Załącznik nr 3

UMOWA [projekt]
zawarta w Warszawie w dniu …….06.2018 r. pomiędzy „Stronami”:
Muzeum Wojska Polskiego z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 3, 00-495 Warszawa, wpisanym do rejestru
państwowych instytucji kultury, prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej, pod numerem RIK MON
1/2007, NIP: 701-005-35-04, REGON: 140861819, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
Zastępcę Dyrektora ds. inwestycyjnych – Pana Dariusza Matlaka, posiadającego upoważnienie na podstawie
decyzji Dyrektora MWP – dr. Adama Buławy nr 135 z dnia 18.08.2017 r.
przy kontrasygnacie głównego księgowego – Pani Agnieszki Pycak
a
………………………………… z siedzibą przy ul. ……………………, …………………, wpisanym do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………… / wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: ……………, REGON: ………,
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
………………………… – …………………………
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 z późn. zm.), została zawarta umowa (dalej: „Umowa”) następującej treści:

§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest opracowanie programów robót, koncepcji oraz projektów a także
przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, dotyczących wykonania robót konserwacyjnych i instalacyjnych w 4 obiektach budowlanych w Cytadeli Warszawskiej, zwanych w treści Umowy „Dokumentacją”.

§2
Oświadczenia wstępne Stron
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji, na którą składać się
będą programy robót, koncepcje i projekty (w formie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót) oraz przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, w zakresie opisanym szczegółowo w Załączniku nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” do Umowy, dotyczącej wykonania robót
konserwacyjnych i instalacyjnych w 4 obiektach budowlanych zlokalizowanych na terenie Cytadeli Warszawskiej przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentację zgodnie z:
1) Załącznikiem nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” do Umowy;
2) ofertą Wykonawcy z dnia ……….2018 r., stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy,
stanowiącymi integralną część Umowy.
Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe niezbędne do realizacji przedmiotu
Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznobudowlanymi oraz normami, a także z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą na sumę …………… zł, co jest potwierdzone stosowną polisą, dostarczoną Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy. Wykonawca będzie utrzymywał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom.
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7.

