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Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt umowy 

Umowa na wykonanie Archiwum Jerzego Ludwińskiego w  
Muzeum Współczesnym Wrocław 

 
zawarta w dniu ………………………………we Wrocławiu, pomiędzy: 
 
Muzeum Współczesne Wrocław  z siedzibą we Wrocławiu, pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław, RIK: 
36/2011, NIP: 897-177-39-96, REGON: 021530233 reprezentowanego przez: 
1) Dorotę Monkiewicz – dyrektor 
2) Justynę Tamioła-główną księgową  
w dalszej części umowy zwanym „Zamawiającym” lub „Stroną”, 
a 

………………………………………………………………………….reprezentowany przez………………………. 

w dalszej części umowy zwanym „Wykonawcą” lub „Stroną” 

 

 

§ 1 

 Oświadczenia Stron 

1. Wykonawca oświadcza, że może w sposób ważny i skuteczny zawrzeć Umowę, a osoba 

występująca w jego imieniu jest upoważniona do reprezentowania go dla skutecznego zawarcia 

Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane zezwolenia na prowadzenie działalności 

gospodarczej objętej Przedmiotem Umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, iż dysponuje środkami na wykonanie Przedmiotu Umowy. 

§ 2  

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie elementy zamówienia określone w SIWZ oraz 

załącznikach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz wykonać wszelkie niezbędne 

prace i usługi pomocnicze, a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Przedmiotu Umowy i 

zapłaty wynagrodzenia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy, tj. dostawę wraz z montażem 

wyposażenia meblowego, wyposażenia technicznego, elektronicznego i produktów gotowych 

oraz prace budowlano-instalacyjne w Archiwum Jerzego Ludwińskiego w siedzibie Muzeum 

Współczesnego Wrocław, zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, a także wedle uzgodnień 

przewidzianych niniejszą umową. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia oraz pokrycia wszelkich kosztów pakowania i 

dostawy wszystkich elementów zamówienia na teren Muzeum. 
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4.  Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązuje się udzielić gwarancji oraz rękojmi na 

zasadach określonych w § 10 oraz 11 niniejszej umowy. 

§ 3 
Termin realizacji 

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia 12 lipca 2013 roku. 

2. Uciążliwe prace adaptacyjno-modernizacyjne i montażowe oraz dostawy: 

a) Muzeum Współczesne Wrocław w poniedziałki jest otwarte dla publiczności w godzinach od 
10:00 do 18:00 - głośne lub w inny sposób uciążliwe dla osób odwiedzających Muzeum, prace 
budowlano - instalacyjne i prace instalacyjno - meblarskie mogą być przeprowadzane tylko w 
godzinach po zamknięciu Muzeum czyli od 18:30 do 9:30 dnia następnego. 

b) Muzeum Współczesne Wrocław od środy do niedzieli jest otwarte dla publiczności w 
godzinach od 12:00 do 20:00 - głośne lub w inny sposób uciążliwe dla osób odwiedzających 
Centrum prace budowlano - instalacyjne i prace instalacyjno - meblarskie mogą być 
przeprowadzane tylko w godzinach po zamknięciu czyli od 20:30 do 11:30 dnia następnego. 

c) We wtorki Muzeum Współczesne Wrocław jest zamknięte dla publiczności i prace mogą być 
prowadzone całą dobę. 

d) W przypadku prac generujących duże ilości pyłu Wykonawca musi odpowiednio zabezpieczyć  
pomieszczenie, lub stosować techniki eliminujące roznoszenie się pyłu poza obszar 
prowadzonych prac. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa polskiego, wskazaniami wiedzy technicznej i najlepszymi praktykami panującymi w branży 

oraz z należytą starannością i umiejętnościami, zapewniając, iż wszystkie elementy zamówienia 

będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

f) odpowiednich warunków oświetlenia, 

2.  W ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykończenia i wyposażenia 

wystawy Archiwum Jerzego Ludwińskiego w Muzeum Współczesnym Wrocław zgodnie z 

postanowieniami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy, a w szczególności do: 
a) Wykonania prac budowlano - instalacyjnych, prac instalacyjno - meblarskich oraz prac 

wykończeniowych, wykonania instalacji teletechnicznych i elektrycznych opisanych w 
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postępowaniu przetargowym, 

b) Dostarczenia, rozmieszczenia oraz zamontowania wyposażenia technicznego i produktów 
gotowych opisanych w projekcie przetargowym. 

c) Dostarczenia gwarancji na wykonane prace budowlano - instalacyjne na meble oraz na prace 
instalacyjno - meblarskie, na prace wykończeniowe oraz dostarczenia gwarancji na 
wyposażenie techniczne i produkty gotowe opartej o świadczenia gwarancyjne i pakiety 
serwisowe producenta. 

d) udzielenia zgodnie z § 10 oraz § 11 niniejszej umowy, w szczególności: 
(i) co najmniej 3-letniej gwarancji oraz rękojmi na prace budowlano- instalacyjne i 

wykończeniowe na zabudowę meblową oraz prace instalacyjno – meblarskie 

(ii) gwarancję producenta na wyposażenie techniczne i produkty gotowe. 

e) opakowania wszystkich elementów zamówienia i przystosowania ich do transportu, 

f) transportu do Muzeum oraz rozpakowania na miejscu wszystkich elementów zamówienia, 

g) zmontowania wszystkich elementów zamówienia i zainstalowania ich we wskazanym przez 

Zamawiającego pomieszczeniu Muzeum, 

h) usunięcia, w okresie gwarancyjnym podanym w ofercie, wad i usterek elementów 

zamówienia zgłoszonych przez Zamawiającego, 

i) dostarczenia kompletnej dokumentacji eksploatacyjnej i serwisowej elementów zamówienia. 

