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  UMOWA …………………………. 

 

zawarta w dniu  …………………………….. r. w Szczecinie, pomiędzy : 

 

Muzeum Narodowym w Szczecinie – z siedzibą pod adresem ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin, 

reprezentowanym przez  

Lecha Karwowskiego - Dyrektora Muzeum, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  

………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez : 

…………………………………………………… 

zwanym dalej „Projektantem”. 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru ofert.  

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę systemów 

zabezpieczeń technicznych wg  założeń określonych w piśmie NIMOZ wraz z częścią dotyczącą analizy 

zagrożeń.    

2. Uzupełnienie dokumentacji należy wykonać z uwzględnieniem uwag Narodowego Instytutu 

Muzealnictwa i  Ochrony Zbiorów ujętych w piśmie z dnia 23 grudnia 2013 r. i w oparciu o istniejącą 

Dokumentację Projektową:  Budowa Pawilonu Wystawowego pod nazwą Centrum Dialogu Przełomy – 

branża: Wewnętrzne instalacje elektryczne niskoprądowe wykonanej przez KWK PROMES we wrześniu 

2013 r.  

3. Zakres opracowania: 

1) Wykonanie analizy zagrożenia dla budynku CDP przy pl. Solidarności 1 w Szczecinie; 

2) Określenie stopnia systemu sygnalizacji włamania; 

3) Zwiększenie pojemności systemu archiwizacji nagrań ( 30 dni) 

4) Zwiększenia ilości kamer do obserwacji szatni i depozytów ( z uwzględnieniem istniejących 

tras kablowych); 

5) Usytuowania dodatkowych kamer na elewacji do jej obserwacji. 

6) Zaprojektować program do integracji systemów. 

7) Zaprojektować system dyspozytora kluczy w celu nadzorowania gospodarki kluczami. 

8) Przewidzieć stosowanie czujek przewodowych do ochrony indywidualnej eksponatów. 

9) Wykonanie przedmiarów robót i  szczegółowych kosztorysów inwestorskich  z 

uwzględnieniem kosztów koniecznych prób i rozruchu oraz z kosztem przeszkolenia 

pracowników Muzeum w  zakresie bieżącej obsługi zainstalowanych urządzeń i innych 

koniecznych do poniesienia w celu uruchomienia systemu ochrony. 

10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
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    § 2 

1. Projektant jest zobowiązany do nienaruszenia osobistych praw autorskich autora Dokumentacji 

Projektowej:  „Budowa Pawilonu Wystawowego pod nazwą Centrum Dialogu Przełomy” oraz mając na 

względzie konieczność zachowania udzielonej gwarancji wszelkie projektowane elementy 

przestrzenne  zakłócające aktualny ład architektoniczny budynku winny być uzgodnione z 

zamawiającym, który zastrzega sobie prawo do konsultacji z projektantem budynku.  

2. Zamawiający zobowiązuje  Projektanta do współpracy z autorem projektu budynku pawilonu 

wystawowego Centrum Dialogu Przełomy – biurem architektonicznym KWK Promes Robert Konieczny, 

celem zapewnienia spójności technicznej i estetycznej realizowanego Projektu. Zamawiający 

zobowiązuje również Projektanta do natychmiastowego zgłaszania wszelkich rozbieżności w tym 

zakresie, tak by mógł on podjąć działania mediacyjne lub ostatecznie rozstrzygnąć kwestie sporne. 

3. Do przedmiotu umowy należy również pełnienie przez Projektanta nadzoru autorskiego przy 

wykonywaniu rozbudowy systemu zabezpieczeń.  

4. Opracowana przez Projektanta dokumentacja projektowa, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, 

specyfikacje techniczne winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia  18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 8 czerwca 2004r. Nr 130, poz.1389) oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego, oraz zgodnie z wskazaniami określonymi w decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji, wymogami ustawy Prawo Budowlane, przepisami obowiązującymi 

muzea, z Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

5. Do obowiązków Projektanta należy również uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, opinii, 

uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów 

jeżeli okaże się to konieczne. Koszty z tym związane ponosi Projektant.  

6. Projektant zobowiązany jest do uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych w czasie 

realizacji systemu, niezależnie od sprawowania nadzoru autorskiego.  

7. Opracowana dokumentacja winna wskazywać wyłącznie na zastosowanie materiałów posiadających 

aprobaty, certyfikaty oraz inne poświadczenia w tym w szczególności certyfikat CE o możliwości 

dopuszczenia ich do użycia na ternie Unii Europejskiej.  

8. Niniejsza dokumentacja stanowić może podstawę przy organizacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie instalacji systemu zabezpieczeń technicznych. Wobec 

powyższego dokumentacja powinna być  przygotowana w szczególności zgodnie z wymogami ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: tekst jedn. Dz. U z 2013, poz. 

