
  Załącznik nr 5 do SWZ 

UMOWA 

 

zawarta w dniu ………………………………………. 2022 r. pomiędzy 

Muzeum Historycznym Skierniewic im. Jana Olszewskiego, 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 
__________ zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

lub 

 

____________, z siedzibą w ____________, ul. ____________, ___-__________ ______________, 
zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS ___________, NIP ___________, 
REGON ______________, reprezentowanym przez ____________________, zwaną dalej 
„Wykonawcą”, 

 
o następującej treści: 

 
§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest modernizacja użytkowanych do tej pory systemów 
teleinformatycznych celem dalszego stabilnego rozwoju Muzeum Historycznego Skierniewic, 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) dostarczania do siedziby Zamawiającego sprzętu teleinformatycznego 
2) zapewnienia ______-letniej gwarancji dla całego sprzętu teleinformatycznego . 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na własność Zamawiającego sprzętu, zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy (dalej: „sprzęt 
teleinformatyczny”). 

 
§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy sprzętu teleinformatycznego w terminie 30 dni od dnia 
zawarcia Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy. Szczegółowy terminarz prac Zamawiający ustali z 
Wykonawcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.  
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2. Zamawiający wymaga, aby dostawy prowadzone były poza godzinami zwiedzania muzeum. 
Szczegółowy terminarz prac Zamawiający ustali z Wykonawcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
Umowy.  

3. 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 teleinformatyczny transportem własnym, na swój koszt i ryzyko do 
siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku sprzętu 
teleinformatycznego na własny koszt i własnymi siłami lub osób działających z jego 
upoważnienia. 

2. Wykonawca gwarantuje dostawę sprzętu teleinformatycznego 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 teleinformatyczny.  

4. Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić braki ilościowe Sprzętu teleinformatycznego 
stwierdzonego podczas dostawy w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia dostawy.  

5. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego Sprzętu teleinformatycznego Zamawiający może 
odmówić przyjęcia Sprzętu teleinformatycznego, a Wykonawca zobowiązany jest wymienić go 
niezwłocznie, w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze na Sprzęt teleinformatyczny wolny od wad 
tak, aby możliwe było jego użycie zgodnie z zapotrzebowaniem. 

6. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego sprzętu teleinformatycznego, 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 sprzętu 
oraz wykonaniu dostawy bez zastrzeżeń. 

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

§ 5. 
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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 teleinformatycznego, niewykonania 
lub nienależytego wykonania usługi, termin płatności ulega wstrzymaniu i dalszy bieg terminu 
płatności liczy się od dnia uzupełnienia lub usunięcia wad Sprzętu teleinformatycznego. 

§ 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 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. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zmawiającego szkody wyrządzonej w mieniu Zamawiającego na 
skutek wadliwie świadczonej dostawy Zamawiający sporządzi protokół wskazujący rozmiar szkody, 
który będzie podstawą do żądania odszkodowania.    

 
§ 8. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na dostarczony sprzęt teleinformatyczny na 
________ (okresy wskazane w ofercie Wykonawcy, jeżeli są dłuższe niż okresy wskazane w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przed podpisaniem umowy dokumentów 
gwarancyjnych i certyfikatów zgodności sprzętu teleinformatycznego. 

3. W wypadku braku dostarczenia dokumentu gwarancyjnego postanowienia niniejszej Umowy 
zastępują dokument gwarancyjny. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad i usterek systemu teleinformatycznego 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 
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tygodniu od 8:00 do 16:00 na następującego adresy e-mail: _____________________ lub 
telefony: _______________. 

5. 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 lit. a) Umowy. 

 
§ 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. 

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 (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1781), 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 2022, poz. 902), 
która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

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. 455 Pzp ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 
pkt 1) ustawy Pzp możliwość zmiany postanowień Umowy określając następujący rodzaj i zakres 
oraz warunki zmiany postanowień Umowy w przypadku:  
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- Wynagrodzenia w przypadku:  
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie należne 
Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej 
stawki podatku od towarów i usług (VAT),  

b) w przypadku zmiany zakresu świadczenia Umowy w związku z zaistnieniem 
okoliczności, tj. zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, np. działań wojennych, 
aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, 
skażeń radioaktywnych oraz istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, klęski 
żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, 
okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego 
podwykonawców,  

- Termin realizacji Przedmiotu Umowy: 
a) w przypadku niemożności wykonywania przedmiotu Umowy w razie zaistnienia 
okoliczności nadzwyczajnych, np. działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, 
przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, 
termin wykonania przedmiotu Umowy przedłużony zostanie o czas trwania 
okoliczności nadzwyczajnych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy i - 
jeśli dotyczy - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej wykonanie 
przedmiotu Umowy, powstałej w związku z okolicznościami nadzwyczajnymi, 
o których mowa powyżej,  

b) w przypadku niemożności wykonywania przedmiotu Umowy w związku  
z zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, klęski żywiołowej, jak huragany, 
powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy 
spowodowane przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców - 
termin wykonania przedmiotu Umowy przedłużony zostanie o czas trwania 
okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu Umowy, o których mowa 
powyżej i - jeśli dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody 
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w związku z okolicznościami, 
o których mowa powyżej.  

2. Powyższe warunki zmiany umowy nie uchybiają pozostałym warunkom aneksowania 
określonym w art. 455 ust. 1 PZP. 

3. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego 
przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

4. 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. 

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

6. 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. 



  Załącznik nr 5 do SWZ 

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: 
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Załącznik nr 2  

Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego  

 

Protokół przekazania sprzętu teleinformatycznego  

 

W dniu ……..… w ………….………… Wykonawca przekazał Zamawiającemu  

1. Następujący sprzęt teleinformatyczny :  

L.p. Produkt Jednostka miary Zgodność 
przekazanego 

sprzętu 

1 Serwer plików NAS obsługujący RAID 6 1 szt.  

2 Przełącznik sieci LAN (Switch) 1 szt.  

3 Dyski SSD 48 TB dedykowane do serwera 
NAS 

1 zestaw  

4 Projektory krótkoogniskowe 6 szt.  

5 Projektor do Sali wykładowo-koncertowej, z 
możliwością wykorzystania na zewnątrz 

1 szt.  

6 Punkty dostępowe do sieci WiFi, system 
zgodny ze standardem mesh 5 GHz 

1 zestaw  

7 Kamery monitoringu 3 szt.  

8 Listwy antyprzepięciowe 10 szt.  

9 Zestawy komputerowe 2 zestawy  

10 Monitory: 

 

 

Monitory „zwykłe” 2 szt.  

Monitor do obróbki grafiki 1 szt.  

11 UPS (uninterruptible power supply) 2 szt.  

12 Pamięci masowe:  

 

 

Pendrive’y USB 3.0. 5 szt.  

Dyski zewnętrzne SSD  4 szt.  
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Profesjonalne dyski M2 do urządzeń 
rejestrujących do kamer  

2 szt.   

Karty pamięci „zwykłe” SD 5 szt.   

Karty pamięci  SD o podwyższonej 
prędkości zapisu  

2 szt.   

13 Dodatkowy sprzęt konieczny do modernizacji:  

Player blackmagic 1 zestaw   

Mały mikser do dźwięków  1 szt.   

Lampa studyjna RGB, światło stałe, LED  1 szt.   

Softbox zestaw  1 zestaw   

Kabel optyczny HDMI 30m  1 szt.   

 

 

2. Dokument sprzedaży – Faktura VAT. 

3. Uwagi…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Przyjęto bez zastrzeżeń/zastrzeżenia (niepotrzebne 
skreślić)…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

   

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 


