
Załącznik nr 6 do SWZ 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków stron związanych z 

wykonaniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zamówienia na konserwację 

transportera opancerzonego SDKFZ 251 wersja D. 

 

§ 2 

Oświadczenia wstępne 

1. Zamawiający oświadcza, że konserwowane muzealia stanowi jego własność i wpisane 

zostały do Księgi Inwentarzowej Zamawiającego. 

2. 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. 

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

specyfikacją warunków zamówienia, projektowanymi postanowieniami umowy, kartą 

gwarancyjną i pozostałymi załącznikami do SWZ oraz akceptuje przyjęte w nich 

rozwiązania oraz 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 

konserwację transportera opancerzonego SDKFZ 251 wersja D, zwane dalej 

„zamówieniem” lub „zamówieniem objętym niniejszą umową”. 

2. Strony ustalają, że zakres zamówienia obejmuje: 

1) konserwację naprawczą i zabezpieczająca, a także w niektórych przypadkach 

rekonstrukcję pewnych elementów zabytków lub uzupełnienie o oryginalne części; 

2) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed konserwacją, 

3) dokumentowanie prac konserwatorskich w trakcie ich prowadzenia i po konserwacji, 

4) wykonanie i przekazanie skróconej dokumentacji konserwatorskiej w formie pisemnej 

(3 egzemplarze) i formie elektronicznej (1 egzemplarz na płycie CD/DVD), 

5) zwrot obiektu po konserwacji do siedziby oddziału MWP – Muzeum Broni Pancernej 

w Poznaniu, ul. 3 Pułku Lotniczego 4, 60-421 Poznań, zgodnie z zasadami transportu 

obiektów zabytkowych. 

3. Strony ustalają, że zakres zamówienia określa załączniku nr 1 do umowy (załącznik nr 8 do 

SWZ). 

4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić pełną konserwację, uwzględniając 

indywidualny charakter obiektu, jego walory i znaczenie historyczne.  

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie czynności wynikające z niniejszej 

umowy oraz z załączników do niniejszej umowy. 



 

§ 4 

Sposób wykonania zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, postanowieniami załączników do niniejszej umowy oraz przepisami 

prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia z należytą starannością, zasadami 

wiedzy technicznej oraz poleceniami Zamawiającego. 

3. Przedmiot konserwacji wydany zostanie Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego. 

4. Wykonawca nie może używać przedmiotu konserwacji w innych celach niż realizacja 

przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zawinione uszkodzenie, zniszczenie lub 

utratę przedmiotu konserwacji, w tym za przypadkowe uszkodzenie, zniszczenie lub utratę 

od momentu wydania / udostępnienia mu przedmiotu konserwacji. 

6. W razie uszkodzenia przedmiotu konserwacji, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia 

kosztów związanych z jego przywróceniem do stanu poprzedniego.  

7. W razie zniszczenia lub utraty przedmiotu konserwacji, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapłaty odszkodowania odpowiadającego co najmniej wartości przedmiotu konserwacji z 

daty powstania szkody. 

8. W przypadku kradzieży, zaginięcia, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu konserwacji 

Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do sporządzenia protokołu szkody, 

zawierającego numer inwentarzowy i opis przedmiotu oraz rodzaj zniszczenia bądź 

uszkodzenia. Protokół ten wraz z uszkodzonym przedmiotem powinien być niezwłocznie, 

najpóźniej w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia, przekazany Zamawiający. 

9. Wykonawca, powierzając wykonanie usługi konserwacji osobie trzeciej, ponosi 

odpowiedzialność za działania bądź zaniechania tej osoby, w tym za wypełnianie 

obowiązków wskazanych w niniejszej umowie, jak za działania własne. 

10. Wykonawca zapewni transport na własny koszt i ryzyko z miejsca prowadzenia 

konserwacji do wskazanej siedziby Zamawiającego. Transport zostanie wykonany zgodnie 

z postanowieniami rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  

2 września 2014 roku w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą 

i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. poz. 1240). 

