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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
pomiędzy:  
 
1. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, 

00-495 Warszawa, wpisanym do rejestru państwowych instytucji kultury prowadzonego 
przez Ministra Obrony Narodowej pod numerem RIK MON 1/2007, posługującym się 
numerem NIP 701-005-35-04 oraz numerem REGON 140861819, 
reprezentowanym przez Dyrektora –dr. Adama BUŁAWĘ, 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

 
a 
 
2. …………………………………………………………………………..………………… 

z siedzibą………………………………………………, wpisaną do …………… 
prowadzonego przez …………………….…… pod numerem …………, posiadającą 
numer NIP: ………………………………oraz numer REGON: ……………….……., 
posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ………….…………...………., w całości 
opłacony, 
zwaną w treści umowy „Wykonawcą” 
reprezentowaną przez: 
……………………………………………………………………………….. 

 
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) została zawarta umowa 
następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków stron związanych z 
wykonaniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zamówienia na konserwację 
(określenie części zamówienia). 
 

§ 2 
Oświadczenia wstępne 

 
1. Zamawiający oświadcza, że wszystkie obiektu podlegające konserwacji znajdują się  

w siedzibie MWP (w zależności od części zamówienia) 
2. Zamawiający oświadcza, że przedmiot konserwacji stanowi własność Zamawiającego i 

opisany jest w inwentarzu muzealiów prowadzonym przez Zamawiającego w formie 
Księgi Inwentarzowej. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem, potencjałem 
technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zdolnościami 
ekonomicznymi oraz zdolnościami finansowymi w zakresie niezbędnym do wykonania 
zamówienia objętego niniejszą umową i załącznikami do niniejszej umowy. 
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4. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, kartą 
gwarancyjną i pozostałymi załącznikami do SIWZ oraz akceptuje przyjęte w nich 
rozwiązania oraz że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń oraz że nadają się do 
prawidłowego wykonania zamówienia.  
 

§ 3 
Zakres zamówienia 

 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie na 

konserwację (określenie części zamówienia), zwane dalej „zamówieniem” lub 
„zamówieniem objętym niniejszą umową”. 

2. Strony ustalają, że zakres zamówienia obejmuje: 
1) konserwację naprawczą i zabezpieczająca lub rekonstrukcję pewnych elementów 

obiektów zabytkowych 
2) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed konserwacją, 
3) dokumentowanie prac konserwatorskich w trakcie ich prowadzenia i po konserwacji, 
4) wykonanie i przekazanie skróconej dokumentacji konserwatorskiej w formie pisemnej  

(2 egzemplarze) i formie elektronicznej (1 egzemplarz na płycie CD/DVD), 
5) zwrot obiektów po konserwacji zgodnie z wymaganiami konserwatorskimi. 

3. Strony ustalają, że szczegółowy zakres obiektów podlegających konserwacji oraz program 
prac konserwatorskich określa załącznik nr ….. (wykaz obiektów oraz program prac 
konserwatorskich lub program prac konserwatorskich – w zależności od części 
zamówienia załącznik nr 11-20 do SIWZ). 

4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić pełną konserwację, uwzględniając 
indywidualny charakter każdego obiektu, jego walory i znaczenie historyczne.  

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie czynności wynikające z niniejszej 
umowy oraz z załączników do niniejszej umowy. 

 
§ 4 

Sposób wykonania zamówienia 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy, postanowieniami załączników do niniejszej umowy oraz przepisami 
prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia z należytą starannością, zasadami 
wiedzy technicznej oraz poleceniami Zamawiającego. 

3. Przedmiot konserwacji wydany zostanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, o której 
mowa w § 2 ust. 1, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

4. Protokół zdawczo-odbiorczy podpiszą upoważnieni przedstawiciele Stron z chwilą 
wydania przedmiotu konserwacji. Przedstawiciel Wykonawcy winien okazać imienne 
upoważnienie do podpisania protokołu i odbioru przedmiotu konserwacji, podpisane przez 
osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

5. Wykonawca nie może używać przedmiotu konserwacji w innych celach niż realizacja 
przedmiotu umowy. 

6.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zawinione uszkodzenie, zniszczenie lub 
utratę przedmiotu konserwacji, w tym za przypadkowe uszkodzenie, zniszczenie lub 
utratę od momentu wydania / udostępnienia mu przedmiotu konserwacji. 

