarancji jakości Zamawiający ma prawo korzystać z uprawnień z 

tytułu rękojmi za wady. Okres rękojmi jest równy okresowi Gwarancji jakości, o którym mowa w ust. 

1 Gwarancji. 

5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport realizacji zgłoszeń z 

ustalonego wcześniej okresu i/lub aktualną wersję kodu źródłowego i dokumentacji funkcjonalno-

technicznej oprogramowania, jeżeli uległa ona zmianie ze względu na obsługę zgłoszeń gwarancyjnych. 

6. Zamawiający może przesyłać zgłoszenia całodobowo – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 

(366 w przypadku roku przestępnego) dni w roku. 

7. Zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem: ………………………………., a w przypadku jego 

awarii Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń drogą mailową, na adres 

…………………………………… . Zaś, w przypadku zgłoszeń typu Awaria Zamawiający dodatkowo 

będzie o nich powiadamiał Wykonawcę telefonicznie pod numerem ……………………., niezwłocznie 

po zaobserwowaniu Awarii. 

 

WYKONAWCA 



 

 

 

 
Znak sprawy: KF.AZ.2401.10.AZ.2020 

 

 

 
 

Projekt „www.muzeach” dofinansowany z Funduszy Europejskich 

oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie 
w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum - Zamek w Łańcucie 

 

Załącznik nr 5 do Umowy – Oferta Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do Umowy –  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

INFORMACJA 

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 2019 r. poz. 1843 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. 
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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. 

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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