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 Załącznik nr 6 
do ogłoszenia o zamówieniu 

 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  
 
 
 
zawarta w Warszawie w dniu …........ 2020 r. 
pomiędzy:  
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 „Zamawiającego”, 
reprezentowanym przez  
Zastępcę Dyrektora ds. Budowy Nowej Siedziby MWP – Dariusza Matlaka, posiadającego 
upoważnienie na podstawie decyzji p.o. Dyrektora MWP – Pawła Żurkowskiego nr 182 z 
dnia 27.09.2019 r. 
przy kontrasygnacie głównego księgowego – Agnieszki Pycak 
 
a 
 
………………………………………………………………………………..………………………….. 
z siedzibą ……………………………………………………………….………………………………  
wpisaną do …………… prowadzonego przez …………………….…… pod numerem ………… 
posiadającą numer NIP: ………………………………oraz numer REGON: ……………….……. 
zwaną dalej „Wykonawcą” 
reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………………….. 
 
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) została zawarta umowa następującej treści: 

 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków stron związanych  
z wykonaniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zamówienia na usługi prawne, 
pozostające w związku z inwestycją w postaci „Budowy Muzeum Wojska Polskiego –  
I etap”. 
 

§ 2 
Zakres usług 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług prawnych, 

pozostających w związku z inwestycją w postaci „Budowy Muzeum Wojska 
Polskiego – I etap”, zwane dalej „usługami prawnymi” lub „usługami”. 

2. Strony ustalają, że zakres usług prawnych obejmuje następujące rodzaje czynności: 
(1) udzielanie ustnych porad prawnych; 
(2) udzielanie porad prawnych w formie emailowej; 
(3) sporządzanie pisemnych opinii prawnych; 
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(4) wykonywanie ustaleń wynikających z narad wewnętrznych i spotkań z 
przedstawicielami instytucji zewnętrznych; 

(5) przygotowywanie projektów umów i aneksów; 
(6) opiniowanie projektów umów i aneksów przygotowanych przez inne osoby; 
(7) opiniowanie projektów dokumentów wychodzących, przygotowanych przez inne 

osoby; 
(8) wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem 

postępowań o zamówienie publiczne; 
(9) opiniowanie czynności związanych z przygotowaniem lub przeprowadzeniem 

postępowań o zamówienie publiczne, a wykonanych przez inne osoby; 
(10) prowadzenie protokołów postępowań o zamówienie publiczne; 
(11) wykonywanie innych czynności pozostających w związku ze stosowaniem prawa, 

zleconych przez Dyrektora MWP, Zastępcę Dyrektora MWP ds. Budowy Nowej 
Siedziby MWP lub głównego specjalistę w Biurze ds. budowy nowej siedziby MWP 
lub Pełnomocnika ds. obsługi prawnej inwestycji; 

(12) obsługę prawną wszelkich spraw, pozostających w związku z reklamacją napraw i  
usterek; 

(13) obsługę prawną wszelkich spraw, pozostających w związku z relacjami 
Zamawiającego z Muzeum Historii Polski oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, w tym również współdziałanie w tym zakresie z Departamentem 
Edukacji i Kultury i Dziedzictwa MON, Departamentem Prawnym MON oraz 
Departamentem Infrastruktury MON i innymi instytucjami; 

(14) obsługę prawną wszelkich spraw, pozostających w związku z przyznaniem 
Zamawiającego prawa własności części nieruchomości na terenie Cytadeli 
Warszawskiej; 

(15) obsługę prawną wszelkich spraw, pozostających w związku z przyznaniem 
Zamawiającemu innych tytułów prawnych do części nieruchomości na zewnątrz lub 
wewnątrz Cytadeli Warszawskiej; 

(16) obsługę prawną wszelkich spraw, pozostających w związku z umowami zawieranymi 
przez Zamawiającego;  

(17) obsługę prawną pozostającą w związku z realizacją zobowiązań nałożonych na 
Zamawiającego w decyzjach administracyjnych lub postanowieniach, wydanych 
przez właściwe organy.  

(18) udział w naradach wewnętrznych i spotkaniach z przedstawicielami instytucji 
zewnętrznych, w tym również w naradach i spotkaniach zespołów i komisji, 
zajmujących się uzgodnieniami, negocjacjami lub opiniowaniem spraw, 
pozostających w związku z inwestycją w postaci „Budowy Muzeum Wojska 
Polskiego – I etap”. 