Zamawiający zobowiązany jest na pisemny (drogą elektroniczną) wniosek Wykonawcy, udostępnić mu
wszelkie dokumenty i dane związane z przedmiotem Umowy będące w jego posiadaniu, a mogące mieć
wpływ na ułatwienie wykonywanych prac oraz na poprawienie ich jakości. Udostępnienie Wykonawcy dokumentów i danych związanych z przedmiotem Umowy nastąpi w formie pisemnej (elektronicznej).
8. Zamawiający ma nieograniczone prawo wyboru wykonawcy robót instalacyjnych według Dokumentacji
stanowiącej przedmiot Umowy.
9. Zamawiający oświadcza, że obszar na którym znajdują się obiekty budowlane których będzie dotyczyć
Dokumentacja, położony w granicach Cytadeli Warszawskiej, jest wpisany do rejestru zabytków jako część
„Cytadeli łącznie z bramami, murami i umocnieniami” na podstawie decyzji nr 59/1 z dnia 01.07.1965 r.
10. Zamawiający oświadcza, że obszar na którym znajdują się obiekty budowlane których będzie dotyczyć
Dokumentacja, położony w granicach Cytadeli Warszawskiej i obejmujący działkę o numerze ewidencyjnym 1/4 w obrębie 7-01-17, stanowi „teren zamknięty” w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989
r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§3
Terminy wykonania i sposób odbioru
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Dokumentacji do siedziby Zamawiającego w
następujących częściach i terminach:
1) wykonanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji koncepcji zabezpieczeń elektronicznych
obiektów nr 78, 93 i 96 – w terminie do dnia …….2018 r. [jeden miesiąc od podpisania umowy];
2) wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu pozostałej części Dokumentacji – w terminie do dnia
…….2018 r. [cztery miesiące od podpisania umowy].
Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego koncepcji zabezpieczeń elektronicznych obiektów nr 78, 93 i 96
Wykonawca wykona na jej podstawie projekty instalacji zabezpieczeń elektronicznych oraz dotyczące ich
przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, w zakresie opisanym szczegółowo w Załączniku nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” do Umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do odbioru każdej z poszczególnych części Dokumentacji w terminie 14
(czternastu) dni od daty przekazania ich przez Wykonawcę.
Przekazanie każdej z poszczególnych części Dokumentacji przez Wykonawcę nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że wymieniona w protokole zdawczo-odbiorczym
część Dokumentacji jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami technicznobudowlanymi oraz obowiązującymi normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Miejscem przekazania wykonanych części Dokumentacji będzie Biuro do spraw Budowy Muzeum Wojska
Polskiego w Cytadeli Warszawskiej przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie.
Wykonawca przekaże poszczególne części Dokumentacji w liczbie 5 egzemplarzy w wersji tekstowej oraz
w liczbie 2 egzemplarzy w formie elektronicznej umieszczonej na płycie CD lub DVD, jako pliki tekstowe w
formacie „pdf” i „doc” lub „docx”.
Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy uwagi do treści poszczególnych części Dokumentacji w formie pisemnej albo elektronicznej na adres ………… albo poinformować, że nie zgłasza uwag,
przy czym w przypadku nieprzekazania żadnej informacji przez Zamawiającego w terminie wynikającym z
ust. 2 przyjmuje się, że Zamawiający odebrał poszczególne części Dokumentacji.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego i zgłoszenia Wykonawcy wad lub braków w poszczególnych częściach dostarczonej Dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady lub uzupełnić
braki w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z
Zamawiającym.
Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru w terminie podanym w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca wezwie na piśmie Zamawiającego do odbioru wyznaczając mu dodatkowy siedmiodniowy termin na
jego wykonanie, zaś po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Wykonawca dokona odbioru we
własnym zakresie i jednostronnie sporządzi wymagany protokół końcowego odbioru, a przekazane poszczególne części Dokumentacji będą uznane za odebrane i wykonane zgodnie z Umową. W takim przypadku Zamawiający wypłaci Wykonawcy przewidzianą Umową część wynagrodzenia za Dokumentację.
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§4
Sposób kontaktowania
Do kontaktów roboczych związanych z realizacją niniejszej Umowy Strony wyznaczają:
1) ze strony Zamawiającego – p. …………………………………, e-mail: ………………., tel.: ………………;
2) ze strony Wykonawcy – p. …………………………, e-mail: …………………., tel.: ……………….

§5
Warunki gwarancji
1.
2.

Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonaną Dokumentację na okres 2 lat od daty jej odbioru przez
Zamawiaącego.
Warunki gwarancji jakości:
1) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt spowodowanych przez niego wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie oznaczonym przez Zamawiającego, adekwatnym do zakresu wady
i nie krótszym niż 10 dni roboczych;
2) roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed upływem tego terminu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu spowodowanej przez niego wady;
3) o istnieniu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1.
2.
3.
4.
5.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………
zł brutto (………… złotych), w tym ………… zł netto (………… złotych) oraz ………… zł podatku od towaru i
usług (………… złotych).
Wyżej oznaczone wynagrodzenie obejmuje wszelkie czynności Wykonawcy określone niniejszą Umową, to
jest wykonanie Dokumentacji, przeniesienie autorskich praw majątkowych, autorskich praw zależnych oraz
regulację autorskich praw osobistych do tej Dokumentacji.
Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie Umowy stanowić będzie obustronnie podpisany protokół końcowego odbioru kompletnej Dokumentacji w wymaganej liczbie egzemplarzy, z wykazem i oświadczeniem o jej kompletności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 Umowy.
Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni na rachunek bankowy wskazany na wystawionej przez
Wykonawcę fakturze.
Strony ustalają, że dniem zapłaty powyższego wynagrodzenia będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§7
Kary umowne
1.
2.

3.
4.

