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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków stron związanych z 

wykonaniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zamówienia na dostawę i montaż 

oznakowania zadaszenia pomiędzy pawilonami wystawowymi oraz oświetlenia 

ekspozycji zewnętrznej w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu w ramach realizacji 

inwestycji pn. „Budowa zadaszenia pomiędzy pawilonami wystawowymi na potrzeby 

Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu”. 

 

§ 2 

Oświadczenia wstępne 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem, potencjałem 

technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zdolnościami 

ekonomicznymi oraz zdolnościami finansowymi w zakresie niezbędnym do wykonania 

zamówienia objętego niniejszą umową i załącznikami do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się ze stanem 

technicznym istniejących obiektów budowlanych i nie zgłasza do nich żadnych 

zastrzeżeń. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz załącznikami do niej i oświadcza, że 

akceptuje przyjęte w nich rozwiązania, że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń 

oraz że nadają się do prawidłowego wykonania zamówienia.  
 

§ 3 

Zakres zamówienia 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie na dostawę 

i montaż oznakowania zadaszenia pomiędzy pawilonami wystawowymi oraz 

oświetlenia ekspozycji zewnętrznej w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu w 

ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa zadaszenia pomiędzy pawilonami 

wystawowymi na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu”, zwane dalej 

„zamówieniem”. 

2. Miejsce dostarczenia i zamontowania przedmiotu zamówienia: Muzeum Broni 

Pancernej w Poznaniu, ul. 3. Pułku Lotniczego 4, działki numer 163/5 i 163/6 ark. 01, 

obręb Ławica II. 

3. Strony ustalają, że szczegółowy zakres zamówienia określają postanowienia niniejszej 

umowy oraz załącznika nr … do umowy (załącznik nr 7 do SIWZ – opis przedmiotu 

zamówienia). 

4. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania projektu oznakowania zadaszenia 

pomiędzy pawilonami wystawowymi oraz oświetlenia ekspozycji zewnętrznej w 

Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia projektu, o którym mowa w ust. 4, 

Zamawiającemu do zaakceptowania przed przystąpieniem do czynności 

montażowych.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia rozruchu wszystkich urządzeń 

technicznych, multimedialnych i zainstalowanych systemów. 
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§ 4 

Sposób wykonania zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, postanowieniami załączników do niniejszej umowy, normami, 

przepisami prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej oraz poleceniami Zamawiającego lub osób sprawujących nadzór w imieniu 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia z należytą starannością, a 

wszelkie czynności zobowiązuje się wykonywać w dobrej wierze.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania oraz wykonania przedmiotu zamówienia 

w sposób zapewniający bezpieczną eksploatację, w szczególności w przypadku 

niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak gwałtowne wiatry oraz ulewy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wykonywania czynności z zakresu nadzoru 

przez osoby wskazane przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego i osobę 

sprawującą nadzór na wykonaniem zamówienia o kontrolach i wypadkach zaistniałych 

na terenie Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania osoby sprawującej nadzór 

w imieniu Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość 

prac lub na zachowanie terminów wykonania zamówienia określonych w niniejszej 

umowie.   

8. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami powstałymi w trakcie 

wykonywania zamówienia w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797) oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz do pokrycia wszelkich kosztów czynności z 

tym związanych. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania kontroli jakości materiałów i urządzeń.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia osób wyznaczonych przez 

Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, zamontowanych w związku 

z wykonaniem zamówienia, w miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

jednakże nie później niż do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia projektów określonych niniejsza umową  

w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej oraz w jednym egzemplarzu w formie 

elektronicznej na płycie CD/DVD. 

 

§ 5 

Dostęp do terenu Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy dostęp do terenu Zamawiającego 

w sposób umożliwiający wykonanie zamówienia objętego umową.  

2. Strony ustalają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w 

obiektach Zamawiającego, pozostające w związku z wykonywaniem niniejszej umowy,  

w szczególności uszkodzenia substancji budynku oraz znajdujących się w nim instalacji, 

wyposażenia i innych elementów.  

