
  Załącznik nr 9 do SIWZ 

UMOWA 

zawarta w dniu ………………………………………. 2019 r. pomiędzy 

Muzeum Historycznym Skierniewic, z siedzibą w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64 J, 96-100 

Skierniewice, NIP: 8361869114, REGON: 380292844, reprezentowanym przez Dyrektora Muzeum – 

Agatę Niedziółkę, zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  

_________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ________________, 

z siedzibą w __________ przy ul. _________, ___-________ _________, wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP _________, REGON __________ zwanym dalej 

„Wykonawcą”, 

lub 

____________, z siedzibą w ____________, ul. ____________, ___-__________ ______________, 

zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS ___________, NIP ___________, 

REGON ______________, reprezentowanym przez ____________________, zwanym dalej 

„Wykonawcą”, 

o następującej treści: 

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa i instalacja systemu audiowizualnego dla wystawy stałej 

Muzeum Historycznego Skierniewic, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym 

załącznik nr …. do Umowy. 

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dostarczania do siedziby Zamawiającego sprzętu wizyjnego i fonicznego oraz 

oprogramowania systemu audiowizualnego, 

2) instalacji sprzętu i oprogramowania systemu audiowizualnego, w tym informatycznej 

instalacji okablowania oraz przygotowania stanowiska kontrolującego i zarządzającego 

całością systemu, 

3) wprowadzenia i zarządzenia treścią audiowizualną systemu, 

4) wyszkolenia pracowników muzeum w obsłudze multimediów i oprogramowania, wraz 

z przekazaniem uprawnień administratorskich, 

5) obsługi powdrożeniowej systemu audiowizualnego, 

6) zapewnienia ______-letniej gwarancji dla całego systemu audiowizualnego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na własność Zamawiającego sprzętu 

multimedialnego w postaci monitorów, projektorów, playerów, głośników, komputera, stołu 

multimedialnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr …. do 

Umowy (dalej: „sprzęt multimedialny”). 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i instalacji systemu audiowizualnego w terminie nie 

dłuższym niż __________ tygodni od dnia zawarcia Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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Szczegółowy terminarz prac Zamawiający ustali z Wykonawcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

Umowy. 

2. Zamawiający wymaga, aby prace montażowe i integracyjne w ramach przestrzeni 

wystawienniczych prowadzone były poza godzinami zwiedzania muzeum. Szczegółowy terminarz 

prac Zamawiający ustali z Wykonawcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. 

3. Zamawiający ma prawo do kontrolowania postępu prac montażowych i integracyjnych. Na każde 

żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia raportu z postępu prac 

montażowych i integracyjnych. 

4. Po wykonaniu przedmiotu Umowy strony sporządzą protokół potwierdzający należyte lub 

nienależyte wykonanie Umowy, który podpisany bez zastrzeżeń jest podstawą do wystawienia 

przez Wykonawcę faktury VAT. 

§ 3. 

1. Wykonawca dostarczy Sprzęt multimedialny transportem własnym, na swój koszt i ryzyko do 

siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku sprzętu multimedialnego 

na własny koszt i własnymi siłami lub osób działających z jego upoważnienia. 

2. Wykonawca gwarantuje dostawę sprzętu multimedialnego i okablowania fabrycznie nowego, bez 

śladów użycia lub uszkodzeń, tj. wolnego od wad fizycznych oraz wolnego od wad prawnych. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia czy dostawa jest zgodna z ofertą pod względem 

ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Sprawdzenie obejmuje przeliczenie ilości 

opakowań i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania sprawdzenie stanu jego 

zawartości. Zamawiający zwróci Wykonawcy uszkodzony lub niezgodny ze złożonym zamówieniem 

Sprzęt multimedialny. 

4. Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić braki ilościowe sprzętu multimedialnego stwierdzonego 

podczas dostawy w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia dostawy. 

5. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego sprzętu multimedialnego Zamawiający może 

odmówić przyjęcia sprzętu multimedialnego, a Wykonawca zobowiązany jest wymienić go 

niezwłocznie, w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze na sprzęt multimedialny wolny od wad tak, 

aby możliwe było jego użycie zgodnie z zapotrzebowaniem. 

6. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego sprzętu multimedialnego, po dokonaniu odbioru 

Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 

sprzętu wolnego od wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o wadzie, w czasie nie dłuższym 

niż 2 dni robocze. 