7. W razie uszkodzenia przedmiotu konserwacji, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia 
kosztów związanych z jego przywróceniem do stanu poprzedniego.  
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8. W razie zniszczenia lub utraty przedmiotu konserwacji, Wykonawca zobowiązany jest do 
zapłaty odszkodowania odpowiadającego co najmniej wartości przedmiotu konserwacji z 
daty powstania szkody.  

9. W przypadku kradzieży, zaginięcia, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu konserwacji 
Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do sporządzenia protokołu szkody, 
zawierającego numer inwentarzowy i opis przedmiotu oraz rodzaj zniszczenia bądź 
uszkodzenia. Protokół ten wraz z uszkodzonym przedmiotem powinien być niezwłocznie, 
najpóźniej w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia, przekazany Zamawiający. 

10. Wykonawca, powierzając wykonanie usługi konserwacji osobie trzeciej, ponosi 
odpowiedzialność za działania bądź zaniechania tej osoby, w tym za wypełnianie 
obowiązków wskazanych w niniejszej umowie, jak za działania własne. 

11. Wykonanie zamówienia odbywać się będzie w siedzibie Wykonawcy lub Zamawiającego 
(w zależności od części zamówienia). Niedopuszczalna jest zmiana miejsca wykonywania  
prac poza siedzibą Wykonawcy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić oddzielne wentylowane pomieszczenie, w których 
wydany mu przedmiot konserwacji będzie przechowywany, które spełnia wszelkie 
wymogi dotyczące zabezpieczenia alarmowego i przeciwpożarowego (dotyczy obiektów 
wydawanych do konserwacji poza siedzibę Zamawiającego). 

13. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w pomieszczeniach, w których wydany mu 
przedmiot konserwacji będzie przechowywany właściwe parametry klimatyczne. 

14. Wykonawca zapewni transport oraz niezbędne opakowania przedmiotów konserwacji 
podczas transportu na własny koszt i ryzyko z siedziby Zamawiającego do miejsca 
wykonania konserwacji oraz z miejsca wykonania konserwacji do siedziby 
Zamawiającego. Transport zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami 
rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 
roku w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym 
niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. poz. 1240). 

15. Wykonawca zobowiązuje się zachować szczególną staranność w celu zabezpieczenia 
przenoszonych przedmiotów konserwacji przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub 
zaginięciem.  

16. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-
organizacyjnym, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte wykonanie 
zabiegów konserwatorskich. W związku z tym Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot 
umowy będzie realizowany przez osoby posiadające niezbędne doświadczenie i 
kwalifikacje do wykonania tego rodzaju prac. 

17. Zakres prac konserwatorskich zrealizowany zostanie przez Wykonawcę w ścisłym 
współdziałaniu z wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego, którzy mogą udzielać 
wytycznych co do przedmiotu umowy. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania konserwacji naprawczej i zabezpieczającej  
 lub rekonstrukcji elementów obiektów (w zależności od części zamówienia) zgodnie z 
programem prac konserwatorskim stanowiącym załącznik nr … do umowy (załączniki nr 
11-20 do SIWZ). 

19. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji fotograficznej przed 
konserwacją w świetle dziennym. 

20. Wykonawca zobowiązuje się do dokumentowania prac konserwatorskich w trakcie ich 
prowadzenia i po konserwacji. 

21. Wykonawca zobowiązuje się do wykonanie i przekazanie skróconej dokumentacji 
konserwatorskiej w formie pisemnej (2 egzemplarze) i formie elektronicznej (1 
egzemplarz na płycie CD/DVD). 
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22. Zwrot przedmiotu konserwacji nastąpi w siedzibie Zamawiający chyba, że strony 
postanowią inaczej (w zależności od części Zamówienia).  

23. Zwrot przedmiotu konserwacji potwierdzony winien być podpisami przedstawicieli Stron 
w protokole zdawczo-odbiorczym.  

24. Po dokonaniu zwrotu przedmiotu konserwacji Zamawiający przystąpi do odbioru 
wykonanych prac, który zostanie potwierdzony protokołem odbioru prac. 

25. Zamawiający zobowiązany jest przyjąć przedmiot umowy lub zgłosić wady, usterki i 
zastrzeżenia, co do wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia zwrotu 
Zamawiającemu przedmiotu konserwacji. Zamawiający wskaże Wykonawcy ewentualne 
usterki i wady przedmiotu umowy, wyznaczając dodatkowy termin na ich usunięcie. 