3. Strony ustalają, że zakres usług prawnych nie obejmuje wykonywania jakichkolwiek 
czynności związanych z zastępstwem procesowym w postępowaniach sądowych, w 
postępowaniach egzekucyjnych oraz w postępowaniach odwoławczych przed Krajową 
Izbą Odwoławczą. 

 
§ 3 

Termin realizacji Umowy 
 

Umowa będzie realizowana od dnia jej zawarcia, jednak nie wcześniej niż od 20.05.2020 r. 
do dnia 21.12.2020 r. 
 

§ 4 
Ogólne zobowiązania Wykonawcy  

 
1. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki: 
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1) z należytą efektywnością i starannością, zgodnie z najlepszą wiedzą, praktyką 
zawodową i doświadczeniem, w sposób jak najlepiej zabezpieczający interes 
Zamawiającego, 

2) w terminach i formach uzgodnionych z Zamawiającym, 

3) zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego.  

2. Wykonawca odpowiada za jakość, terminowość i zgodność z obowiązującymi 
przepisami prawnymi usług i czynności wykonywanych w ramach Umowy. 

3. Wykonawca świadczyć będzie Usługę wyłącznie przez radcę prawnego/adwokata lub 
aplikanta radcowskiego/adwokackiego.  

4. Wykonawca wykonując Umowę zobowiązuje się uwzględniać przepisy zarządzeń 
obowiązujących u Zamawiającego.  

5. Wykonawca będzie: 

1) dokumentował opinie prawne i analizy oraz wszelkie materiały związane z 
prowadzonymi sprawami oraz przekazywał je Zamawiającemu na każde jego 
żądanie,  

2) dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawionej w każdej sprawie 
dokumentacji. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usług wchodzących w zakres obsługi 
prawnej w terminie 3 dni roboczych od przekazania zlecenia, chyba że Zamawiający 
zażąda wykonania zlecenia w terminie krótszym. Zlecenie wykonania przedmiotu umowy 
w terminie krótszym niż 3 dni roboczych może nastąpić jedynie do 5 razy w okresie 
jednego miesiąca kalendarzowego. Koordynator na wniosek Wykonawcy może określić 
dłuższy niż 3  dniowy termin realizacji zlecenia. 

7. Zamawiający dopuszcza dwukrotne przekazanie przez Wykonawcę zlecenia do 
uzupełnienia. Zamawiający dopuszcza komunikację w zakresie realizacji zlecenia za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, nie powoduje to jednak 
wydłużenia czasu realizacji zlecania.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do informowania, bez zbędnej zwłoki, Koordynatora,  
o którym mowa w § 5 ust. 13 o wszelkich zagrożeniach, przeszkodach, czy 
utrudnieniach powstałych w toku wykonywania usług, które mogą mieć wpływ na 
realizację Umowy. 

 
§ 5 

Sposób i miejsce wykonywania usług  
 

1. Wykonawca zobowiązuje wykonywać usługi objęte niniejsza umową terminowo, przy 
zachowaniu najwyższej staranności związanej z posiadanym wykształceniem oraz 
doświadczeniem. 

2. Strony dopuszczają realizację Umowy poza siedzibą Zamawiającego wyłącznie  
w sytuacji, gdy organizowane spotkania odbywają się poza siedzibą Zamawiającego  
(w miejscach wskazanych przez Zamawiającego lub wynikających z charakteru 
czynności). 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi przy wykorzystaniu sprzętu 
komputerowego, będącego jego własnością. 

4. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-
organizacyjnym, osobowym, a także wiedzą i kwalifikacjami pozwalającymi na należyte 
zrealizowanie Przedmiotu Umowy. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu Umowy 2 osoby (1 
osoba: radca prawny/adwokat oraz 1 osoba: radca prawny/adwokat/aplikant) wskazane 
w wykazie osób, złożonym wraz z ofertą, stanowiącym Załącznik nr 4 do umowy. 

6. Każda z osób, o których mowa w ust. 5, będzie wykonywać usługę w siedzibie 
Zamawiającego przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie, we wszystkie dni robocze przez co 
najmniej 7 godzin, nie więcej jednak niż 35 godzin w tygodniu, w godzinach pomiędzy 
07:30 a 15:30. Zamawiający może polecić wykonywanie obowiązków wynikających  
z niniejszej umowy poza jego siedzibą na terenie województwa mazowieckiego.  