3. W przypadku wyrządzenia szkody w obiektach Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje 

się, w zależności od wyboru Zamawiającego, albo do przywrócenia stanu pierwotnego 

albo zapłacenia Zamawiającemu odszkodowania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać porządek w obrębie prowadzonych prac  

w sposób zgodny z przepisami prawa oraz poleceniami osoby sprawującej nadzór nad 

wykonaniem umowy. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt usuwać wszelkie 

zabrudzenia i wszelkie szkody, powstałe w związku z wykonaniem zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania miejsca realizacji prac oraz naprawy 

wszelkich uszkodzeń w terminie 14 dni od podpisania protokołu końcowego odbioru. 

 

§ 6 

Terminy wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace objęte zakresem niniejszej umowy i 

załączników do niniejszej umowy w terminie do 9 grudnia 2020 r. 

 

§ 7 

Podwykonawcy 

1. Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na powierzenie przez Wykonawcę osobie 

trzeciej wykonania całości zamówienia objętego niniejszą umową. 

2. Zamawiający oświadcza, że nie zastrzega, aby wykonanie którejkolwiek części 

zamówienia nie mogło być powierzone podwykonawcom. 

3. Strony oświadczają, że Wykonawca w ofercie złożonej w postępowaniu poprzedzającym 

zawarcie niniejszej umowy, zwanej dalej „ofertą”, wskazał nazwy podwykonawców i 

części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego na piśmie o powierzeniu 

innych części zamówienia niż wymienione w ofercie innym podwykonawcom niż 

wskazani w ofercie w terminie 14 dni od zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a 

podwykonawcą. 

5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub 

uchybienia Wykonawcy. 

6. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach nazw lub imion i nazwisk 

oraz danych kontaktowych Podwykonawcy/ów zaangażowanych w realizację przedmiotu 

Umowy. 

 

§ 8 

Materiały i urządzenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się stosować do wykonania zamówienia materiały i 

urządzenia spełniające wymagania określone w niniejszej umowie, w załącznikach do 

niniejszej umowy lub w przepisach prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się stosować do wykonania zamówienia materiały i urządzenia 

fabrycznie nowe, najwyższej jakości i dopuszczone do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wyprodukowane w roku 2020. 

3. Strony ustalają, że Zamawiający nie jest zobowiązany do dostarczania Wykonawcy  

jakichkolwiek materiałów lub urządzeń, z wyłączeniem logotypu Muzeum Broni 

Pancernej, który Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po zawarciu niniejszej 

umowy. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego lub osoby sprawującej nadzór Wykonawca 

zobowiązuje się okazywać lub przekazywać kopie dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez materiały i urządzenia wymagań, określonych w niniejszej umowie, w 

załącznikach do niniejszej umowy lub w przepisach prawa, nie później niż w terminie 7 

dni od zgłoszenia żądania.  

5. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzać pomiary i badania materiałów lub urządzeń 

zgodnie z zasadami kontroli jakości. 
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6. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia osobie trzeciej wykonania badań materiałów 

lub urządzeń, jeśli Zamawiający powziął wątpliwość co do ich jakości lub zgodności z 

niniejszą umową, z którymkolwiek z załączników do niniejszej umowy lub z przepisami 

prawa. 

7. W przypadku, gdy wyniki badań zleconych przez Zamawiającego wykażą, że 

zastosowane materiały lub urządzenia są niewłaściwej jakości lub są niezgodne z 

niniejszą umową, z którymkolwiek z załączników do niniejszej umowy lub z przepisami 

prawa, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu koszty badań i dokonać 

ich wymiany na własny koszt.  

8. W przypadku, gdy wyniki badań zleconych przez Zamawiającego wykażą, że 

zastosowane materiały lub urządzenia są właściwej jakości oraz są zgodne z niniejszą 

umową, z załącznikami do niniejszej umowy i z przepisami prawa Zamawiający 

zobowiązuje się pokryć koszty badań we własnym zakresie. 

 

§ 9 

Kontrola i nadzór nad wykonaniem zamówienia 

1. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania w każdym czasie sposobu wykonywania 

zamówienia przez Wykonawcę. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca naruszy którekolwiek postanowienie niniejszej umowy 

lub załącznika do niniejszej umowy Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do 

pisemnego wezwania Wykonawcy do przywrócenia stanu zgodnego z niniejszą umową 

lub załącznikiem do niniejszej umowy, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie 

krótszym niż 7 dni od jego otrzymania. 

3. Zamawiający oświadcza, że wyznacza ………………………………………. do pełnienia 

nadzoru nad wykonywaniem umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę na piśmie o każdej zmianie osób 

wyznaczonych do pełnienia nadzoru, niezwłocznie po dokonaniu zmiany. 