3. Wykonawca zapewnia, iż: 

a)  wszystkie elementy zamówienia będą fabrycznie nowe, nieużywane i nieregenerowane;. 

b)  żaden z elementów zamówienia nie będzie obarczony żadnymi prawami osób trzecich; 

c) wszystkie elementy zamówienia będą bezpieczne i będą spełniać wymagania zawarte w 

przepisach prawa polskiego i wspólnotowego, w tym będą posiadać oznaczenie CE, jeśli 

wymagają tego przepisy wspólnotowe;. 

4. Do kierowania robotami w zakresie instalacji sieci elektrycznej Wykonawca zatrudni osoby 

wskazane w wykazie złożonym wraz z ofertą. Zmiana osób wymaga zgody Zamawiającego. 

Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi jej wyrażenia w terminie 14 dni od otrzymania 

odpowiedniej prośby Wykonawcy. Odmowa wyrażenia zgody musi być uzasadniona. 

5. Wykonawca zapewnia, iż przy wykonaniu Przedmiotu Umowy będą brały udział wyłącznie osoby 

posiadające uprawnienia, umiejętności, wykształcenie i doświadczenie odpowiednie do 

przydzielonych im zadań oraz że osoby te będą wykonywać swoje obowiązki w sposób 

profesjonalny. 

6. Wykonawca jest obowiązany do uzyskania wszelkich pozwoleń, certyfikatów i innych 

wymaganych polskim prawem dokumentów niezbędnych dla zainstalowania i możliwości 

użytkowania zgodnie z przeznaczeniem elementów zamówienia. 

a) Razem z dostarczanym elementami wyposażenia Wykonawca musi dostarczyć dokumenty 

potwierdzające spełnienie wszystkich norm dla tych urządzeń (deklaracje zgodności, certyfikaty, 

badania itp.) o raz ich pełna dokumentację techniczną. 

b) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wykonania elementu zamówienia, 

wykonawca zobowiązany jest do przesłania zapytania. 
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c) Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa osób na terenie Muzeum oraz 

za przestrzeganie stosownych przepisów, dotyczących zapobiegania wypadkom. Wykonawca 

odpowiada za spełnienie wszelkich obowiązków, wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i 

higienie pracy oraz ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione na terenie Muzeum przez 

osoby, przy pomocy których Wykonawca lub podwykonawcy wykonują Przedmiot Umowy, a 

także przez Osoby trzecie, jeżeli szkoda powstała w wyniku działań związanych z wykonaniem 

Przedmiotu Umowy. 

d) W trakcie realizacji zamówienia, wszystkie wymiary oraz parametry podane w dokumentacji 

technicznej (na rysunkach) należy zweryfikować w trakcie realizacji umowy. 

e)  Wszelkie zmiany w istniejących instalacjach dokonane przez Wykonawcę muszą zostać 

udokumentowane, poprzez przedstawienie Zamawiającemu projektów zamiennych tych 

instalacji. 

f) Po wykonaniu nowej instalacji elektrycznej lub wprowadzeniu zmian w istniejącej, Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania pomiarów elektrycznych wymaganych prawem budowlanym, a 

dokładniej spełniających normę PN-IEC 60364-6-61. Protokoły z pomiarów muszą zostać 

przekazane do administratora budynku (razem z projektem powykonawczym). Pomiary instalacji 

muszą być przeprowadzone przez elektryka posiadającego stosowne uprawnienia. 

g) W trakcie realizacji zamówienia wszystkie próbki materiałów i kolorów należy przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji. 

h) Wszystkie materiały wykończeniowe posiadać powinny atesty ITB i PZH. 
i) Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykończenia wnętrz nie mogą być łatwo zapalne, a 

produkty ich rozkładu termicznego nie mogą być bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Na 
drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, nie mogą być stosowane materiały i 
wyroby budowlane łatwo zapalne. W pomieszczeniach Archiwum nie mogą być stosowane 
wykładziny podłogowe łatwo zapalne. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy 
wykonać z materiałów niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

7. Na wymienione w pkt. i materiały należy przedstawić do akceptacji klasyfikacje ogniowe lub 
aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności, odpowiednio: na zgodność z PN-EN 13501-1, PN-EN 
13501-2:2008, PN-EN 1101:1999, PN-EN 1102:1999, PN-EN 13772:2004,  

8. Materiały, na które nie są wymagane klasyfikacje ogniowe lub aprobaty techniczne będzie pod 
względem ochrony przeciwpożarowej akceptować zamawiający, który może powołać 
rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ocenie rzeczoznawcy mogą zostać poddane 
również pozostałe materiały. 