11. Wykonawca zobowiązuje się zachować szczególną staranność w celu zabezpieczenia 

przenoszonych przedmiotów konserwacji przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub 

zaginięciem.  

12. Zakres prac konserwatorskich zrealizowany zostanie przez Wykonawcę w ścisłym 

współdziałaniu z wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego, którzy mogą udzielać 

wytycznych co do przedmiotu umowy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania konserwacji naprawczej i zabezpieczającej 

oraz rekonstrukcji elementów (jeżeli dotyczy) zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy 

(załącznik nr 8 do SWZ).  

14. Zwrot obiektu po konserwacji do siedziby oddziału MWP – Muzeum Broni Pancernej w 

Poznaniu, ul. 3 Pułku Lotniczego 4, 60-421 Poznań, zgodnie z zasadami transportu 

obiektów zabytkowych.  



15. Po dokonaniu zwrotu przedmiotu konserwacji Zamawiający przystąpi do odbioru 

wykonanych prac, który zostanie potwierdzony protokołem odbioru prac. 

16. Zamawiający zobowiązany jest przyjąć przedmiot umowy lub zgłosić wady, usterki i 

zastrzeżenia, co do wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia zwrotu 

Zamawiającemu przedmiotu konserwacji. Zamawiający wskaże Wykonawcy ewentualne 

usterki i wady przedmiotu umowy, wyznaczając dodatkowy termin na ich usunięcie. 

17. W przypadku niezgłoszenia uwag w terminie określonym w ust. 16 uznaje się, że 

Zamawiający odebrał przedmiot umowy. 

18. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wskazanych przez Zamawiającego wad i usterek 

w zakreślonym mu terminie, Zamawiającemu przysługuje – niezależnie od innych 

uprawnień – prawo do zlecenia usunięcia wad i usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 5 

Terminy wykonania zamówienia  

Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace objęte zakresem niniejszej umowy i 

załączników do niniejszej umowy oraz zwrócić obiekt podlegający konserwacji w terminie do 

dnia 9 grudnia 2022 r. 

 

§ 6 

Osoby przeznaczone do wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązuje się przeznaczyć do wykonania zamówienia osoby posiadające 

wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia, niezbędne do wykonania 

zamówienia objętego niniejszą umową.  

 

§ 7 

Kontrola i nadzór nad wykonaniem zamówienia 

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

zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności w siedzibie Zamawiającego lub miejscu 

wskazanym jako miejsce realizacji usług. 

2. Zamawiający oświadcza, że osobą uprawnioną do kontrolowania sposobu wykonania 

zamówienia oraz odbioru przedmiotu umowy jest ………………………………………. . 

3. 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. 

 

§ 8 

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 łączne wynagrodzenie brutto ma charakter ryczałtowy w rozumieniu 

art. 632 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny.  

3. Strony ustalają, że w związku z ryczałtowym charakterem kwota łącznego wynagrodzenia 

brutto obejmuje wszelkie koszty i wszelkie ryzyka związane z wykonaniem zamówienia 

objętego niniejszą umową, w tym również wartość wzrostu cen materiałów i usług. 

4. Strony ustalają, że w związku z ryczałtowym charakterem kwota łącznego wynagrodzenia 

brutto nie podlega jakimkolwiek zmianom lub jakiejkolwiek waloryzacji, z wyjątkiem 

przypadków określonych w § 11 niniejszej umowy. 

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

poczet łącznego wynagrodzenia. 

6. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać płatności wynagrodzenia w terminie 14 dni od 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z prawidłowo sporządzonym 

protokołem odbioru prac.  