26. W przypadku niezgłoszenia uwag w terminie określonym w ust. 26 uznaje się, że 
Zamawiający odebrał przedmiot umowy. 

27. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wskazanych przez Zamawiającego wad i 
usterek w zakreślonym mu terminie, Zamawiającemu przysługuje – niezależnie od innych 
uprawnień – prawo do zlecenia usunięcia wad i usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

 
§ 5 

Terminy wykonania zamówienia  
 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace objęte zakresem niniejszej umowy i 
załączników do niniejszej umowy oraz zwrócić wszystkie obiekty podlegające konserwacji do 
wskazanej siedziby Zamawiającego (jeżeli dotyczy danej części zamówienia) w terminie do 
dnia 20 grudnia 2018 r. 
 

§ 6 
Osoby przeznaczone do wykonania zamówienia 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się przeznaczyć do wykonania zamówienia osoby posiadające 

wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia, niezbędne do 
wykonania zamówienia objętego niniejszą umową.  

2. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przeznaczyć co najmniej jedną 
osobę posiadającą jednocześnie tytuł magistra konserwacji (mającego w zakresie 
studiów konserwację metalu) lub uprawnienia rzeczoznawcy Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie zabytki techniki 
oraz co najmniej 5-letnią praktyką w zawodzie konserwatora lub w zawodzie 
rzeczoznawcy w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie zabytków techniki. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przeznaczyć do wykonania czynności wymienionych w ust. 
2 osobę wskazaną w postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy albo 
inną osobę spełniającą wymagania określone w ust. 2, na którą Zamawiający wyraził 
zgodę. 

4. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na przeznaczenie do wykonywania czynności 
wymienionych w ust. 2 innej osób niż wskazana w ofercie Wykonawca jest uprawniony 
do złożenia w każdym czasie pisemnego wniosku i dołączenia kopii dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez daną osobę wymagań określonych w ust. 2. 

5. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy pisemną informację w terminie 7 
dni od otrzymania wniosku, w której zobowiązuje się albo wyrazić zgodę na 
przeznaczenie do wykonywania czynności wymienionych w ust. 2 innej osoby niż 
wskazana w ofercie w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że dana osoba spełnia 
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wymagania określone w ust. 2 albo odmówić wyrażenia zgody, w przypadku 
niewykazania przez Wykonawcę, że dana osoba spełnia wymagania określone w ust. 2. 

6. Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do wystąpienia do Wykonawcy z 
pisemnym wnioskiem o zmianę osoby wymienionej w ust. 2, zawierającym uzasadnienie 
tej zmiany. 

7. W przypadku, gdy w którymkolwiek momencie okaże się, że Wykonawca przeznaczył do 
wykonania czynności wymienionych w ust. 2 osobę niespełniającą wymagań 
określonych w ust. 2 Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania całości lub części 
prac do czasu zastąpienia tej osoby przez inną osobę spełniającą te wymagania. 

8. Strony ustalają, że z tytułu wstrzymania całości lub części prac Wykonawcy nie 
przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia, 
ani roszczenie o przedłużenie któregokolwiek terminu wykonania zamówienia. 
 

§ 7 
Kontrola i nadzór nad wykonaniem zamówienia 

 
1. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania w każdym czasie sposobu wykonywania 

zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności w siedzibie Wykonawcy lub miejscu 
wskazanym jako miejsce realizacji usług. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca naruszy którekolwiek postanowienie niniejszej umowy 
lub załącznika do niniejszej umowy Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do 
pisemnego wezwania Wykonawcy do przywrócenia stanu zgodnego z niniejszą umową 
lub załącznikiem do niniejszej umowy, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie 
krótszym niż 7 dni od jego otrzymania. 

 
§ 8 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
 
1. Za wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości  …. zł brutto (…..), w tym … 
zł netto(…..) oraz … zł podatku od towarów i usług (…), zwane dalej „łącznym 
wynagrodzeniem”.  

2. Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie brutto ma charakter ryczałtowy w rozumieniu 
art. 632 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny w związku z art. 139 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Strony ustalają, że w związku z ryczałtowym charakterem kwota łącznego wynagrodzenia 
brutto obejmuje wszelkie koszty i wszelkie ryzyka związane z wykonaniem zamówienia 
objętego niniejszą umową, w tym również wartość wzrostu cen materiałów i usług. 

4. Strony ustalają, że w związku z ryczałtowym charakterem kwota łącznego wynagrodzenia 
brutto nie podlega jakimkolwiek zmianom lub jakiejkolwiek waloryzacji, z wyjątkiem 
przypadków określonych w § 11 niniejszej umowy. 

5. Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na udzielanie Wykonawcy zaliczek na 
poczet łącznego wynagrodzenia. 

6. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać płatności wynagrodzenia w terminie 14 dni od 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z prawidłowo sporządzonym 
protokołem odbioru prac.  

7. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać płatności wynagrodzenia przelewem na 
rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

8. Strony ustalają, że za datę dokonania płatności wynagrodzenia przyjmuje się dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 9 

Kary umowne 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % 

łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu wszystkich 
prac objętych zakresem niniejszej umowy, jednakże nie więcej niż 10 % łącznego 
wynagrodzenia brutto. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% 
łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu do siedziby 
Zamawiającego kopii polisy lub innego dokumentu potwierdzającego przedłużenie 
dotychczasowej umowy ubezpieczenia lub nowej umowy ubezpieczenia, w stosunku do 
terminu określonego w § 18 ust. 3 Umowy, jednakże nie więcej niż 5 % łącznego 
wynagrodzenia brutto. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % 
łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia 
wad lub w zakończeniu usunięcia wad, ujawnionych w okresie gwarancji, w terminach 
wynikających z karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr … do niniejszej umowy, 
jednakże nie więcej niż 5 % łącznego wynagrodzenia brutto. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % 
łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia 
wad lub w zakończeniu usunięcia wad, ujawnionych w okresie rękojmi, w terminach 
ustalonych na podstawie ustawy Kodeks cywilny, jednakże nie więcej niż 5 % łącznego 
wynagrodzenia brutto łącznie za wszystkie opóźnienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 
łącznego wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości 
przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od 
otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego do jej zapłaty.  

7. W przypadku, gdy wartość szkody, wyrządzonej przez Wykonawcę, przekroczy wysokość 
kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia pozostałej części 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części przez którąkolwiek 
ze stron postanowienia § 9 nie wygasają.  
 

§ 10 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w następujących 

przypadkach: 
1) w całości lub w części – w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 

23.04.1964 r. –  Kodeks cywilny, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w innych 
przepisach prawa; 

2) w całości lub w części – w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę 
wykonywania zamówienia w terminie 14 dni od podpisania niniejszej umowy; 

3) w całości lub w części – w przypadku przeznaczenia do wykonania czynności 
wymienionych w § 8 co najmniej jednej osoby niespełniającej wymagań określonych 
w § 8; 
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4) w całości lub w części – w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę do siedziby 
Zamawiającego kopii polisy lub kopii innego dokumentu potwierdzającego 
zapewnienie ciągłości umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej; 

5) w całości lub w części – w przypadku przeniesienia przez Wykonawcę na osoby 
trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również 
przelewu wierzytelności o wypłatę całości lub części wynagrodzenia Wykonawcy, 
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; 

6) w całości lub w części – w przypadku gdy Wykonawca realizuje usługę niezgodnie z 
ustalonymi metodami konserwatorskimi, postanowieniami niniejszej umowy  lub 
w sposób nie gwarantujący terminowego wykonania umowy; 

7) w części – w przypadku poinformowania Zamawiającego przez instytucje finansujące 
niniejsze zamówienie o ograniczeniu środków przeznaczonych na jego 
sfinansowanie; 

8) w całości lub w części – w przypadku zaprzestania przez Wykonawcę jakichkolwiek 
prac przez okres 14 dni z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego  i nie 
stanowiących siły wyższej. 

2. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części z 
przyczyn określonych w ust. 1 wygasa, jeżeli Wykonawca nie otrzyma oświadczenia  
o odstąpieniu w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia lub powzięcia 
przez Zamawiającego informacji o przyczynie odstąpienia.  

3. Odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku odstąpienia częściowego od umowy przez którąkolwiek ze stron 
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za usługi 
faktycznie wykonane do dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, pod warunkiem, że 
zostały wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i załączników do 
niniejszej umowy. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone 
proporcjonalnie do wynagrodzenia z wykonanie całego przedmiotu umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części przez którąkolwiek 
ze stron Wykonawca zobowiązuje się zaprzestać wykonywania umowy w całości lub w 
części z dniem doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

 
 

§ 11 
Zmiana umowy 

 
1. Zamawiający oświadcza, że na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 

r. – Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmiany niniejszej umowy, w tym również 
zmiany załączników do niniejszej umowy, w następujących przypadkach:  