5. Wykonawca zobowiązuje się uzgadniać z przedstawicielem Zamawiającego wszelkie 

sprawy związane z wykonaniem zamówienia, co do których obowiązek uzgodnienia 

wynika z postanowień niniejszej umowy, z postanowień załączników do niniejszej 

umowy lub z przepisów prawa albo co do których Wykonawca wskazał na konieczność 

uzgodnienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się uzgadniać bezpośrednio z Zamawiającym wyłącznie te 

sprawy związane z wykonaniem zamówienia, których obowiązek uzgodnienia wynika z 

postanowień niniejszej umowy, z postanowień załączników do niniejszej umowy lub z 

przepisów prawa albo które wymagałyby zmiany niniejszej umowy lub zmiany 

któregokolwiek załącznika do niniejszej umowy albo co do których osoba sprawująca 

nadzór inwestorski wskazała na konieczność uzgodnienia bezpośrednio z Zamawiającym. 

7. Wykonawca zobowiązuje się uzgadniać z osobą sprawującą nadzór nad 

wykonywaniem umowy wszelkie pozostałe sprawy związane z wykonaniem 

zamówienia, co do których obowiązek uzgodnienia wynika z postanowień niniejszej 

umowy, z postanowień załączników do niniejszej umowy lub z przepisów prawa albo co 

do których Wykonawca wskazał na konieczność uzgodnienia, a osoba sprawująca nadzór 

inwestorski nie uznała, że sprawa należy do wyłącznej decyzji Wykonawcy. 

8. Strony ustalają, że osoba sprawująca nadzór nad wykonywaniem umowy nie jest 

uprawniona do zwolnienia Wykonawcy z wykonywania jakichkolwiek zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy lub załącznika do niniejszej umowy oraz nie jest 

uprawniona do wyrażania zgody na wykonywanie przez Wykonawcę jakichkolwiek 

robót wykraczających poza zakres zamówienia objętego niniejszą umową.  
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§ 10 

Odbiory 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać następujących odbiorów prac wykonanych 

przez Wykonawcę w ramach zamówienia objętego niniejszą umową: 

(1) odbioru końcowego, 

(2) odbioru ostatecznego. 

2. Strony ustalają, że każdego odbioru będzie dokonywać co najmniej jeden przedstawiciel 

Zamawiającego oraz co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy. 

3. Strony ustalają, że przez „odbiór końcowy” rozumie się odbiór polegający na ocenie 

ilości i jakości całości wykonanych prac, stanowiący podstawę do wypłaty Wykonawcy 

całości łącznego wynagrodzenia, polegający na sprawdzeniu prawidłowości wykonania i 

montażu całości wykonanych prac, użycia właściwych materiałów i urządzeń, zgodności 

wykonania całości prac z niniejszą umową, projektami oraz z normami i przepisami 

prawa. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić gotowość odbioru końcowego w formie pisemnej 

lub w formie elektronicznej.  

5. Przed zgłoszeniem gotowości końcowego odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązuje się do spełnienia wszelkich wymagań określonych w niniejszej umowie 

oraz w załącznikach do niniejszej umowy. 

6. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do czynności odbioru końcowego w terminie 7 

dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości ich odbioru na piśmie. 

7. Zamawiający zobowiązuje się zakończyć czynności odbioru końcowego niezwłocznie po 

stwierdzeniu, że wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami 

określonymi w niniejszej umowie lub w załącznikach do niniejszej umowy. 

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego, że którekolwiek roboty nie 

zostały wykonane albo występują wady istotne lub wady nieistotne (usterki) 

którychkolwiek robót Zamawiający zobowiązuje się do odstąpienia od dokonania 

odbioru końcowego do czasu usunięcia wad istotnych oraz wad nieistotnych (usterek) 

przez Wykonawcę oraz do wezwania Wykonawcy do usunięcia tych wad oraz 

wyznaczenia terminu na ich usunięcie. 

9. Strony ustalają, że przez „wady istotne” rozumie się nieprawidłowości, które 

uniemożliwiają przewidziane w niniejszej umowie lub w załącznikach do niniejszej 

umowy wykorzystanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem albo 

istotnie zmniejszają wartość prac przez pozbawienie cech im właściwych lub cech 

wyraźnie zastrzeżonych w niniejszej umowie lub załącznikach do niniejszej umowy. 