9. Mocowanie do ścian i podłóg, a w szczególności do ścian z betonu architektonicznego, musi być 

konsultowane z przedstawicielami Zamawiającego. 

10.  Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązany jest do dokonania wizji 
lokalnej pomieszczeń, w których mają być wykonywane prace adaptacyjno-modernizacyjne w 
celu weryfikacji otrzymanych planów ze stanem faktycznym. Termin dokonania wizji lokalnej 
Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym.  

§ 5 
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Obowiązki Zamawiającego 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a. zapewnienia Wykonawcy dostępu do wszelkich informacji i dokumentacji, będących w 

posiadaniu Zamawiającego, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy. 

b. użytkowania i serwisowania elementów zamówienia zgodnie z wszelkimi instrukcjami 

udostępnionymi przez Wykonawcę. 

c. zapewnienia osobom upoważnionym przez Wykonawcę odpowiedniego dostępu do Muzeum 

w celu wykonania prac objętych Przedmiotem Umowy lub wykonania zobowiązań 

Wykonawcy wynikających z Gwarancji jakości i Rękojmi zarówno przez cały czas 

obowiązywania Umowy, jak i w okresie Gwarancji i Rękojmi, zgodnie z postanowieniami § 10 

i 11 umowy, 

d. zapewnienia spełnienia wszelkich warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego 

zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym dostarczenia energii elektrycznej, wody, gazu 

oraz innych mediów, 

e.  Zamawiający udostępni Wykonawcy w celu wykonania Umowy dostęp do źródeł: energii 

elektrycznej, wody, gazu, powietrza oraz innych mediów, jakie Zamawiający uzna za zasadnie 

wymagane przez Wykonawcę na terenie Muzeum. Zamawiający pokryje koszty dostawy 

mediów w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy. 

f.  Zamawiający zobowiązuje się, na swój koszt, zapewnić ochronę Muzeum w okresie trwania 

Umowy. 

2. Nadzór autorski nad pracami wykonywanymi przez Wykonawcę będzie pełniony przez osobę 
wskazaną przez Zamawiającego. 

 
§ 6 

Odpowiedzialność za szkodę 
 

1. W stopniu dopuszczonym przez prawo, zostaje wyłączona odpowiedzialność Zamawiającego za 

szkody powstałe na osobach znajdujących się terenie Muzeum z upoważnienia lub za 

pozwoleniem Wykonawcy, a także za jakiekolwiek szkody powstałe w rzeczach wniesionych na 

teren Muzeum przez Wykonawcę lub osoby przez niego upoważnione. 

2. 0dpowiedzialność za szkody, o których mowa w ust. 1, spowodowane przez Wykonawcę lub 

osoby przez niego upoważnione, ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego oraz osób trzecich za 

wszelkie szkody na osobach lub rzeczach powstałe w związku z wykonywaniem Umowy, 

wywołane działaniem osób przez niego upoważnionych, jego pracowników lub 

podwykonawców. 
 

 

§ 7 
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Dostawa i montaż 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć elementy zamówienia na teren Muzeum po uprzednim 

uzgodnieniu z Zamawiającym terminu dostawy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest rozpakować i zmontować wszystkie elementy zamówienia, a 

także podjąć wszelkie działania które będą konieczne dla zapewnienia, że elementy zamówienia 

znajdować się będą w pełnej gotowości do pracy przed dokonaniem końcowego odbioru 

przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i bezpieczeństwo działań montażowych 

na terenie Muzeum, zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa oraz postanowieniami 

Umowy. 
§ 8 

Końcowy Odbiór dostawy 

1. Końcowy odbiór prac potwierdzony zostanie pisemnym protokołem końcowego odbioru 

dostawy podpisanym przez Strony. 

2. Końcowy odbiór prac nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru dostawy (zakończenia prac). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pomiarów elektrycznych wymaganych prawem 

budowlanym, a dokładniej spełniających normę PN-IEC 60364-6-61 po wykonaniu nowej 

instalacji elektrycznej lub wprowadzeniu zmian w istniejącej instalacji. Zamawiający podpisze 

protokół końcowego odbioru dostawy po przedstawieniu pomiarów potwierdzających 

prawidłowe funkcjonowanie wykonanej lub zmodyfikowanej instalacji. 

4. W przypadku, gdy w trakcie przeglądu końcowego zostaną wykryte nieprawidłowości wykonania 

przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich usunięcia, w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni. Po usunięciu usterek niezwłocznie zostanie podpisany protokół odbioru. W 

przypadku nieusunięcia usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy i obniżyć odpowiednio wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

§ 9 

Wynagrodzenie Wykonawcy oraz płatności 

 

1. Za należyte i zgodne z postanowieniami Umowy wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………..……………….. zł brutto 

(słownie:………………………………………………………………..00/100 złotych) ustalone w oparciu o treść 

formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 
2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy o 

numerze………………………………………………………….. 
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4. Wykonawca wystawi fakturę VAT nie wcześniej niż po podpisaniu końcowego protokołu odbioru 

prac. Dodatkowo, z uwagi na fakt, iż część przedmiotu zamówienia jest realizowana przez 

Zamawiającego ze środków Unii Europejskiej, Wykonawca zobowiązuje się wystawić odrębną 

fakturę VAT na dostawy zrealizowane w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu 

pn. „Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław”. Zamawiający 

zobowiązuje się wskazać Wykonawcy zakres przedmiotowy umowy, współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej.  