907 ze zm.) zwłaszcza w zakresie wymogów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia (art. 29, art. 

30). W szczególności przygotowane w opracowaniu projektowym dokumenty nie powinny zawierać 

rozwiązań techniczno-organizacyjnych wskazujących na konkretnego producenta. Ponadto 

zastosowane w projekcie ekspozycji urządzenia oraz rozwiązania techniczne muszą być zgodne z 

Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz regulacjami prawnymi odnoszącymi się do 

funkcjonowania muzeów.  

§ 3 

1. Przedstawicielem Projektanta przy realizacji przedmiotu umowy będzie: 

p. …………………………………………………………………… 
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2. Przedstawicielem Zamawiającego w bieżących kontaktach dot.  realizacji przedmiotu umowy  

będzie: p. Hanna Podsiadła, nr telefonu 797 705 240. 

§ 4 

1. Termin wykonania kompletnej (określonej w § 1)  dokumentacji  ustala się   w terminie do 07. lipca 

2015 r.   

2. Protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej w wersji pisemnej w ilościach  

5 egz. oraz w wersji elektronicznej w 2 egz. (nośnik  CD, w tym 1 w formacie PDF, drugi w formacie 
DWG lub innym umożliwiającym jego edytowanie), zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 11.10.2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  
(Dz. U. z 2005 r. Nr 212 poz. 1766).  

3. Przedłożenie oświadczenia o kompletności  dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy 

oraz oświadczenia, że dokumentacja projektowa została wykonana w sposób zgodny z 

postanowieniami umowy oraz obowiązującymi przepisami.  

4. Przedłożenie Zamawiającemu pozyskanych  decyzji i uzgodnień. 

5. Protokół zdawczo – odbiorczy z wniesioną przez Zamawiającego adnotacją o akceptacji przekazanej 

dokumentacji jest dla Wykonawcy potwierdzeniem wykonania umowy; 

6. Protokół zdawczo – odbiorczy wraz z adnotacją o akceptacji stanowi podstawę wystawienia przez 

Wykonawcę faktury VAT. 

7. Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie dokonywanie oceny i odbioru (w formie protokołu 

zdawczo - odbiorczego) przedmiotu umowy.  

 

NADZÓR AUTORSKI 

§ 5 

1. Projektant w ramach nadzoru autorskiego zobowiązany jest do wykonania prac wskazanych w § 20 ust. 

1 pkt. 4 ustawy prawo budowlane. 

2. Projektant zobowiązuje się do wykonywania czynności nadzoru autorskiego z częstotliwością 

uzależnioną od potrzeb, postępu prac, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Wykonanie 

czynności nadzoru winno być potwierdzone pisemnie w formie określonej po dokonaniu wyboru 

wykonawcy wystawy.  

3. W przypadku wezwania do pilnego działania na budowie, Projektant zobowiązany jest podjąć czynności 

w zakresie objętym przedmiotem umowy w terminie zależnym od charakteru wezwania, nie 

zagrażającym opóźnieniem w wykonaniu prac przez wykonawcę wystawy, ale nie później niż w ciągu 3 

dni roboczych od daty wezwania.  

4. Projektant jest zobowiązany do podania swojego stanowiska w zakresie objętym przedmiotem umowy 

w terminie zależnym od charakteru sprawy, nie zagrażającym opóźnieniem w wykonaniu prac przez 

wykonawcę wystawy, ale nie dłuższym niż 14 dni od wezwania Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu.  

5. Brak czynności nadzoru ze strony Projektanta nie może spowodować opóźnień w postępie prac 

związanych z wykonaniem wystawy pod rygorem naliczenia kar umownych określonych w §15 ust. 1 

pkt. 2) . 

6. Jeżeli na etapie realizacji wystąpi konieczność naniesienia zmian w dokumentacji projektowej, to w 

przypadku zmian wynikających z błędów projektowych, niezgodności z obowiązującymi przepisami, z 

nieprzewidzianych na etapie projektowania, przeszkód w rodzaju braków określonych 

materiałów/urządzeń, niedostosowania przyjętych rozwiązań do wzajemnych ustaleń w powziętych w  

trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, Projektant wykona je na koszt własny. W 

przeciwnym razie, Strony umowy zawierać będą odrębne umowy na zmiany - w wymaganym zakresie - 

dokumentacji projektowej . 