10. Strony ustalają, że przez „wady nieistotne” (usterki) rozumie się wszelkie 

nieprawidłowości niezakwalifikowane do „wad istotnych”. 

11. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady istotne oraz wady nieistotne (usterki) w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. W przypadku nieusunięcia wad nieistotnych (usterek) Zamawiający jest uprawniony do 

żądania od Wykonawcy odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, a po wyrażeniu zgody 

przez Wykonawcę zobowiązuje się dokonać końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.  

13. W przypadku nieusunięcia wad istotnych Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od 

niniejszej umowy w całości lub w części.  

14. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić powtórnie gotowość do przeprowadzenia końcowego 

odbioru przedmiotu zamówienia niezwłocznie po usunięciu wad istotnych oraz wad 

nieistotnych (usterek) w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

15. Strony zobowiązują się potwierdzić odbiór końcowy ekspozycji stałej protokołem 

końcowego odbioru, zawierającym ustalenia poczynione w toku odbioru i podpisanym 

przez osoby uczestniczące w odbiorze. 
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16. Strony ustalają, że podpisanie protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia 

stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.  

17. Strony ustalają, że przez „odbiór ostateczny” rozumie się odbiór polegający na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad istotnych i wad nieistotnych (usterek), 

powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji. 

18. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić gotowość odbioru ostatecznego na piśmie, 

niezwłocznie po upływie okresu gwarancji, wynoszącego ….. miesięcy, licząc od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru. 

19. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do czynności odbioru ostatecznego w terminie 

30 dni od zgłoszenia gotowości ich odbioru przez Wykonawcę.  

20. Zamawiający zobowiązuje się zakończyć czynności odbioru ostatecznego niezwłocznie po 

stwierdzeniu, że zostały wykonane wszystkie zobowiązania wynikające z udzielonej 

gwarancji na okres podstawowy zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 

umowie lub w załącznikach do niniejszej umowy. 

21. Strony zobowiązują się potwierdzić odbiór ostateczny protokołem odbioru ostatecznego, 

zawierającym ustalenia poczynione w toku odbioru i podpisanym przez osoby 

uczestniczące w odbiorze. 

22. Strony ustalają, że podpisanie protokołu odbioru ostatecznego nie stanowi podstawy do 

wystawienia przez Wykonawcę jakiejkolwiek faktury.  
 

§ 11 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości  …. zł brutto (…..), w tym … 

zł netto(…..) oraz … zł podatku od towarów i usług (…), zwane dalej „łącznym 

wynagrodzeniem”.  

2. Strony ustalają, że kwota łącznego wynagrodzenia brutto obejmuje wszelkie koszty i 

wszelkie ryzyka związane z wykonaniem zamówienia objętego niniejszą umową, w tym 

wartość wzrostu cen materiałów i usług. 

3. Strony ustalają, że kwota łącznego wynagrodzenia brutto nie podlega jakimkolwiek 

zmianom lub jakiejkolwiek waloryzacji, z wyjątkiem przypadków określonych w § 15 

niniejszej umowy. 

4. Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na udzielanie Wykonawcy zaliczek na 

poczet łącznego wynagrodzenia. 

5. Niezwłocznie po podpisaniu protokołu końcowego odbioru Wykonawca zobowiązuje się 

wystawić i dostarczyć do siedziby Zamawiającego fakturę końcową na kwotę określoną 

w ust. 1.  

6. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać płatności wynagrodzenia w terminie 30 dni od 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z prawidłowo sporządzonym 

protokołem częściowego odbioru albo protokołem końcowego odbioru. 

7. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać płatności wynagrodzenia przelewem na 

rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

8. Strony ustalają, że za datę dokonania płatności wynagrodzenia przyjmuje się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Zamawiający oświadcza, że łączne wynagrodzenie brutto, które może zostać wypłacona 

Wykonawcy, zostanie sfinansowana z dotacji celowej inwestycyjnej, udzielonej 

Zamawiającemu przez Ministerstwo Obrony Narodowej na rok 2020. 