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 

Kary umowne 

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

łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu wszystkich prac 

objętych zakresem niniejszej umowy, jednakże nie więcej niż 20 % łącznego 

wynagrodzenia brutto. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 

łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu do siedziby 

Zamawiającego kopii polisy lub innego dokumentu potwierdzającego przedłużenie 

dotychczasowej umowy ubezpieczenia lub nowej umowy ubezpieczenia, w stosunku do 

terminu określonego w § 12 ust. 3 Umowy, jednakże nie więcej niż 10 % łącznego 

wynagrodzenia brutto. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % 

łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki 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 10 % łącznego wynagrodzenia brutto. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % 

łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki 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 10 % łącznego 

wynagrodzenia brutto łącznie za wszystkie opóźnienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % 

łącznego wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości 

przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może 

przekroczyć 40 % łącznego wynagrodzenia brutto. 



7. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od 

otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego do jej zapłaty.  

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

kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia pozostałej części 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

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

ze stron postanowienia § 9 nie wygasają.  

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w następujących 

przypadkach: 

1) w całości lub w części – w przypadkach określonych w przepisach ustawy Kodeks 

cywilny, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w innych przepisach prawa; 

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

Zamawiającego kopii polisy lub kopii innego dokumentu potwierdzającego 

zapewnienie ciągłości umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej; 

3) 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; 

4) w całości lub w części – w przypadku gdy Wykonawca realizuje usługę niezgodnie z 

ustalonymi metodami konserwatorskimi, postanowieniami niniejszej umowy  lub 

w sposób nie gwarantujący terminowego wykonania umowy; 

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

prac przez okres 14 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. Odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku odstąpienia częściowego od umowy przez którąkolwiek ze stron 

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za usługi 

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

zostały wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i załączników do niniejszej 

umowy. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone 

proporcjonalnie do wynagrodzenia z wykonanie całego przedmiotu umowy. 

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

ze stron Wykonawca zobowiązuje się zaprzestać wykonywania umowy w całości lub w 

części z dniem doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

 

§ 11 



Zmiana umowy 

1. Zamawiający oświadcza, że na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych dopuszcza zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiany załączników do 

niniejszej umowy, w następujących przypadkach:  

1) w przypadku konieczności zmiany sposobu wykonania zamówienia objętego niniejszą 

umową; 

2) w przypadku konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wykonania zamówienia 

lub innych postanowień umowy na skutek wystąpienie konieczności zmiany 

technologii prowadzenia prac konserwatorskich; 

3) w przypadku zmiany przepisów prawa, która powoduje nieaktualność postanowień 

niniejszej umowy lub załączników do niniejszej umowy; 

4) w przypadku zaistnienia siły wyższej, która uniemożliwia Wykonawcy prawidłowe 

wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub z załączników do niniejszej 

umowy lub powoduje nieaktualność postanowień niniejszej umowy lub załączników do 

niniejszej umowy; 

5) w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niemożliwej do przewidzenia w dniu 

podpisania niniejszej umowy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a 

która uniemożliwia Wykonawcy prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z 

niniejszej umowy lub z załączników do niniejszej umowy lub powoduje nieaktualność 

postanowień niniejszej umowy lub załączników do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, że zmiany niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 

ustawy oraz na podstawie ust. 1 niniejszej umowy są dopuszczalne pod warunkiem, że nie 

prowadzą do zmiany charakteru niniejszej umowy. 

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

zmiany załączników do niniejszej umowy, w innych przypadkach określonych w 

przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Strony ustalają, że przez pojęcie „siła wyższa” rozumie się jakiekolwiek zdarzenie, które 

pozostaje poza kontrolą którejkolwiek ze stron niniejszej umowy, a w szczególności: wojnę, 

powstanie, zamieszki, blokady dróg, strajki, sabotaż, powódź, huragan, trzęsienie ziemi lub 

też inne klęski żywiołowe, wybuch, pożar i wypadki transportowe, a także wystąpienie 

stanu epidemii. 

5. Strony ustalają, że warunkiem wprowadzenia zmian niniejszej umowy, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 3, w tym również zmiany załączników do niniejszej umowy, jest 

zawarcie aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z 

zastrzeżeniem ust. 6-7. 

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

Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiana adresów do korespondencji, numerów faksów 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.  