7. Termin naniesienia zmian będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. 
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8. Za wykonanie nadzoru autorskiego Projektantowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

 

PRAWA AUTORSKIE 

§ 6 

1. Projektant zapewnia, że w stosunku do przedmiotu umowy określonego w § 1 przysługują mu 

prawa autorskie w pełnym zakresie i że nie udzielił innym podmiotom prawa do wykonywania zależnego 

prawa autorskiego. Jednocześnie, Projektant zapewnia, że dokumentacja projektowa, tak w całości, jak 

również w poszczególnych jej częściach nie narusza praw autorskich osób trzecich, jak również jest wolna 

od wad fizycznych i prawnych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. 

2. W momencie dokonywania odbioru przez Zamawiającego, Projektant przenosi na Zamawiającego 

nieodpłatnie wszelkie autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach eksploatacji do w/w dokumentacji 

w zakresie realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.  

 

IV. Wynagrodzenie Projektanta 

§ 7 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Projektantowi wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości …………………… zł brutto (słownie złotych: ………………………….zł.) 

2. Przyjmuje się, że Projektant uwzględnił w wynagrodzeniu określonym w ust. 1 wszelkie koszty 

wynikające z wymagań Umowy, na podstawie własnych kalkulacji i szacunków. Wynagrodzenie obejmuje 

również wynagrodzenie należne za prawa autorskie majątkowe przekazane wraz z opracowaniami 

projektowymi Zamawiającemu oraz wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionych przez Projektanta wraz z 

dołączonym protokołem  zdawczo – odbiorczym – o jakich mowa w § 4 ust. 5 umowy - w terminie 30 dni 

od daty wystawienia faktury. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu umowy, w tym również sprawowanie nadzoru autorskiego oraz pomoc w 

udzielaniu odpowiedzi na pytania w trakcie procedury przetargowej mającej na celu wybór wykonawcy 

wystawy. 

5. Wynagrodzenie Projektanta zostanie przekazane na jego rachunek bankowy zgodnie z przedstawioną 

fakturą. 

6.  Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczek. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

9. Projektant zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojej 

siedziby, konta bankowego, nr tel. oraz nr NIP i Regon. 

 

VI. Rękojmia za wady 

§ 8 

1. Projektant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytuły rękojmi za wady projektu przez okres 
dwóch lat od przekazania Zamawiającemu dokumentacji protokołem zdawczo-odbiorczym. 

2.  Niezależnie od rękojmi za wady Projektant udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (dalej: 
Gwarancja”) na każde z opracowań wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, na okres 
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analogiczny jak w ust. 1. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu 
cywilnego. 

3. Ujawnienie w okresie gwarancji wad uniemożliwiających realizację inwestycji uprawnia Zamawiającego 
do żądania dostarczenia odpowiedniego opracowania wolnego od wad.  

4. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia w okresie Gwarancji wad danego opracowania przedmiotu 
objętego Gwarancją, to wówczas Projektant dokona ich usunięcia w terminie do 14 (słownie: 
czternastu) dni od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli usunięcie usterek nie będzie 
możliwe w tym terminie, Projektant ustali z Zamawiającym konkretny termin usunięcia usterek – na tę 
okoliczność zostanie spisany protokół podpisany przez Strony.  

5. W związku z usuwaniem wad w okresie Gwarancji, Projektant nie będzie obciążał Zamawiającego 
żadnymi kosztami z tym związanymi.  

 

VIII. Kary umowne, odstąpienie od umowy 

§ 9 

1. Zamawiający ma prawo obciążyć Projektanta karami umownymi: 

1) za przekroczenie, któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 4 ust.1 w wysokości 0,2 %  

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

2) za nieusunięcie zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek w terminie określonym w § 8 ust. 

4 Umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Projektanta w 

wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Projektant wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu 

należności. 

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie w przypadku stwierdzenia 

niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umownych przez Projektanta, lub 

występowania okoliczności uzasadniających naliczanie kar umownych. 

5. Projektantowi przysługuje prawo odstąpienia umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej 

przyczyny odbioru prac lub podpisania protokołu odbioru.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Projektant może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. 

 

IX. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PROJEKTANTA 

§ 10 

1. Projektant nie odpowiada za zmiany projektu wprowadzone przez Zamawiającego w trakcie realizacji 

inwestycji, o ile Projektant nie wyraził na te zmiany pisemnej zgody. 

2. Projektant nie ponosi odpowiedzialności i nie może być traktowany jako gwarant w następujących 

przypadkach: 

1) błędów w dokumentacji nie przygotowanej przez projektanta, 

2) zaniedbania, pominięcia lub zaniechania przez Zamawiającego lub osobę trzecią działającą w 

imieniu Zamawiającego, 

3) zwłoki lub opóźnień wynikłych z działania lub zaniechań organów administracji, a które nie 

wynikają z błędów w dokumentacji projektowej, 
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X. Postanowienia końcowe 

§ 11 

1. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  ze stron. 

 

Zamawiający: Projektant 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

 

 

 

 