5.  Zapłata w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wypełnionej faktury VAT. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo domagania się zapłaty odsetek ustawowych w przypadku 

niedokonania przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia w terminie, o którym mowa w ust. 5. 
7. Podstawę do naliczania odsetek stanowi kwota wynikająca z faktury. 

8. Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje 

wszystkie jego koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy 

9.  Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych niż opisane w ust. 8 kosztów związanych z 

realizacją Umowy. 

10.  Umawiające się Strony przyjmują, że wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji Umowy, 

dokonywane będą między nimi w złotych polskich (PLN). 

§ 10 

 Gwarancja jakości 

1. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiającego z tytułu 

gwarancji jakości wydanych i odebranych protokolarnie elementów zamówienia i ich części. 

2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w 

wydanych i odebranych protokolarnie elementach zamówienia i ich częściach oraz powstałe w 

toku ich zwykłego użytkowania. 

3. Jeżeli wady ujawnią się w trakcie okresu gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

wady fizycznej elementu zamówienia lub jego części albo dostarczenia ich Zamawiającemu 

wolnych od wad. 

4. Wszelkie koszty z tytułu realizacji uprawnień wynikających z gwarancji ponosi Wykonawca.  

5. Wykonawca udziela następującej gwarancji na elementy zamówienia: 

a) …………..letniej (co najmniej 3 letnia) gwarancji na prace budowlano-instalacyjne i 

wykończeniowe na zabudowę meblową oraz prace instalacyjno – meblarskie 

b) gwarancję producenta na wyposażenie techniczne i produkty gotowe. 

6.  Strony przyjmują, że Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne elementów zamówienia i ich części niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu 

gwarancji. 
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7. W okresie gwarancyjnym wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego bezpłatne 

naprawy gwarancyjne, świadczone w siedzibie Zamawiającego, gdzie czas reakcji serwisu 

gwarancyjnego, rozumianego, jako przyjazd pracownika serwisu gwarancyjnego do miejsca 

realizacji przedmiotu zamówienia, wynosi 72 godziny od zgłoszenia wady lub usterki.  

8. Czas usunięcia wady lub usterki, albo wymiany wadliwego wyposażenia na wolny od wad i 

usterek, nie przekroczy 10 dni liczonych od momentu przyjazdu pracownika serwisu 

gwarancyjnego do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, a jeżeli pracownik ten nie 

przyjechał w terminie określonym w ustępie 7 - liczonego od upływu terminu na przyjazd. 

9.  W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 8, 

Zamawiający może zlecić usunięcie wady Osobie trzeciej jednakże na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

nie tracąc uprawnień z tytułu gwarancji jakości. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia elementu 

zamówienia lub jego części w okresie od ich wydania do chwili protokolarnego odbioru przez 

Zamawiającego. 

11.  W przypadku, gdy Wykonawca, czyniąc zadość obowiązkowi z tytułu gwarancji, dostarczył 

Zamawiającemu element zamówienia lub jego część wolne od wad albo dokonał w nich 

istotnych napraw, Strony dokonają przeglądu i odbioru Własnego elementu zamówienia lub jego 

części, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym w formie pisemnej i 

podpisanym przez Strony. 

12. W przypadkach wymienionych w ust. 11, termin gwarancji w odniesieniu do wymienionego lub 

naprawionego elementu zamówienia biegnie na nowo od chwili dostarczenia i jego 

protokolarnego odbioru przez Zamawiającego oraz ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego, 

wskutek wady elementu zamówienia lub jego części, Zamawiający nie mógł z nich korzystać. 

Jeżeli Wykonawca jedynie wymienił część elementów zamówienia, zasadę powyższą stosuje się 

odpowiednio do części wymienionej. 

13. Gwarancja udzielona przez wykonawcę nie obejmuje wad powstałych z tytułu: 

a) użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, 

b) błędów pracowników Zamawiającego lub Osoby trzeciej działającej na zlecenie 

Zamawiającego, 

c) samodzielnych napraw dokonywanych przez Zamawiającego lub Osobę trzecią działającą na 

zlecenie Zamawiającego, o ile naprawa nie była dokonywana na wniosek Wykonawcy, z 

wyłączeniem sytuacji opisanej w ust. 9, 

d) wady konstrukcyjnej Lokalizacji, 

e) działania siły wyższej, 

f) zastosowania przez pracowników Zamawiającego lub Osoby trzeciej działającej na zlecenie 

Zamawiającego, nieuzgodnionych z Wykonawcą niewłaściwych lub wadliwych części, 

g) w wyniku naturalnego zużycia się elementów zamówienia, 
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h) uszkodzeń elementów zamówienia spowodowanych nieprawidłowym używaniem przez 

pracowników Zamawiającego lub osoby trzecie, 

i) dewastacji lub wandalizmu 

 