7. Strony ustalają, że zmiany określone w ust. 6 dokonywane są poprzez jednostronne pisemne 

oświadczenie danej strony i wywołują skutek od dnia doręczenia tego oświadczenia drugiej 

stronie. 

 

§ 12 



Ubezpieczenie  

1. Wykonawca, realizujący usługi na rzecz Zamawiającego, został objęty polisą 

ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lub innym dokumentem 

potwierdzającym ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia, polisa nr ………………………..– z łączną sumą gwarancyjną 

……………………zł,  na jedno i na wszystkie zdarzenia, przez cały okres realizacji 

umowy, z możliwością przedłużania co spowoduje,  iż Wykonawca będzie ponosił 

odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać dokument potwierdzający ciągłość 

ubezpieczenia oraz dowody opłaconych składek, a także na żądanie Zamawiającego 

okazywać oryginały dokumentów. Dokumenty te winny być poświadczone za zgodność 

przez uprawnione osoby. 

3. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż okres realizacji 

umowy Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na 

wymaganą kwotę oraz przedkładania nie później niż 7 dni przed upływem terminu 

ważności dotychczas obowiązującej polisy - kopii kolejnych umów (polis OC). 

 

§ 13 

Gwarancja jakości 

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie 

zamówienia objętego niniejszą umową. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okresy, określone 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.  

 

§ 14 

Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji konserwatorskiej 

1. Strony oświadczają, że twórcom utworu w postaci dokumentacji konserwatorskiej będą 

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

prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się nabyć autorskie prawa majątkowe do utworu w postaci 

dokumentacji konserwatorskiej w zakresie określonym w ust. 3 od każdego z twórców, nie 

później niż do dnia podpisania protokołu odbioru prac.  

3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 

do utworu w postaci dokumentacji konserwatorskiej, 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 utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, 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 dokumentacji 

konserwatorskiej w zakresie określonym w ust. 3 nastąpi z chwilą podpisania protokołu 

odbioru prac. 

5. Strony ustalają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji 

konserwatorskiej w zakresie określonym w ust. 3 nastąpi bez ograniczeń terytorialnych. 

6. Strony ustalają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji 

konserwatorskiej w zakresie określonym w ust. 3 następuje odpłatnie w ramach 

wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, w odniesieniu do wszystkich 

pól eksploatacji wymienionych w ust. 3. 

 

§ 15 

Autorskie prawa zależne do dokumentacji konserwatorskiej 

1. Strony oświadczają, że twórcy utworu w postaci dokumentacji konserwatorskiej będą 

uprawnieni do wyrażania zgody na wykonywanie autorskiego prawa zależnego do tej 

dokumentacji konserwatorskiej na podstawie art. 46 oraz art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się nabyć uprawnienie do wyrażania zgody na wykonywanie 

autorskiego prawa zależnego do utworu w postaci dokumentacji konserwatorskiej w 

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

protokołu odbioru prac.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskiego prawa zależnego do utworu 

w postaci dokumentacji konserwatorskiej, zarówno przez Zamawiającego, jak i przez 

osoby trzecie, upoważnione przez Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych oraz bez prawa do odwołania upoważnienia. 

4. 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 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 o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

5. Strony ustalają, że wyrażenie zgody na wykonywanie autorskiego prawa zależnego,  

o którym mowa w ust. 3, następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru prac. 

6. Strony ustalają, że wyrażenie zgody na wykonywanie autorskiego prawa zależnego, o 

którym mowa w ust. 3, następuje odpłatnie, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 

ust. 1 niniejszej umowy.  