7. Wszelkie zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy w 
stosunku do osób wskazanych w ofercie są możliwe jedynie za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego wyłącznie w przypadku zdarzeń losowych, których nie można było 
wcześniej przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności, a w szczególności 
choroby, długotrwałej niezdolności do pracy. Nowa osoba wprowadzona przez 
Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy musi spełniać warunki określone w 
Ogłoszeniu o zamówieniu oraz uzyskać w kryterium oceny ofert nie mniejszą liczbę 
punktów niż osoba zastępowana. Zamawiający zweryfikuje ich wiedzę i kwalifikacje w 
sposób określony w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

8. Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy na podstawie zleceń ustnych, 
pisemnych, złożonych w drodze korespondencji e-mail, fax lub telefonicznie. Osobami 
upoważnionymi do zlecania Wykonawcy usług na podstawie niniejszej Umowy,  
są pracownicy Zamawiającego lub osoby świadczące na rzecz Zamawiającego usługi. 

9. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte Umową przy wykorzystaniu 
adresów e-mail nadanych na okres obowiązywania Umowy przez Zamawiającego 
(z domeną Zamawiającego). Adresy te mogą być wykorzystywane tylko do wykonywania 
obowiązków wynikających z Umowy. Korzystanie z innego adresu e-mail dopuszczalne 
jest w wyjątkowych przypadkach, np. uzasadnionych niesprawnością ww. adresów 
Zamawiającego. 

10. Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu - do trzeciego roboczego dnia każdego 
miesiąca kalendarzowego - miesięczny raport, w formie pisemnej i elektronicznej, 
zawierający rejestr miesięczny prowadzonych spraw, w tym wydanych opinii, zawierający 
informacje nt.: osoby zlecającej wykonanie czynności, rodzaju zleconej czynności, 
przedmiotu zleconej czynności, daty otrzymania zlecenia, daty wykonania czynności, 
ewentualne uwagi. 

11. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania pełnej 
informacji o stanie wykonania obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie i w formie 
oraz w terminie ustalonym przez Zamawiającego oraz o stanie spraw,  
o zaistniałych lub przyszłych zdarzeniach dotyczących prowadzonych spraw, a także  
o wykonywanych pracach objętych Umową i czynności planowanych przez Wykonawcę 
w ramach świadczenia usług. 

12. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi zgodnie z decyzją nr 145/MON Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 13.07.2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z 
wykonawcami, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

13. Zamawiający wyznacza jako Koordynatora  ……………………., nr tel. …………………, e-
mail: ……………………………………………  (do kontaktów roboczych, zlecania 
poszczególnych czynności i rozliczania z ich wykonania). 

 
§ 6 

Wynagrodzenie Wykonawcy  
 

1. Z tytułu wykonania usług Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łączne 
wynagrodzenie w wysokości w wysokości  …. zł brutto (…..), w tym … zł netto (…..) 
oraz … zł podatku od towarów i usług (…), zwane dalej „łącznym wynagrodzeniem”. 

2. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za świadczenie usług objętych Umową wynosi  
………………………… netto (słownie złotych: ………………………………..), plus 23% 
podatek VAT w wysokości ………………………. zł (słownie złotych: 
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………………………….), co łącznie stanowi kwotę brutto ……………………….. zł 
(słownie złotych: ………………………….). 

3. Strony ustalają, że kwota łącznego wynagrodzenia obejmuje wszelkie wydatki 
Wykonawcy, pozostające w związku z wykonywaniem usług.  

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności łącznego wynagrodzenia w częściach 
za poszczególne okresy miesięczne, przy czym przez pierwszy okres miesięczny 
rozumie się okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2020 r., przez kolejne okresy 
miesięczne rozumie się poszczególne miesiące kalendarzowe, natomiast przez ostatni 
okres miesięczny rozumie się okres od dnia 01.12.2020 r. do dnia 21.12.2020 r. 

5. Niezwłocznie po wykonaniu usług w poszczególnych okresach miesięcznych Wykonawca 
zobowiązuje się wystawić i dostarczyć do siedziby Zamawiającego fakturę na kwotę w 
wysokości  …. zł brutto (…..), w tym … zł netto (…..) oraz … zł podatku od towarów i 
usług (…), zwane dalej „łącznym wynagrodzeniem”. 

6. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać płatności w terminie 30 dni od otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury.  

7. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać płatności przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze. 
 