14. Gwarancji nie podlegają elementy wyposażenia zakupione niezależnie od niniejszego 

zamówienia przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający i Wykonawca podpisze przed rozpoczęciem prac protokół zdawczo- odbiorczy, 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy, stwierdzający stan 

elementów wyposażenia Archiwum, o których mowa w ust. 14, oraz protokół zdawczo-odbiorczy 

w momencie zakończenia prac. 0d momentu podpisania pierwszego protokołu zdawczo-

odbiorczego do momentu podpisania drugiego protokołu zdawczo-odbiorczego 

odpowiedzialność za wszystkie elementy wyposażenia wymienione w protokołach ponosi 

Wykonawca. 

16.  Zasady powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy odpowiedzialność ponosi 

Podwykonawca. 

 

§ 11 

Rękojmia 

1. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiającego z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne i prawne elementów zamówienia, tj. prac budowlano-instalacyjnych i 

wykończeniowych, zabudowy meblowej oraz prac instalacyjno - meblarskich w zakresie 

wynikającym z Przedmiotu Umowy, w tym również za wady w montażu elementów zamówienia, 

przez okres…….. (co najmniej 3 lata). 

2. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, jeżeli Zamawiający 

wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy lub w chwili wydania i protokolarnego odbioru 

elementów zamówienia. 

3. Wykonawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po 

przejściu ryzyka na Zamawiającego, chyba że wady te wynikły z przyczyny tkwiącej już 

poprzednio w wydanych i odebranych przez Zamawiającego elementów zamówienia. 

4. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne nie następuje, mimo niezachowania przez 

Zamawiającego terminu do dokonania końcowego przeglądu i protokolarnego odbioru 

przedmiotu zamówienia oraz do zawiadomienia Wykonawcy o wadach, jeżeli Wykonawca wadę 

tę podstępnie zataił albo zapewnił Zamawiającego, że wady nie istnieją. 

5.  Wszelkie koszty z tytułu realizacji uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi ponosi 

Wykonawca. 

6. W przypadku stwierdzenia, że jakikolwiek element zamówienia ma wady, Zamawiający 

zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni, w formie pisemnej, 

poinformować o tym fakcie Wykonawcę. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 10 dni, 

wymienić wadliwy element zamówienia na wolny od wad lub usunąć wadę. Zamawiający 

zapewni Wykonawcy możliwość zamontowania nowego elementu zamówienia bądź jej naprawę 

na terenie Muzeum oraz korzystania z mediów w niezbędnym zakresie. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot zamówienia ma wady  

Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do żądania obniżenia wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli Wykonawca nie usunie wady lub nie 

wymieni elementów zamówienia w terminie, o którym mowa w punkcie 7 lub odmówi usunięcia 

wady lub wymiany. 

9. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może 

zlecić usuniecie wady Osobie trzeciej jednakże na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10.  Umawiające się Strony postanawiają, że Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady w 

sytuacji gdyby wymagało to nadmiernych kosztów. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca, czyniąc zadość obowiązkowi z tytułu rękojmi, dostarczył 

Zamawiającemu element zamówienia wolny od wad albo dokonał w nim istotnych napraw, 

Strony dokonają przeglądu i odbioru elementu zamówienia, co zostanie potwierdzone 

protokołem odbioru sporządzonym w formie pisemnej i podpisanym przez Strony. 

12. W przypadkach wymienionych w ust. 11, termin rękojmi w odniesieniu do wymienionego lub 

naprawionego elementu zamówienia biegnie na nowo od chwili dostarczenia i ich 

protokolarnego odbioru przez Zamawiającego oraz ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego, 

wskutek wady elementu zamówienia, Zamawiający nie mógł z nich korzystać. 

13. Zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne w sytuacji, gdy nie zawiadomi 

Wykonawcy o wadzie w ciągu 7 dni od jej wykrycia. 

14. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach elementów zamówienia wystarczy wysłanie 

przez Zamawiającego, przed upływem wspomnianego terminu, informacji pocztą elektroniczną. 

15.  Jeżeli z powodu wady fizycznej elementu zamówienia Zamawiający żąda obniżenia ceny, może 

on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. W ostatnim 

wypadku Zamawiający może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł 

umowę, nie wiedząc o istnieniu wady; w szczególności może żądać zwrotu wszelkich kosztów 

zawarcia umowy. 

16.  Zasadę powyższą stosuje się odpowiednio, gdy Zamawiający żąda dostarczenia elementu 

zamówienia wolnego od wad lub usunięcia wady elementu zamówienia przez Wykonawcę. 

17.  Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, licząc od daty 

podpisania protokołu końcowego odbioru etapu przedmiotu zamówienia. 

18. Upływ terminu, o którym mowa w ust. 17, nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, 

jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. 

19.  Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie wspomnianego terminu, 

jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie. 

20. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne 
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elementów zamówienia, nawet, jeśli Osoba trzecia nie wystąpiła przeciwko niemu z 

roszczeniem. 