 

§ 12 

Kary umowne 
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1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % 

łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu 

zamówienia lub opóźnienia w przekazaniu na piśmie do siedziby Zamawiającego 

informacji o gotowości do końcowego odbioru w terminie, o którym mowa w §6, 

jednakże nie więcej niż 10 % łącznego wynagrodzenia brutto. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % 

łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia 

wad lub w zakończeniu usunięcia wad, ujawnionych w okresie gwarancji, w terminach 

wynikających z karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr … do niniejszej umowy, 

jednakże nie więcej niż 5 % łącznego wynagrodzenia brutto łącznie za wszystkie 

opóźnienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % 

łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia 

wad lub w zakończeniu usunięcia wad, ujawnionych w okresie rękojmi, w terminach 

ustalonych na podstawie ustawy Kodeks cywilny, jednakże nie więcej niż 5 % łącznego 

wynagrodzenia brutto łącznie za wszystkie opóźnienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 

łącznego wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez 

którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Strony ustalają, że kary umowne określone w ust. 1, 2, 3, i 4 są niezależne od siebie, a 

zapłacenie kary umownej z jednego tytułu nie uchyla zobowiązania Wykonawcy do 

zapłaty kary umownej z innego tytułu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych kar umownych z rachunku 

wystawionego przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. W przypadku, gdy wartość szkody, wyrządzonej przez Wykonawcę, przekroczy wysokość 

kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia pozostałej części 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części przez którąkolwiek 

ze stron postanowienia niniejszego paragrafu nie wygasają.  

 

§ 13 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części 

wyłącznie w następujących przypadkach: 

1) w całości lub w części – w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 

23.04.1964 r. –  Kodeks cywilny, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w innych 

przepisach prawa; 

2) w całości lub w części – w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę 

wykonywania zamówienia w terminie 14 dni od podpisania niniejszej umowy; 

3) w całości lub w części – w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania 

przez Wykonawcę którejkolwiek uwagi zgłoszonej na piśmie przez Zamawiającego 

w trakcie dokonywania któregokolwiek odbioru, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni od jej otrzymania; 

4) w całości lub w części – w przypadku zastosowania przez Wykonawcę co najmniej 

jednego innego materiału lub urządzenia nie spełniającego wymagań 

wynikających z niniejszej umowy, z któregokolwiek załącznika do niniejszej umowy 

lub z przepisu prawa; 

5) w całości lub w części – w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę do siedziby 

Zamawiającego kopii polisy lub kopii innego dokumentu potwierdzającego zawarcie 

przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej; 
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6) w całości lub w części – w przypadku przeniesienia przez Wykonawcę na osoby 

trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również 

przelewu wierzytelności o wypłatę całości lub części wynagrodzenia Wykonawcy, 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; 

7) w części – w przypadku poinformowania Zamawiającego przez instytucje finansujące 

niniejsze zamówienie o ograniczeniu środków przeznaczonych na jego 

sfinansowanie; 

8) w całości lub w części – w przypadku zaprzestania przez Wykonawcę jakichkolwiek 

prac przez okres 7 dni z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i nie 

stanowiących siły wyższej. 

2. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części z 

przyczyn określonych w ust. 1 wygasa, jeżeli Wykonawca nie otrzyma oświadczenia  

o odstąpieniu w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia lub powzięcia 

przez Zamawiającego informacji o przyczynie odstąpienia.  

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części przez którąkolwiek 

ze stron Wykonawca zobowiązuje się zaprzestać wykonywania zamówienia z dniem 

doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości przez którąkolwiek ze stron 

Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia na własny koszt inwentaryzacji prac w 

terminie 14 dni od doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

5. Odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający 

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za prace faktycznie 

wykonane do dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, pod warunkiem, że zostały 

wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i załączników do niniejszej 

umowy. 

 

§ 14 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiany 

załączników do niniejszej umowy, na zasadach wynikających z art. 144 ust. 1 pkt 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza następujące zmiany niniejszej umowy, w tym 

zmiany załączników do niniejszej umowy: 

1) zmiana terminu wykonania umowy; 

2) zmiana zakresu rzeczowego umowy i sposobu wykonania umowy; 

3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy oraz zasady wypłaty wynagrodzenia; 

4) innych zmian Umowy, w tym związanych ze zmianą powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 możliwe są na skutek wystąpienia 

następujących okoliczności: 

1) leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe 

do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, spowodowane w szczególności 

wstrzymaniem prac przez Zamawiającego lub konieczności usunięcia błędów lub 

wprowadzenia zmian w dokumentacji; 

2) spowodowana koniecznością wykonania zamówień, o których mowa w art. 144 ust. 