 

§ 16 

Autorskie prawa osobiste do dokumentacji konserwatorskiej 

1. Wykonawca zobowiązuje się wymienić w treści dokumentacji konserwatorskiej imiona i 

nazwiska twórców, którzy będą posiadać autorskie prawa osobiste do utworu w postaci 

dokumentacji konserwatorskiej. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do wskazywania twórców wymienionych w treści 

dokumentacji konserwatorskiej jako jej autorów we wszystkich publikacjach lub 



informacjach przekazywanych do wiadomości publicznej, które będą dotyczyć 

dokumentacji konserwatorskiej. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do poszanowania innych autorskich praw osobistych do 

dokumentacji konserwatorskiej każdego z twórców, z wyjątkiem nienaruszalności jej 

treści i formy oraz jej rzetelnego wykorzystania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać zobowiązanie każdego z twórców, wymienionych w 

treści dokumentacji konserwatorskiej, do niewykonywania w stosunku do Wykonawcy i  

Zamawiającego kiedykolwiek w przyszłości autorskiego prawa osobistego do 

dokumentacji konserwatorskiej w postaci nienaruszalności jej treści i formy oraz jej 

rzetelnego wykorzystania, nie później niż do chwili podpisania protokołu odbioru prac.  

5. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać zgodę każdego z twórców w treści dokumentacji 

konserwatorskiej na upoważnienie Zamawiającego do wykonywania autorskiego prawa 

osobistego do dokumentacji konserwatorskiej w postaci nienaruszalności jej treści i formy 

oraz jej rzetelnego wykorzystania, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez 

prawa do odwołania upoważnienia. 

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskiego prawa osobistego do 

dokumentacji konserwatorskiej w postaci nienaruszalności ich treści i formy oraz ich 

rzetelnego wykorzystania, bez ograniczeń czasowych i bez prawa do odwołania 

upoważnienia. 

7. Strony ustalają, że upoważnienie do wykonywania autorskiego prawa osobistego, o którym 

mowa w ust. 6, następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru prac.  

8. Strony ustalają, że upoważnienie do wykonywania autorskiego prawa osobistego, o którym 

mowa w ust. 6, następuje odpłatnie, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 

niniejszej umowy.  

 

§ 17 

Prawo własności rzeczy zawierających utrwaloną dokumentację konserwatorską 

1. Wykonawca oświadcza, że w chwili podpisywania protokołu odbioru prac będzie mu 

przysługiwać prawo własności wszystkich rzeczy, zawierających utrwaloną dokumentację 

konserwatorską. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawo własności 

wszystkich rzeczy, zawierających utrwaloną dokumentację konserwatorską i 

przekazanych Zamawiającemu. 

3. Strony ustalają, że przeniesienie prawa własności wszystkich rzeczy, zawierających 

utrwaloną dokumentację konserwatorską i przekazanych Zamawiającemu, nastąpi z 

chwilą podpisania protokołu odbioru prac. 

4. Strony ustalają, że przeniesienie prawa własności wszystkich rzeczy, zawierających 

utrwaloną dokumentację konserwatorską i przekazanych Zamawiającemu, następuje 

odpłatnie, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.  

 

§ 18 

Poufność  

Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim, ani nie wykorzystywać w inny 

sposób informacji uzyskanych w związku z realizacją zamówienia objętego niniejszą umową, 

chyba że ujawnienie lub wykorzystanie tych informacji będzie niezbędne do właściwego 



wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy lub właściwego 

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.  

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

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

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

korespondencję faksową należy kierować na numer faksu „………………..”, natomiast 

wszelką korespondencję drogą elektroniczną należy kierować co najmniej na następujące 

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

2. Do kontaktów dotyczących realizacji przedmiotu umowy upoważnieni są 

1) ze strony Zamawiającego  - imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail,  

2) ze strony Wykonawcy  - imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail 

3. Każda ze stron zobowiązuje się przesyłać wszelką korespondencję pisemną, faksową lub 

elektroniczną, związaną z niniejszą umową, na adresy do korespondencji, numery faksu i 

adresy poczty elektronicznej wskazane w ust. 1 albo w ostatnim otrzymanym 

zawiadomieniu o ich zmianie.  

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

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

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. 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. 

7. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

Załączniki do umowy: 

1. Szczegółowy zakres prac – Opis przedmiotu zamówienia 

2. Karta gwarancyjna 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do umowy  

 

 

KARTA GWARANCYJNA 

 

§ 1 

Przedmiot gwarancji jakości 

1.  W związku z wykonaniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego umowy nr … z dnia 

…, zwanej dalej „umową”, na konserwację transportera opancerzonego SDKFZ 251 

wersja D. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości 

zamówienia objętego umową na warunkach określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej. 

