
     

 

Załącznik nr 2 – wzór umowy  

 

Umowa nr ……………….. 

 

Zawarta w dniu ............................  

pomiędzy: 

Muzeum Narodowym w Szczecinie z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie, NIP  851-00-

13-721, REGON  000276860, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Województwa 

Zachodniopomorskiego pod nr 2/99/WZ, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa 

Zachodniopomorskiego oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  

zwanym dalej Zamawiającym  

reprezentowanym przez: p. Lecha Karwowskiego  –  Dyrektora Muzeum 

za kontrasygnatą głównej księgowej - 

a  

…………………………………………, z siedzibą ……………………………………………, wpisaną do Rejestru 

……………………………………………., pod numerem KRS: ………………………………, 

NIP……………………………………, REGON……………………………   

zwanym dalej Wykonawcą  

reprezentowanym  przez : 

p. .................  

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: montaż specjalistyczny obiektów na wystawie Misterium 

Światła w Muzeum Narodowym w Szczecinie, w gmachu głównym przy ulicy Wały Chrobrego 

3, realizowanej w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze 

Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu ”Europejska Współpraca Terytorialna” 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla projektu „wspólne dziedzictwo, 

wspólna przyszłość. Centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę 

Pomorza”. 

2.  Zamówienie wyłączone jest ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.  

3. Montaż specjalistyczny dotyczy następujących obiektów: 



1) kamienna figura św. Ottona; 

2) kamienne kolumny składające się z trzech części: bazy, trzonu i głowicy – 8 szt.; 

3) drewniane płaskorzeźby ołtarza z Wkryujścia – 11 szt. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami opisany został w załączniku, 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

5. Wszelkie koszty związane z realizacją umowy ponosi Wykonawca. 

§ 2 

Terminy 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletne zamówienie w okresie 14 tygodni od dnia 

zawarcia umowy. 

2. Zamówienie będzie realizowane i opłacane w etapach oraz odbierane protokolarnie na 

podstawie realizacji poszczególnych elementów zamówienia w następującym porządku: 

1) W terminie 10 tygodni wykonawca zrealizuje montaż zabytków zgodnie z OPZ pkt. 1. 

poz. 1 i 3 

2) W terminie 14 tygodni wykonawca zrealizuje montaż zabytków zgodnie z OPZ pkt. 1 

poz. 2. 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, należytą 

starannością oraz ze swą najlepszą wiedzą; 

2) współdziałania z Zamawiającym w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 

Przedmiotu Umowy; 

3) bieżącego konsultowania z Zamawiającym możliwych rozwiązań w trakcie wykonywania 

Przedmiotu Umowy. 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązany jest: 

 

1) współdziałać z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 

Przedmiotu Umowy; 

2) dokonać odbioru Przedmiotu Umowy w terminach określonych w Umowie; 

3) zapłacić wynagrodzenie w wysokości i w terminie określonym Umową. 

 

 

 

 



§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Zamawiający za wykonanie całego przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy łączne 

wynagrodzenie w kwocie wynikającej z oferty tj. ………………zł ( słownie: ……………..zł) + VAT, co 

daje kwotę brutto:…………………..zł (słownie: …………….zł). 

2. W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1, Zamawiający wypłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w częściach zgodnie z etapami określonymi  w § 2 ust.2 po zatwierdzeniu 

przez obie strony protokołu odbioru częściowego.  

3. Podstawą do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego jest protokół 

odbioru końcowego podpisany przez obie strony. 

4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści każdej 

wystawionej przez niego faktury VAT odpowiada rachunkowi bankowemu Wykonawcy 

ujawnionemu na tzw. białej liście podatników VAT (dotyczy Wykonawców będących płatnikami 

VAT) 

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze, w terminie do 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zapłata:  

1) kwoty odpowiadającej całości kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie 

dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), 

2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest 

dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

7. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy. 

§ 6 

Sposób wykonania Przedmiotu Umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami opisanymi w szczegółowym opisie 

zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) oraz wytycznymi Zamawiającego. 

 

2. W przypadku możliwości zastosowania różnych rozwiązań oraz nieokreślenia danego 

rozwiązania w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy), 

Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w celu otrzymania 

szczegółowych wytycznych. 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco konsultować z Zamawiającym sposób wykonania 

Przedmiotu Umowy. 

 



4. W sytuacji nieusunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek w przypadkach wskazanych w §7 

ust. 2 lub §8 ust. 3 Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy czas na usunięcie pod rygorem 

powierzenia usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

 

§ 7 

Odbiór 

 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny Przedmiot Umowy do upływu terminu 

określonego w § 2 ust.1 Umowy. Prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy zostanie 

potwierdzone protokołem odbioru końcowego zbiorczego. 