1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
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3) spowodowana działaniem lub brakiem działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, które skutkowały 

niezawinionym i niemożliwym do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnieniem; 

4) spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, 

mienia lub robót na terenie inwestycji, lub sąsiadujących nieruchomości, które 

wymagają wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu 

wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność ich wykonania 

wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

5) spowodowana przez opóźnienia w przebiegu procedury udzielenia zamówienia, które 

są niezależne od Zamawiającego i powstały w szczególności na skutek wniesienia 

przez wykonawców odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej; 

6) zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie był on w stanie 

przewidzieć na etapie składania oferty. 
4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 pkt 1-6 

termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. Wykonawca nie może 

żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub 

pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy. 

5. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 możliwe są na skutek wystąpienia 

następujących okoliczności: 

1) w przypadku działania siły wyższej utrudniającej lub uniemożliwiającej wykonanie 

zamówienia zgodnie z jej postanowieniami (przez siłę wyższa uważa się okoliczności 

będące poza kontrolą każdej ze Stron, które powstały po zawarciu Umowy, a których 

żadna ze Stron nie mogła przewidzieć w szczególności takie jak: wojna, działania 

wojenne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, inne klęski żywiołowe, skrajnie niekorzystne 

warunki atmosferyczne, zarządzenie i zakazy wydane przez władze oraz strajki); 

2) w przypadku podwyższenia lub obniżenia stawki podatku od towarów i usług oraz 

konieczności zmiany kwoty łącznego wynagrodzenia netto, kwoty łącznego podatku od 

towarów i usług oraz kwoty łącznego wynagrodzenia brutto; 

3) w przypadku poinformowania Zamawiającego przez instytucje finansujące niniejsze 

zamówienie o ograniczeniu środków przeznaczonych na jego sfinansowanie, która 

powoduje nieaktualność postanowień niniejszej umowy lub załączników do niniejszej 

umowy, 

4) wystąpienie innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, 

uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie. 

6. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiany 

załączników do niniejszej umowy, również w innych przypadkach niż określone w ust. 2 

niniejszej umowy, jeżeli zmiany te zostaną zakwalifikowane jako „zmiany nieistotne”, 

które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiany załączników do niniejszej 

umowy, wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Postanowienia powyższych ust. stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

9. Strony ustalają, że nie stanowi zmiany niniejszej umowy zmiana adresów siedzib 

Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiana adresów do korespondencji lub adresów poczty 

elektronicznej Zamawiającego lub Wykonawcy oraz utrata mocy lub zmiana aktów 

prawnych przywołanych w treści niniejszej umowy lub w treści załączników do niniejszej 

umowy.  
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10. Strony ustalają, że zmiany określone w ust. 9 dokonywane są poprzez jednostronne 

pisemne oświadczenie danej strony i wywołują skutek od dnia doręczenia tego 

oświadczenia drugiej stronie. 

 

§ 15 

Ubezpieczenie  

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż 500.000,- zł 

(słownie: pięćset tysięcy złotych), na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia obowiązywania niniejszej 

umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedstawienia Zleceniodawcy, na co najmniej 

pięć dni przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej polisy (lub innego 

dokumentu ubezpieczenia) nowej polisy (lub innego dokumentu ubezpieczenia) 

potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej.  

3. Kopia ww. polisy stanowi załącznik do niniejszej umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się dokonać cesji praw do odszkodowania z polis 

ubezpieczeniowych w okresie realizacji Zamówienia na Zamawiającego oraz powiadomi 

ubezpieczyciela o cesji.  

 

§ 16 

Gwarancja jakości 

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie 

zamówienia objętego niniejszą umową. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres, określony w karcie 

gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr … do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na warunkach określonych w 

karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr … do niniejszej umowy. 

4. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z uprawnień z gwarancji jakości, niezależnie 

od korzystania z uprawnień z rękojmi za wady.  

 

§ 17 

Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji  

1. Strony oświadczają, że twórcom wszystkich utworów, jakie powstaną w wyniku 

wykonywania niniejszej Umowy, (zwane dalej również „Utworami”), będą przysługiwać 

autorskie prawa majątkowe na podstawie art. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się nabyć autorskie prawa majątkowe do Utworów, w zakresie 

określonym w ust. 3 od każdego z twórców, nie później niż do dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru.  