7. Przez „dni robocze” Strony rozumieją dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

§ 4. 

1. Za wykonanie zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

________________________ zł netto (słownie: ________________________ zł ___/100 netto), 

________________________ zł brutto (słownie: ________________________ zł ___/100 brutto). 

2. Wartość brutto zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

3. Cena oraz wynagrodzenie płatne będą jednorazowo w terminie 21 dni po doręczeniu do siedziby 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury oraz po podpisaniu protokołu odbioru oraz 

wykonania usługi bez zastrzeżeń. 

4. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 5. 

1. W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, płatność nastąpi 

w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu. 

2. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury płatność ulega wstrzymaniu i dalszy bieg 

terminu płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości. 

3. W przypadku niekompletnej lub wadliwej dostawy sprzętu multimedialnego, niewykonania lub 

nienależytego wykonania usługi, termin płatności ulega wstrzymaniu i dalszy bieg terminu 

płatności liczy się od dnia uzupełnienia lub usunięcia wad Sprzętu multimedialnego. 

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych: 

1) w przypadku nieterminowej realizacji zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy; 

nieterminowego uzupełnienia braków ilościowych, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy lub 

nieterminowego usunięcia wad, o którym mowa w § 3 ust. 6 Umowy – w wysokości 2% 

całkowitej wartości brutto Umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

2) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego – w wysokości 10% całkowitej wartości brutto Umowy, o której mowa w § 4 

ust. 1 Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

3. Kary umowne płatne będą w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy not obciążeniowych, 

obejmujących naliczone kary umowne, przy czym Zamawiający ma prawo do potrąceń kwot kar 

umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w całym okresie realizacji zamówienia ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę ubezpieczenia o minimalnej wartości co najmniej równej wartości brutto 

umowy na cały okres obowiązywania umowy, a w przypadku gdy okres ubezpieczenia wygasa 

w trakcie obowiązywania umowy oświadczenia o kontynuacji ubezpieczenia. Kopia polisy 

ubezpieczeniowej stanowi załącznik do Umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom 

trzecim w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, jego pracowników, współpracowników 

lub osoby fizyczne i prawne, które w jego imieniu lub na jego zlecenie wykonują czynności związane 

z realizacją zamówienia. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zmawiającego szkody wyrządzonej w mieniu Zamawiającego na 

skutek wadliwie świadczonej usługi montażu lub integracji Zamawiający sporządzi protokół 

wskazujący rozmiar szkody, który będzie podstawą do żądania odszkodowania. 

§ 8. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na dostarczony sprzęt i system audiowizualny 

na ________ (okresy wskazane w ofercie Wykonawcy, jeżeli są dłuższe niż okresy wskazane w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów gwarancyjnych. 
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3. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad i usterek systemu audiowizualnego w okresie 

gwarancji w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia wad i usterek przez Zamawiającego, chyba że Strony 

ustalą pisemnie inny termin. Zamawiający ma prawo do zgłaszania wad i usterek przez 7 dni 

w tygodniu od 8:00 do 16:00 na następującego adresy e-mail: _____________________ lub 

telefony: _______________. 

4. W wypadku braku usunięcia wad lub usterek w terminie określonym zgodnie z ust. 3 powyżej 

Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy. 

5. W wypadku braku dostarczenia dokumentu gwarancyjnego postanowienia niniejszej Umowy 

zastępują dokument gwarancyjny. 

6. Ponadto Wykonawca udziela Zamawiającemu ________ miesięcznej gwarancji (okresy wskazane 

w ofercie Wykonawcy, jeżeli są dłuższe niż okresy wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia) na 

usługę montażu i integracji dostarczonego sprzętu multimedialnego oraz oprogramowania 

i wgranego kontentu. Postanowienia ust. 5 oraz 6 Umowy stosuje się odpowiednio. 

§ 9. 

1. Wykonawca ma prawo – w celu należytego wykonania Umowy – powierzyć realizację części Umowy 

podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego na piśmie, iż 

będzie wykonywał część Umowy przez podwykonawcę ze wskazaniem danych podwykonawcy). 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania 

i zaniechania własne. 

§ 10. 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania Umowy. 

2. Odstąpienie od Umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy również w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje 

Umowy lub wykonuje ją nienależycie. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 

dni od dnia powzięcia wiadomości o możliwości odstąpienia od Umowy ze skutkiem ex nunc. 