2. Osobą upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją 

niniejszej umowy, w tym do podpisania protokołu odbioru jest: 

 P. Kinga Krasnodębska tel. 797 705 221, e-mail: k.krasnodebska@muzeum.szczecin.pl; 

3. Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją 

niniejszej umowy jest: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady (np. niezgodność z  

opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do umowy, obowiązującymi przepisami), 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

 1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia: 

a) może odebrać Przedmiot Umowy z wadami i wyznaczyć termin na ich usunięcie pod 

rygorem powierzenia po upływie tego terminu usunięcia wad osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze); 

b) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady są istotne. 

 2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, tj.: 

uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, może 

odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od uzyskania wiedzy o tym fakcie lub żądać od 

Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy bez wad, bez względu na koszty. 

§ 8 

Gwarancja i Rękojmia za wady 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na wykonany 

Przedmiot Umowy na okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

2. Zamawiający będzie zgłaszał wady lub roszczenia z tytułu rękojmi za wady pisemnie, drogą 

elektroniczną (e-mail: ………………). 

 

3. W okresie rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie 7 dni 

licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku, jeżeli usunięcie wad wymaga 

dłuższego czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiający wyznacza dłuższy termin 

usuwania wad. 

 

4. Okres rękojmi za wady ulega wydłużeniu o czas niezbędny na usunięcie wad. 

 

mailto:k.krasnodebska@muzeum.szczecin.pl


§ 9 

Kary umowne i odstąpienie 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego 

w § 2 ust.1 Umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki;  

b) z tytułu zwłoki w usunięciu wady w stosunku do terminu określonego w § 7 ust. 4 

Umowy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 

5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki; 

c) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 

2. Strony określają limit kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 na 50% wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy. 

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej zastrzeżone kary umowne, Strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego, za rzeczywiście doznaną szkodę na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym. 

4. Zamawiający może dokonać potrącenia wierzytelności przysługujących mu z tytułu naliczonych 

kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Strony postanawiają, iż przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w następujących 

wypadkach: 

1) Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie 

zrealizował przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Umowie; 

2) Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca  wykonał Przedmiot Umowy w 

sposób niezgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do 

Umowy), przepisami prawa lub wytycznymi Zamawiającego ; 

 

3) Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca nie stosuje się do zaleceń i 

wskazań Zamawiającego. 

 

 

6. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości o 

okoliczności uzasadniającej odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej 

pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 11 



Ochrona danych osobowych 

1. Realizacja umowy wymaga gromadzenia danych osobowych (informacji i danych objętych 

wymianą w związku z niniejszą Umową, które są powiązane z jakąkolwiek zidentyfikowaną lub 

możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną lub, w zakresie sprzeczności z obowiązującymi 

przepisami prawa, które podlegają obowiązującym przepisom o ochronie danych osobowych).  

2. Zakres gromadzenia danych osobowych obejmuje dane osobowe niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy, w szczególności mogących dotyczyć pracowników stron umowy, oraz 

innych osób fizycznych, których dane osobowe są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy. 

Dane osobowe mogą obejmować: imię i nazwisko, służbowy adres email, nr telefonu 

służbowego, stanowisko pracy, informacje o posiadanych uprawnieniach i szkoleniach. 

3. Obydwie strony będą przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych 

dotyczących danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością na mocy niniejszej 

Umowy. Strony podejmą wszelkie uzasadnione z handlowego punktu widzenia i prawne kroki 

w celu ochrony danych osobowych przed niepożądanym ujawnieniem.  

4. Dane osobowe Wykonawcy będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz 

Zamawiającego usługi niezbędne do wykonania umowy, takie jak usług księgowe i prawne. W 

stosowanych przypadkach dane osobowe będą także przekazywane podmiotom uzyskującym 

dostęp do danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy z zakresu 

jawności informacji publicznej zakresie przewidzianym przez te przepisy oraz związane z 

zawartą przez Zamawiającego umową o dofinansowanie. 

 

5. Jeśli obydwie Strony przekazują dane osobowe, zapewnią, że są do tego uprawnione. Strona 

przekazująca dane osobowe zawiadomi osoby, których dane osobowe dostarczył, o takim 

przekazaniu przed ich dostarczeniem odbiorcy. Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, 

współpracownicy lub inne osoby fizyczne posiadające dostęp do danych osobowych 

przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych kontraktowych) znają przepisy dotyczące 

ochrony danych osobowych, działają na podstawie polecenia administratora danych lub 

imiennego upoważnienia uprawniającego do przetwarzania danych osobowych w tym 

zakresie, a także zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych.  