2.  Strony ustalają, że zmiana właściciela lub użytkownika obiektów nie ma wpływu na 

ważność i okresy zakończenia niniejszej gwarancji jakości.  

 

§ 2 

Okresy gwarancji jakości 

1. Okres gwarancji jakości wynosi ……. miesięcy (podstawowy okres gwarancji wynosi 36 

miesięcy) od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru.  

2. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z gwarancji jakości od dnia podpisania 

protokołu końcowego odbioru do dnia upływu okresu gwarancji, w tym również  

w przypadkach, gdy wada wystąpiła lub ujawniła się przed upływem okresu gwarancji,  

a zawiadomienie o wadzie zostało przekazane po upływie okresu gwarancji. 

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1.  W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego 

usuwania wad dotyczących usług wykonanych przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawców. 

2. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadamiać Wykonawcę o ujawnionych 

wadach. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się przyjmować zawiadomienia o wadach na następujący adres 

do korespondencji, numer faksu lub adres poczty elektronicznej: 

…………………………... 

4.  Wykonawca zobowiązuje się przystępować do usuwania wad w terminie 7 dni od 

otrzymania zawiadomienia Zamawiającego. 

5.  Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady w terminie 30 dni od otrzymania 

zawiadomienia Zamawiającego. 

6.  W przypadku, gdy usunięcie wady wymaga terminu dłuższego niż 30 dni, Wykonawca 

zobowiązuje się poinformować Zamawiającemu na piśmie o tej okoliczności wraz z 

uzasadnieniem, zaproponować nowy termin i złożyć wniosek o wyrażenie zgody przez 

Zamawiającego na wyznaczenie nowego terminu. 

7.  W przypadku, gdy usunięcie wady wymaga terminu dłuższego niż 30 dni, Wykonawca 

zobowiązuje się usunąć wadę w terminie wskazanym przez Zamawiającego w odpowiedzi 

na wniosek, o którym mowa w ust. 6 niniejszej gwarancji. 



8. Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, jest uprawniony do zabrania na swój koszt 

wadliwych lub uszkodzonych rzeczy z miejsca, w którym się znajdują na stałe, do miejsca 

naprawy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych 

w związku z prowadzeniem prac związanych z usuwaniem wad. 

10. Wykonawca zobowiązuje się pokrywać w całości koszty robocizny, dojazdów, pobytu, 

części zamiennych oraz materiałów niezbędnych do wykonania napraw gwarancyjnych. 

11. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszelkie czynności wynikające z udzielonej 

gwarancji na własne ryzyko. 

12. Strony ustalają, że okres gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu w zakresie i o czas, 

w jakim rzecz była wadliwa.  

13. Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego w formie pisemnej o czasie 

przedłużenia okresu gwarancji.  

14. Zamawiający zobowiązuje się potwierdzać Wykonawcy usunięcie wad lub dostarczenie 

rzeczy wolnych od wad. 

15. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z postanowieniami 

umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady lub nie usunie wady 

w terminach określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej.  

16. Zamawiający jest uprawniony do powierzenia usunięcia wady wybranej osobie trzeciej na 

koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady 

lub nie usunie wady w terminach określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej. 

17. Strony ustalają, że usunięcie wady nie zwalnia Wykonawcy z dalszej odpowiedzialności z 

tytułu udzielonej gwarancji jakości. 

 

§ 4 

Wyłączenia z zakresu gwarancji jakości 

Strony ustalają, że nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na 

skutek działania siły wyższej, aktów wandalizmu, normalnego zużycia oraz użytkowania 

przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji lub jego przeznaczeniem. 

 

 

Zamawiający Wykonawca 

Odbiorca gwarancji jakości                                                        Wystawca Gwarancji jakości 

 
 

 