21.  Jeżeli z powodu wady prawnej elementu zamówienia Zamawiający żąda obniżenia ceny, może 

on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. W ostatnim 

wypadku Zamawiający może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł 

umowę, nie wiedząc o istnieniu wady; w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia 

Umowy. 

22. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne elementów zamówienia wygasają z upływem  roku 

od chwili, kiedy Zamawiający dowiedział się o istnieniu wady. W przypadku gdy Zamawiający 

dowiedział się o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powództwa Osoby trzeciej, termin 

ten biegnie od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z Osobą trzecią stało się 

prawomocne. 

23.  Upływ powyższego terminu nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli 

Wykonawca wadę podstępnie zataił. 

24.  Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższego terminu, jeżeli 

przed jego upływem Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie. 

§ 12 

Odstąpienie i wypowiedzenie umowy 

1.  W razie wystąpienia istotniej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku opisanym w § 

8 ust. 3; 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu faktycznie wykonanej części Umowy. 

4.  Zamawiającemu, oprócz sytuacji, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo odstąpienia od 

Umowy, w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy bez 

uzasadnionych przyczyn, nawet pomimo wezwania Zamawiającego dostarczonego mu na 

piśmie. 

5. Zamawiający dokona odstąpienia od Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2 i 4 

poprzez dostarczenie Wykonawcy stosownego oświadczenia w formie pisemnej wraz z 

uzasadnieniem pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o 

istnieniu podstaw do odstąpienia od Umowy. 

6.  W przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z prawa odstąpienia od Umowy, zwrotowi ulegają 

wszystkie świadczenia Stron, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w 

granicach zwykłego zarządu. 

7. W przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z prawa odstąpienia od Umowy, Strony, 

zobowiązują się do wykonania następujących czynności: 
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a) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzi protokół odbioru częściowo wykonanych 

prac na dzień odstąpienia od umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni, 

b) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia częściowo wykonanych robót. Koszt robót i 

czynności zabezpieczających poniesie Strona, która ponosi odpowiedzialność za zaistnienie 

okoliczności powodujących odstąpienie Umowy, 

c) Wykonawca usunie z terenu Lokalizacji wykorzystane w celu realizacji Przedmiotu Umowy 

narzędzia i urządzenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z prawa odstąpienia od Umowy, Wykonawcy 

przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do 

wartości należycie wykonanych i przekazanych prac, odebranych przez Zamawiającego.  

9. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, za 7 dniowym pisemnym uprzedzeniem, w przypadku, gdy: 

a) Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia Umowy, w tym, gdy pomimo 

pisemnego wezwania znacząco tj. przekraczając je o 10 dni uchybia terminom określonym w 

Umowie lub szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy, 

b) Wykonawca wykonuje Umowę z wykorzystaniem podwykonawców, o których nie 

poinformował Zamawiającego lub wobec części zamówienia nie wskazanych w ofercie jako 

zamierzonych do powierzenia podwykonawcom, a także zezwala osobom nieupoważnionym 

wstęp na teren Lokalizacji lub posługuje się narzędziami i urządzeniami, na których użycie 

Zamawiający nie wyraził zgody, 

c) Wykonawca uniemożliwia lub utrudnia Zamawiającemu wykonanie przysługujących mu 

uprawnień z tytułu kontroli i wizytacji, 

d) Wykonawca w sposób nieuzasadniony odmawia udziału lub nie uczestniczy w przeglądzie lub 

odbiorze, a także gdy przegląd lub odbiór uniemożliwia, utrudnia lub opóźnia, 

10. Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

za 7 dniowym pisemnym uprzedzeniem, w przypadku, gdy Zamawiający pozostaje w zwłoce z 

odbiorem prac objętych Przedmiotem Umowy przez okres dłuższy niż 14 dni. 

11.   Strony wykonują prawo wypowiedzenia Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 8 i 9 

poprzez dostarczenie drugiej Stronie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 30 dni od 

daty powzięcia wiadomości o istnieniu podstaw do wypowiedzenia Umowy. Po upływie 

powyższego okresu Strony nie mogą powoływać się na te okoliczności. 

12.    W przypadku, gdy Strony skorzystają z prawa wypowiedzenia Umowy odpowiednie 

zastosowanie znajdą postanowienia ust. 6 i 7. 
 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 
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2.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy 

także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 

3.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 3% wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 9 ust. 1. Umowy. 

4.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania w jednej z niżej podanych form: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

c) oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym; 

d) gwarancjach bankowych; 

e) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

f)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 

5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w banku: …………………………………………………. 

6. Kwotę, o której mowa w ust. 3, Zamawiający przechowywać będzie na oprocentowanym 

rachunku bankowym. 

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wraz  z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, jednakże pomniejszone o koszt prowadzenia 

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 100 % kwoty zabezpieczenia. 

9. Zamawiający zwróci Wykonawcy 80 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

ostatecznego i uznanego za należycie wykonanego Przedmiotu Umowy, który liczony będzie od 

dnia podpisania protokołu końcowego. 

10. Zamawiający zatrzyma 20% wysokości zabezpieczenia tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady. 

11. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę, o której mowa w ust. 10, w terminie 15 dni od upływu 

ostatniego z okresów rękojmi za wady. 