W tym wypadku zastosowanie ma § 6 ust. 1 pkt 2) powyżej. 

4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona rozwiązująca 

Umowę powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

§ 11. 

1. Wykonawca oświadcza, że dane osobowe Usługobiorcy w zakresie obejmującym imię, nazwisko, 

adres zamieszkania i numer rachunku bankowego, będą przetwarzane przez Zamawiającego jako 

administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000, 1669), w celu realizacji Umowy. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, a Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz ich poprawiania. 

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności przedmiot Umowy 

i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018, poz. 1330, 1669.), która 

podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 
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3. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 

osobowych zawartych w Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię 

i nazwisko. 

§ 12. 

1. Zgodnie z art. 144 Pzp ust. 1 pkt 1 dopuszczalne są następujące zmiany zawartej umowy: 

1) w zakresie terminów wskazanych w umowie – w przypadku zaistnienia zdarzeń, których nie 

dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy tj. wystąpienia siły wyższej w typie klęski 

żywiołowej (zdarzenie zewnętrzne, które nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy 

i któremu nie można było zapobiec nawet przy dochowaniu należytej staranności) oraz 

działania osób trzecich niezależnych od stron umowy polegających na wyrządzeniu szkody 

w imieniu Wykonawcy lub Zamawiającego, w wyniku czego wykonanie zamówienia w terminie 

jest niemożliwe – o czas niezbędny do usunięcia negatywnych skutków wpływających na 

zdolność wykonania zamówienia przez obie strony; 

2) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy – w przypadku: 

a) zmiany przepisów obowiązujących dot. podatku VAT o różnicę pomiędzy stawką 

obowiązującą w chwili podpisania umowy, a stawką po zmianie; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 847) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3) w zakresie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy, o ile są one personalnie 

w umowie wskazane. W przypadku zmiany osób po stronie Wykonawcy przewidzianej do 

realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić te osoby osobami posiadającymi 

takie same wymagania, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia i spełniające 

te same warunki określone w SIWZ. 

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. b i c zmiana podmiotowa umowy dopuszczalna będzie także 

wówczas, gdy: 

1) dotychczasowego wykonawcę zastąpić ma nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, 

przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 

zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 

zmian umowy, 

2) dotychczasowego wykonawcę zastąpić ma nowy wykonawca w wyniku przejęcia przez 

zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 

3. Powyższe warunki zmiany umowy nie uchybiają pozostałym warunkom aneksowania określonym 

w art. 144 ust. 1 PZP. 

4. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego 

przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

5. Dokonanie zmiany umowy w zakresie, o których mowa powyżej wymaga uprzedniego złożenia na 

piśmie prośby Wykonawcy wykazującej zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego 

na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego. 

6. Strony podają następujące adresy do doręczeń: 
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1) Zamawiający: ul. Batorego 64J, 96-100 Skierniewice, email: info@muzeumskierniewic.pl, 

2) Wykonawca: _______________________________________. 

7. Strony są zobowiązane do wzajemnego pisemnego informowania się o każdej zmianie adresu. 

W przypadku niedopełnienia przez którąkolwiek ze Stron powyższego zobowiązania, pisma 

kierowane na ostatnio wskazany przez Stronę adres będą uznane za doręczone. 

§ 13. 

1. Przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w wysokości 10 % wartości brutto Przedmiotu Umowy, tj. w kwocie: _________________ zł 

(słownie złotych: _______________________________________________________________.), 

w formie __________________________. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy posłuży do pokrycia roszczeń z tytułu nie wykonania 

lub nienależytego wykonywania Umowy. 

3. W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy wprowadzonej aneksem, Wykonawca przed 

podpisaniem aneksu do Umowy złoży zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

z odpowiednio wydłużonym terminem jego ważności. 

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci środków 

pieniężnych, na 7 dni przed upływem terminu zwrotu zabezpieczenia Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego, w formie pisemnej, o numerze rachunku bankowego na które winien zostać 

dokonany zwrot ww. środków pieniężnych. 

5. W przypadku wykonania Umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami, zabezpieczenie 

zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. 

§ 14. 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe z Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze 

negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową drugiej Stronie będą 

rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią integralną część Umowy. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 