W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto.
W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy lub zwłoki w usunięciu ujawnionych wad w Dokumentacji Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 10 % tego
wynagrodzenia.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada Wykonawca
Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Strony zgodnie potwierdzają, że odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu Umowy, w tym jej nienależytego wykonania, ograniczona jest do wysokości rzeczywistej
szkody.
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5.
6.
7.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się przyjąć faktycznie wykonaną część Dokumentacji oraz zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie proporcjonalne do tej części.
W przypadku, o którym wyżej mowa strony zobowiązują się sporządzić protokół rozliczenia określający w
procentach faktycznie wykonaną część przedmiotu Umowy oraz proporcjonalną wysokość wynagrodzenia,
którą Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy.
Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie poprzedzone wezwaniem drugiej Strony do
usunięcia przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

§8
Autorskie prawa majątkowe do programów robót, koncepcji i projektów
oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Zamawiający oświadcza i zapewnia Wykonawcę, że w wykonaniu Umowy i w pełnym zakresie niezbędnym dla jej prawidłowego wykonania Wykonawca (w tym: jego personel, pracownicy oraz podwykonawcy)
– bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Zamawiającego lub jakiejkolwiek innej
osoby trzeciej – ma prawo do korzystania z materiałów Zamawiającego lub przekazanych mu przez osoby
działające na jego zlecenie lub z jego upoważnienia (w tym m.in. z pierwotnej dokumentacji dotyczącej
przedmiotu zamówienia), w tym – do dokonywania opracowań i wprowadzania zmian do wyżej wymienionych materiałów w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. W szczególności, Wykonawca ma prawo do tworzenia na podstawie w/w materiałów, a także na podstawie ich opracowań – programów robót oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.
Strony oświadczają, że twórcom utworów zależnych w postaci programów robót oraz przedmiarów robót i
kosztorysów inwestorskich będą przysługiwać autorskie prawa majątkowe, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wykonawca zobowiązuje się nabyć autorskie prawa majątkowe do utworu w postaci programów robót oraz
przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, od dysponentów tych praw, nie później niż do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru Dokumentacji.
Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów w
postaci programów robót, koncepcji i projektów oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, na następujących polach eksploatacji:
1) wykonywanie programów robót, koncepcji i projektów oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich;
2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
4) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w § 8 ust. 4 pkt 3 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
Strony ustalają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do programów robót, koncepcji i projektów
oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich w zakresie określonym w § 8 ust. 4 nastąpi z chwilą
podpisania przez obie Strony Umowy protokołu końcowego odbioru Dokumentacji.
Strony ustalają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do programów robót, koncepcji i projektów
oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, nastąpi bez ograniczeń terytorialnych.

§9
Autorskie prawa zależne do programów robót, koncepcji i projektów
oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich
1.

Strony oświadczają, że twórcy programów robót, koncepcji i projektów oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich będą uprawnieni do wyrażania zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do
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2.

3.

4.

5.

tych programów robót oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich na podstawie art. 46 i art. 2 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wykonawca zobowiązuje się nabyć uprawnienie do wyrażania zgody na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego do utworów w postaci programów robót, koncepcji i projektów oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich w zakresie określonym w § 3 ust 1 pkt 1 i pkt 2 od każdego z dysponentów tych praw,
nie później niż do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru Dokumentacji.
Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworów w postaci programów robót, koncepcji i projektów oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, zarówno przez Zamawiającego, jak i przez osoby trzecie, upoważnione przez Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych i
bez prawa do odwołania upoważnienia.
Strony ustalają, że wyrażenie zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego obejmuje zarówno wyrażanie zgody na tworzenie utworów zależnych (opracowywanie utworu), o którym mowa w art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również wyrażanie zgody na
korzystanie i rozporządzanie z utworów zależnych (opracowań), o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Strony ustalają, że wyrażenie zgody, o której mowa w § 9 ust. 3 i 4, następuje z chwilą zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji.

§ 10
Autorskie prawa osobiste do programów robót, koncepcji i projektów
oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich
1.
2.

3.

4.

5.