12. .......................................  Wszelkie zwroty dokonywane będą przez Zamawiającego na 

rachunek bankowy Wykonawcy w banku …………………………………. 

§ 14 

 Informacje poufne 

1.  Strony ustalają niniejszym, że wszystkie informacje dotyczące postanowień Umowy oraz 

związane z jej zawarciem lub wykonaniem („Informacje Poufne”) winny być traktowane jako 

poufne i nieudostępniane przez żadną ze Stron osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej ze 

Stron wyrażonej w formie pisemnej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 oraz że mogą być 
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wykorzystywane w całości bądź w części jedynie dla celów związanych z wykonywaniem Umowy. 

2.  Strony postanawiają, że Informacje Poufne oraz zobowiązanie do zachowania ich w tajemnicy 

nie obejmuje: 

a. informacji, które są powszechnie znane lub które w uzasadniony sposób mogą być uważane 

za powszechnie znane; 

b. informacji, które znane były drugiej stronie przed ich ujawnieniem przez Stronę; 

c. informacji, uzyskanych od Osób trzecich, które miały prawo ich ujawnienia; 

d. przypadków, w których Strona zobowiązana jest do ich ujawnienia z mocy prawa w toku 
realizacji Przedmiotu Umowy; 

e. przypadków, w których Strona potrzebuje ich ujawnienia w celu realizacji swoich uprawnień 

wynikających z Umowy przez sądem lub trybunałem. 

3.  Każda ze Stron może ujawnić Informacje Poufne bez zgody drugiej Strony swoim pracownikom, 

członkom organów, doradcom, podmiotom finansującym Stronę, spółkom powiązanym ze 

Stroną kapitałowo lub osobowo, w tym spółkom dominującym 

i zależnym. 

4. Ujawniając Informacje Poufne podmiotom wymienionym w ust. 3, Strona powinna zobowiązać 

te podmioty do zachowania ich w tajemnicy na warunkach określonych w Umowie. 

5.  Jeżeli prawo nie stanowi inaczej, zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje przez 

okres 4 lat od daty zawarcia Umowy. 

6. W razie naruszenia zobowiązania poufności opisanego powyżej Strona naruszająca zobowiązana 

będzie do zaniechania naruszeń i pokrycia wszelkich szkód jakie z tego tytułu poniesie druga 

Strona. 

§ 15 

Podwykonawstwo 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania postanowień Umowy przez 

Wykonawcę innej osobie lub podmiotowi, jednakże na ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy.  

2. Powierzenie wykonania postanowień Umowy innej osobie lub podmiotowi w częściach innych 

niż wskazane w ofercie wymaga każdorazowo zgody wyrażonej przez Zamawiającego w formie 

pisemnej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do 

Zamawiającego wskazując podwykonawcę i jego siedzibę oraz zakres prac, które wykonywane 

będą przy jego pomocy. 

4. W przypadku zawierania Umowy z podwykonawcą, na część zamówienia co do której zamiar 

podwykonawstwa uwidoczniono w ofercie Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zawarciu 

umowy z podwykonawcą podając także nazwę (firmę) 

i adres podwykonawcy. 

5. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego jeśli podwykonawca będzie działał na terenie Muzeum. 
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6. Powierzenie wykonywania Umowy innej osobie lub podmiotowi nie stanowi zmiany Umowy. 

§ 16 

Kary umowne 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej, z zastrzeżeniem postanowień 

Umowy, z tytułu: 

a) opóźnienia Wykonawcy w ukończeniu montażu lub podpisaniu końcowego Protokołu 

odbioru zamówienia - w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień opóźnienia, jednakże całkowita kara umowna nie może przekraczać 

wartości odpowiadającej 8 tygodniom opóźnienia, 

b) opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad, uchybień i usterek dotyczących realizacji 

zamówienia - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 9 ust. 1, za 

każdy dzień opóźnienia, za każdą zgłoszoną wadę, jednakże całkowita kara umowna nie 

może przekraczać wartości odpowiadającej 8 tygodniom opóźnienia, 

c) odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, w szczególności w przypadkach określonych w , 

w wysokości 10% wartości umowy brutto. 

2. Zamawiający zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3.  Realizacja uprawnień wynikających z prawa żądania kary umownej nie wyłącza innych 

uprawnień przewidzianych Umową. 

§ 17 

Siła wyższa 

1.  Żadna ze Stron nie będzie uważana za naruszającą Umowę lub w inny sposób odpowiedzialna 

wobec drugiej Strony z powodu opóźnienia w realizacji lub niewypełnienia jej zobowiązań, o ile 

wynika to z działania Siły Wyższej. 

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i 

do zapobieżenia, które wystąpiło po dniu wejścia w życie Umowy. Brak funduszy, zmiany 

sytuacji prawnej lub gospodarczej, strajki, itp. nie będą rozumiane jako działanie Siły Wyższej.  

3. W przypadku działania Siły Wyższej, zobowiązania Strony, które nie są możliwe do spełnienia, 

będą zawieszone na okres działania Siły Wyższej i podjęte na nowo, kiedy tylko ich spełnienie 

będzie racjonalnie możliwe. 