 
§ 7 

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) w wysokości 0,5% miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 

Umowy – za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu danego zlecenia, ponad termin 

określony w § 5 ust. 6; 

2) w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 

Umowy – w przypadku zawinionego przez Wykonawcę niestawiennictwa w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego; 

3)  wysokości 30% wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, 

w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego; 

4) w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 

Umowy - w przypadku nieobecności osoby/osób wskazanych przez Wykonawcę do 

realizacji umowy w danym dniu. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej 

na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający może dokonać potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, na 

co Wykonawca wyraża zgodę. Strony uzgadniają, że potrącenie, o którym mowa w zd. 1, 

stanowi potrącenie umowne i do swej skuteczności nie jest konieczna wymagalność 

wierzytelności Zamawiającego. 

4. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości 

nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. 

Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie. 

5. Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie przekroczy 100% 

wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonej w Umowie. 

6. Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia, 

niezależnie od przyczyn odstąpienia lub wypowiedzenia.  

 
§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
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1. Zamawiający oświadcza, że ustalił zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej 

umowy w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 
1, tj. w wysokości ……………………. zł (słownie: ……………………………………… 
………../100). 

2. Zamawiający oświadcza, że nie wyraził zgody na wniesienie zabezpieczenia przez 
potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi. 

3. Strony oświadczają, że przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wniósł 
zabezpieczenie jej należytego wykonania w wysokości określonej w ust. 1.  

4. Strony oświadczają, że zabezpieczenie zostało wniesione przez wykonawcę w formie 
………………………………………………... 

5. Zamawiający jest uprawniony do przeznaczenia zabezpieczenia na poczet roszczeń  
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, w szczególności  
z tytułu kar umownych zastrzeżonych w § 7 powyżej. 

6. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy 100 % kwoty zabezpieczenia  
w terminie 30 dni od dnia 15 stycznia 2021 r. 

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna Zamawiający 
zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy dokument zabezpieczenia w terminie 30 dni  
od dnia 15 stycznia 2021 r. 

8. W przypadku, gdy na skutek zmiany któregokolwiek z terminów wykonania zamówienia 
zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniężna straci ważność, Wykonawca 
zobowiązuje się z własnej inicjatywy i na własny koszt wnosić nowe zabezpieczenia albo  
przedłużać ważność dotychczasowego zabezpieczenia do czasu zaistnienia okoliczności 
zobowiązujących Zamawiającego do jego zwrotu, przy czym Wykonawca zobowiązuje 
się wykonywać te czynności z takim wyprzedzeniem, aby została zachowana ciągłość 
zabezpieczenia oraz nie zostały zmienione warunki zabezpieczenia. 

§ 9 
Poufność 

Wszelkie informacje, powzięte w związku z wykonywaniem usług, Wykonawca zobowiązuje 
się zachować w tajemnicy, zarówno w okresie obowiązywania umowy,  
jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.  
 
 

§ 10 
Wypowiedzenie umowy 

 
1.  Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia niniejszej umowy, z zachowaniem 

okresu wypowiedzenia, wynoszącego jeden okres miesięczny w rozumieniu § 6 ust. 4 
niniejszej umowy. 

2.  Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania 
okresu wypowiedzenia w przypadku zawinionego podjęcia działań określonych jako 
niedopuszczalne w decyzji nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13.07.2017 r. 
w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami, zarówno przez 
Wykonawcę, jak i przez osoby, z pomocą których Wykonawca będzie wykonywał swoje 
zobowiązania wynikające z niniejszej umowy, jak również przez osoby, którym powierzył 
wykonanie tych zobowiązań. 

3.  Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania 
okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z 
postanowień niniejszej umowy lub utraty zaufania w stosunku do Wykonawcy. 

4.  Strony ustalają, że w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy Wykonawcy 
przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za okres faktycznego wykonywania usług. 

 
§ 11 

Postanowienia końcowe  
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1.  Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa pozostaje w związku z inwestycją  
w postaci „Budowy Muzeum Wojska Polskiego – I etap”, w Cytadeli Warszawskiej,  
a inwestycja jest wpisana do projektu „Planu Inwestycji Budowlanych w latach 2020-
2026” pod pozycją „91115” jako zadanie o nazwie „91115 WARSZAWA K-0009 Budowa 
Muzeum Wojska Polskiego – I etap”. 

2.  Zamawiający dopuszcza zmiany dowolnych postanowień niniejszej umowy w przypadku 
wyrażenia zgody przez każdą ze stron.  

3.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania uregulowanego w 
art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.   

7. Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik nr 1, tj. decyzja nr 145/MON 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 13.07.2017 r. w sprawie zasad postępowania w 
kontaktach z wykonawcami. 

 
Zamawiający           Wykonawca 