Wykonawca zobowiązuje się wymienić w protokołach końcowego odbioru twórców zależnych, którzy będą
posiadać autorskie prawa osobiste do utworów w postaci programów robót, koncepcji i projektów oraz
przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.
Zamawiający zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych do programów robót, koncepcji
i projektów oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich każdego z twórców wymienionych w protokole końcowego odbioru, z wyjątkiem nienaruszalności ich treści i formy oraz ich rzetelnego wykorzystania.
Zamawiający, w konsultacji z Wykonawcą, ma prawo do przyjęcia skróconej formy oznaczania autorstwa
programów robót, koncepcji i projektów oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.
Wykonawca zobowiązuje się uzyskać zobowiązanie każdego z twórców zależnych, wymienionych w protokole końcowego odbioru Dokumentacji, do niewykonywania w stosunku do Wykonawcy i Zamawiającego
kiedykolwiek w przyszłości autorskiego prawa osobistego do programów robót, koncepcji i projektów oraz
przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich w postaci nienaruszalności ich treści i formy oraz ich rzetelnego wykorzystania, nie później niż do momentu podpisania protokołów końcowego odbioru Dokumentacji.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskiego prawa osobistego do programów
robót, koncepcji i projektów oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich w postaci nienaruszalności
ich treści i formy oraz ich rzetelnego wykorzystania, bez ograniczeń czasowych i bez prawa do odwołania
upoważnienia.
Strony ustalają, że upoważnienie, o którym mowa w § 10 ust 4, następuje z chwilą zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji.

§ 11
Prawo własności rzeczy zawierających utrwalone programy robót,
koncepcje i projekty oraz przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie.
1.
2.

Wykonawca oświadcza, że będzie mu przysługiwać prawo własności wszystkich rzeczy, zawierających
utrwalone programy robót, koncepcje i projekty oraz przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie i przekazanych Zamawiającemu.
Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawo własności wszystkich rzeczy (nośników,
egzemplarzy papierowych), zawierających utrwalone programy robót, koncepcje i projekty oraz przedmiary
robót i kosztorysy inwestorskie i przekazanych Zamawiającemu.
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3.

Strony ustalają, że przeniesienie prawa własności wszystkich rzeczy, zawierających utrwalone programy
robót, koncepcje i projekty oraz przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie i przekazanych Zamawiającemu, nastąpi z chwilą podpisania protokołów końcowego odbioru Dokumentacji.

§ 12
Postanowienia końcowe
1.
2.

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy przechodzą na następców prawnych każdej ze stron.
Przeniesienie przez Wykonawcę na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Każda ze stron zobowiązuje się do zawiadomienia drugiej strony o zmianie adresu pod rygorem uznania za
doręczoną korespondencji przesłanej na ostatni znany adres drugiej strony po upływie 14 dni od daty pierwszego awizowania przez operatora pocztowego.
4. Każda ze stron zobowiązuje się przesyłać wszelką pisemną korespondencję związaną z niniejszą Umową
na adresy do doręczeń wskazane we wstępie niniejszej Umowy albo w ostatnim otrzymanym zawiadomieniu o zmianie adresu.
5. Wszelkie zmiany, odstąpienie oraz rozwiązanie niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej – zawarcia
aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.
6. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy rozpoznawać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
7. Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwóch dla Zamawiającego oraz jednym dla Wykonawcy.
8. Integralną część niniejszej Umowy stanowią określone w niej załączniki:
1) „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”;
2) oferta Wykonawcy z dnia ……… 2018 r.
9. Zamawiający oświadcza, że niniejsza Umowa pozostaje w związku z inwestycją w postaci „Budowa Muzeum Wojska Polskiego – I etap”, a inwestycja jest wpisana do „Planu Inwestycji Budowlanych” pod pozycją
Zadanie nr 91115 K-0009 „Budowa Muzeum Wojska Polskiego – I etap”.
10. W celu realizacji przedmiotu Umowy, Strony powierzają sobie nawzajem przetwarzanie niezbędnego zakresu danych osobowych swoich pracowników i współpracowników oraz innych osób, których dotyczy przedmiot Umowy (w szczególności: imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe). Każda ze Stron zobowiązuje
się do zgodnego z prawem przetwarzania powierzonych danych osobowych.

Zamawiający

Wykonawca

_________________

_________________
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