4.  Każda ze Stron powiadomi drugą o wystąpieniu Siły Wyższej w okresie 3 dni od daty 

zakończenia jej występowania. 

5. W przypadku, gdy Strona w terminie, o którym mowa w ust. 3, nie poinformuje drugiej Strony o 

działaniu Siły Wyższej, a także o okresie zawieszenia realizacji swoich zobowiązań oraz dacie ich 

ponownego podjęcia, będzie ona odpowiedzialna za wszelkie szkody poniesione przez drugą 

Stronę. 

 



 

Strona 16 z 19 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Prawem właściwym regulującym wszelkie sprawy związane z zawarciem, interpretacją 

i wykonaniem Umowy oraz prawa i obowiązki Stron z niej wynikające jest prawo polskie. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mieć będą powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje 

następujące okoliczności zmiany umowy wraz warunkami ich wprowadzenia: 

a) zmiana terminów wykonania zamówienia na terminy późniejsze - przy czym zmiana może 

nastąpić wyłącznie z przyczyn, które nie były znane w chwili zawarcia umowy, 

b) zmiana zasad dokonywania odbiorów dostaw, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i 

nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby 

Zamawiającego; 

c) zmiana terminów płatności wynikająca z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także 

zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w 

większej kwocie Wykonawcy; 

d) konieczność modyfikacji zakresu prac wynikająca ze stanu faktycznego pomieszczeń. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Warunki Umowy mają charakter rozłączny, a uznanie jakiegokolwiek postanowienia Umowy za 

nieważne lub bezskuteczne nie wpływa na ważność i skuteczność innych postanowień Umowy, 

które pozostają wiążące dla Stron. W powyższym przypadku Umowa będzie tak interpretowana, 

aby dotknięte nieważnością lub bezskutecznością postanowienia Umowy, zostały zastąpione 

postanowieniami, które odzwierciedlają zgodną wolę Stron oraz cel gospodarczy Umowy. 

6.  Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy Strony zobowiązują się w pierwszej 

kolejności rozstrzygać w drodze polubownej. 

7. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 6, w terminie 30 dni od daty wdania 

się w spór, Strony poddadzą rozstrzygnięcie sporu Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

2. Formularz ofertowy. 

3. Projekt przetargowy aranżacji wnętrz Archiwum Jerzego Ludwińskiego w Muzeum Współczesnym Wrocław.  

4. Protokół zdawczo - odbiorczy stwierdzający zakres rzeczowy i ilościowy oraz stan elementów wyposażenia 

pomieszczeń, które nie podlegają gwarancji Wykonawcy  zamówienia. 

5. Protokół odbioru końcowego. 
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Zamawiający: Wykonawca: 
 

Załącznik nr 4 do Umowy 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

 
stwierdzający zakres rzeczowy i ilościowy oraz stan elementów wyposażenia pomieszczeń, 

które nie podlegają gwarancji wykonawcy zamówienia 

 

Na podstawie umowy Nr……………………………………………………………………………………….. 

zawartej w dniu……………………………………., pomiędzy Muzeum Współczesnym Wrocław, z 

siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 53-681) przy pl. Strzegomskim 2a /Zamawiający/, 

a ................................................................................................................................  

/Wykonawca/, 

której przedmiotem jest dostarczenie wraz z montażem wyposażenia meblowego, 

wyposażenia technicznego, elektrycznego i produktów gotowych, a także przeprowadzenie 

prac - budowlano-instalacyjnych zostaje podpisany protokół stwierdzający zakres rzeczy i ilości 

oraz stan elementów wyposażenia pomieszczeń, nie podległych gwarancji: 

 

 

 

Uwagi stron: 

 

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron 

 

 

Data i podpis Wykonawcy                              Data i podpis Zamawiającego 
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 Załącznik nr 5 do Umowy 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO 

 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA PRZEDMIOTU UMOWY: 
 

1. Niniejszym Zamawiający potwierdza dostarczenie przez ……………………….. 

przedmiotu Umowy nr……………………. 

2. Przedmiot Umowy został przekazany zgodnie/niezgodnie* z terminem 

      przekazania wynikającym z Umowy, tj. dnia…………………………. 

Data i podpis Wykonawcy                                                        Data i podpis Zamawiającego 

 

UWAGI: 

1. Zamawiający potwierdza, iż Przedmiot Umowy został wykonany 

zgodnie/niezgodnie* z zawartą Umową. 

2. Zamawiający zgłasza następujące wady/usterki/niezgodności 

      z przedmiotem umowy/braki: 

a ..........  

b ..........  

c ...........  

3. Zamawiający wyznacza następujący termin na ich usuniecie i dostarczenie 

      Przedmiotu zgodnego z umową  

Data i podpis Wykonawcy                                                         Data i podpis Zamawiającego 

DECYZJA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający potwierdza, iż Przedmiot Umowy został wykonany 

zgodnie/niezgodnie* z zawartą Umową. 

2.  Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 
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Data i podpis Wykonawcy                                                        Data i podpis Zamawiającego 

* niepotrzebne skreślić 
 