6. Obydwie strony mogą udostępniać dane osobowe swoim dostawcom usług, ale wyłącznie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiednimi 

wdrożonymi zabezpieczeniami. W zakresie, w jakim obydwie strony przetwarzają dane 

osobowe w ramach niniejszej umowy, są uprawnione do przechowywania danych osobowych 

na czas obowiązywania niniejszej umowy oraz w okresie późniejszym, zgodnie z wymaganiami 

umowy, w celu ochrony praw obu stron lub spełnienia wymogów prawa i sprawozdawczości.  

7. W zakresie, w jakim strona przetwarza dane osobowe do celów odrębnych i niezależnych od 

niniejszej Umowy, występuje w charakterze administratora danych i przejmuje obowiązki 

prawne administratora danych, w tym w zakresie określenia odpowiedniego okresu 

przechowywania danych.  

8. Jeśli dane osobowe są związane z incydentem naruszenia ochrony danych (wszelkimi 

okolicznościami obejmującymi rzeczywistą lub uzasadnioną możliwość uzyskania dostępu do 

danych osobowych przez osoby nieupoważnione, wejścia przez nie w posiadanie takich 



danych, ich utratę lub zniszczenie), strona, w której systemie dane były przechowywane, 

ponosi odpowiedzialność za wszelkie powiadomienia i związane z tym koszty.  

9. O ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa lub zakazane przez właściwy dla jednej ze stron 

organ regulacyjny, strona powiadamiająca dołoży racjonalnie uzasadnionych starań w celu 

dokonania uzgodnień z drugą stroną, by umożliwić jej wpływ na treść powiadomienia przed 

jego sporządzeniem.  

10. Jeśli podczas wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jedna ze stron uzyska 

informacje o: (i) skardze lub zarzucie wskazujących na naruszenie obowiązujących przepisów 

o ochronie danych osobowych; (ii) wniosku co najmniej jednej osoby ubiegającej się o dostęp 

do danych osobowych, wprowadzenie do nich poprawek lub ich usunięcie lub (iii) zapytaniu 

lub skardze co najmniej jednej osoby w związku z przetwarzaniem danych osobowych, 

wówczas ta strona podejmie wszelkie uzasadnione starania w celu niezwłocznego 

powiadomienia drugiej ze stron o wyżej wskazanych okolicznościach, z wyjątkiem przypadków, 

w których jest to niedopuszczalne na mocy prawa, zakazane przez organy ścigania lub przez 

właściwy organ regulacyjny.  

11. Strony zapewnią sobie wzajemne, uzasadnione z handlowego punktu widzenia wsparcie w 

zakresie weryfikacji powyższych informacji, określania istotnych informacji, przygotowywania 

odpowiedzi, wdrażania działań naprawczych i/lub współpracy w prowadzeniu wszelkich 

roszczeń oraz postępowań sądowych lub regulacyjnych i obrony przed takimi roszczeniami 

oraz postępowaniami. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie, mają 

zastosowanie odpowiednie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. – dalej „RODO”. 

12. W przypadku, gdy na potrzeby realizacji Umowy wystąpi konieczność przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego jako administratora 

danych lub podmiot przetwarzający w rozumieniu RODO, Strony zawrą odrębną umowę 

powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust.3 RODO, w której 

określą m.in. przedmiot i czas trwania przetwarzania (nie dłuższy niż okres obowiązywania 

niniejszej Umowy oraz zobowiązań i roszczeń związanych z Umową), charakter i cel 

przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorię osób, których dane dotyczą, 

obowiązki i prawa Administratora, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Zamawiającego.  

§ 12 

Zmiany umowy  

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron oraz w przypadkach 

określonych w pkt 2, wyrażoną w formie pisemnego aneksu-pod rygorem nieważności. 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich 

sporów powstałych między nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź 

bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 



2. Jeśli Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, każda ze Stron 

może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.  

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są: 

1) Zał. 1.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.  

2) Zał. 2: Oferta Wykonawcy. 

3) Zał. 3. – Wykonawca dołącza do umowy oświadczenie, że figuruje w bazie informacji o 

podatnikach VAT (biała lista podatników VAT) prowadzonej przez szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 

………………………………………………………    ……………………………………………… 