3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do Utworów, na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w ust. 3 pkt 2 – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, 
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reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

4. Strony ustalają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów, w zakresie 

określonym w ust. 3 następujez chwilą podpisania protokołu końcowego odbioru. 

5. Strony ustalają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów, w zakresie 

określonym w ust. 3 następuje bez ograniczeń terytorialnych. 

6. Strony ustalają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów, w zakresie 

określonym w ust. 3 następuje odpłatnie, za wynagrodzeniem określonym w §11 ust. 1, w 

odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych w ust. 3. 

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonanie autorskich 

praw zależnych na wskazanych w ust. 3 polach eksploatacji w zakresie adaptacji i 

przeróbek. 

8. Strony ustalają, że wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 7, następuje z chwilą 

podpisania protokołu końcowego odbioru. 

9. Strony ustalają, że wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 7, następuje odpłatnie, za 

wynagrodzeniem określonym w §11 ust. 1. 

 

§ 18 

Prawo własności rzeczy składających się na przedmiot zamówienia 

1. Wykonawca oświadcza, że będzie mu przysługiwać prawo własności wszystkich rzeczy, 

składających się na przedmiot zamówienia, nie później niż w chwili podpisania protokołu 

końcowego odbioru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawo własności 

wszystkich rzeczy, składających się na przedmiot zamówienia. 

3. Strony ustalają, że przeniesienie prawa własności wszystkich rzeczy, składających się na 

przedmiot zamówienia nastąpi z chwilą podpisania protokołu końcowego odbioru. 

4. Strony ustalają, że przeniesienie prawa własności wszystkich rzeczy, składających się na 

przedmiot zamówienia, nastąpi odpłatnie, za jednorazowym wynagrodzeniem określonym 

w § 11 ust. 1. 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa pozostaje  w związku z inwestycją „Budowa 

zadaszenia pomiędzy pawilonami wystawowymi na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w 

Poznaniu”, a inwestycja jest wpisana do „Planu Inwestycji Budowlanych Sił Zbrojnych 

RP” pod pozycją 91638. 

2. Zamawiający oświadcza, że wszelką korespondencję pisemną w sprawach związanych z 

niniejszą umową należy kierować na adres „Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa”, 

natomiast wszelką korespondencję drogą elektroniczną należy kierować na co najmniej 

dwa następujące adresy poczty elektronicznej jednocześnie: sekretariat@muzeumwp.pl 

oraz „wglebowicz@muzeumwp.pl”. 

3. Wykonawca oświadcza, że wszelką korespondencję pisemną w sprawach związanych z 

niniejszą umową należy kierować na adres „………………………….”, natomiast 

wszelką korespondencję drogą elektroniczną należy kierować co najmniej na następujące 

adresy poczty elektronicznej: …………………………………………………….. 

4. Każda ze stron zobowiązuje się do zawiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do 

korespondencji pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji przesłanej na ostatni 

znany adres drugiej strony, po upływie 14 dni od daty pierwszego awizowania przez 

operatora pocztowego. 

mailto:sekretariat@muzeumwp.pl
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5. Każda ze stron zobowiązuje się do zawiadomienia drugiej strony o zmianie adresu poczty 

elektronicznej pod rygorem uznania za doręczoną na ostatni znany adres poczty 

elektronicznej w dacie podjęcia pierwszej próby wysłania korespondencji. 

6. Każda ze stron zobowiązuje się przesyłać wszelką korespondencję pisemną lub 

elektroniczną, związaną z niniejszą umową, na adresy do korespondencji i adresy poczty 

elektronicznej wskazane w ust. 2 lub 3 albo w ostatnim otrzymanym zawiadomieniu o ich 

zmianie.  

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

8. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpoznawać będzie sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

9. Strony ustalają, że niniejsza umowa wraz z załącznikami podlega prawu polskiemu, a 

język polski jest wyłącznym językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich 

kontaktów w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy wraz z załącznikami. 

10. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

11. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik nr … – informacja o Wykonawcy, odpowiadająca odpisowi 

aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo 

informacja o Wykonawcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej; 

2) Załącznik nr … –karta gwarancyjna; 

3) Załącznik nr …… – opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

 