1) w przypadku konieczności zmiany sposobu wykonania zamówienia objętego 
niniejszą umową; 

2) w przypadku konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wykonania 
zamówienia lub innych postanowień umowy na skutek wystąpienie konieczności 
zmiany technologii prowadzenia prac konserwatorskich lub konieczności zmiany 
miejsc lokalizacji wykonywania prac konserwatorskich; 

3) w przypadku konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wykonania 
zamówienia lub innych terminów, określonych w niniejszej umowie lub w 
załącznikach do niniejszej umowy, z powodu okoliczności niezależnych od 
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Wykonawcy lub z powodu okoliczności, których Zamawiający nie przewidywał w 
dacie podpisania niniejszej umowy; 

4) w przypadku konieczności zmiany postanowień niniejszej umowy lub załączników do 
niniejszej umowy dotyczących gwarancji jakości na wykonanie zamówienia objętego 
niniejszą umową; 

5) w przypadku zmiany przepisów prawa, która powoduje nieaktualność postanowień 
niniejszej umowy lub załączników do niniejszej umowy; 

6) w przypadku poinformowania Zamawiającego przez instytucje finansujące niniejsze 
zamówienie o ograniczeniu środków przeznaczonych na jego sfinansowanie, która 
powoduje konieczność zmniejszenia kwoty łącznego wynagrodzenia brutto;  

7) w przypadku zaistnienia siły wyższej, która uniemożliwia Wykonawcy prawidłowe 
wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub z załączników do 
niniejszej umowy lub powoduje nieaktualność postanowień niniejszej umowy lub 
załączników do niniejszej umowy; 

8) w przypadku rezygnacji z wykonania dowolnej części zamówienia objętego niniejszą 
umową z powodu okoliczności, których Zamawiający nie przewidywał w dniu 
zawierania niniejszej umowy, które powodują konieczność proporcjonalnego 
zmniejszenia kwoty łącznego wynagrodzenia brutto; 

9) w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niemożliwej do przewidzenia w dniu 
podpisania niniejszej umowy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a 
która uniemożliwia Wykonawcy prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z 
niniejszej umowy lub z załączników do niniejszej umowy lub powoduje nieaktualność 
postanowień niniejszej umowy lub załączników do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, że zmiany niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 
ustawy oraz na podstawie ust. 1 niniejszej umowy są dopuszczalne pod warunkiem, że nie 
prowadzą do zmiany charakteru niniejszej umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza także zmiany niniejszej umowy, w tym również 
zmiany załączników do niniejszej umowy, w innych przypadkach określonych w 
przepisach ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności 
w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6. 

4. Strony ustalają, że przez pojęcie „siła wyższa” rozumie się jakiekolwiek zdarzenie, które 
pozostaje poza kontrolą którejkolwiek ze stron niniejszej umowy, a w szczególności: 
wojnę, powstanie, zamieszki, blokady dróg, strajki, sabotaż, powódź, huragan, trzęsienie 
ziemi lub też inne klęski żywiołowe, wybuch, pożar i wypadki transportowe. 

5. Strony ustalają, że warunkiem wprowadzenia zmian niniejszej umowy, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1-8 oraz ust. 3,w tym również zmiany załączników do niniejszej umowy, jest 
zawarcie aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z 
zastrzeżeniem ust. 6-7. 

6. Strony ustalają, że nie stanowi zmiany niniejszej umowy zmiana adresów siedzib 
Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiana adresów do korespondencji, numerów faksów 
lub adresów poczty elektronicznej Zamawiającego lub Wykonawcy oraz utrata mocy lub 
zmiana aktów prawnych przywołanych w treści niniejszej umowy lub w treści 
załączników do niniejszej umowy.  

7. Strony ustalają, że zmiany określone w ust. 6 dokonywane są poprzez jednostronne 
pisemne oświadczenie danej strony i wywołują skutek od dnia doręczenia tego 
oświadczenia drugiej stronie. 

 
§ 12 

Ubezpieczenie  
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1. Wykonawca, realizujący usługi na rzecz Zamawiającego, został objęty polisą 
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lub innym dokumentem 
potwierdzającym ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, polisa nr ………………………..– z łączną sumą gwarancyjną 
……………………zł,  na jedno i na wszystkie zdarzenia, przez cały okres realizacji 
umowy, z możliwością przedłużania co spowoduje,  iż Wykonawca będzie ponosił 
odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

2. Wykonawca  zobowiązany jest przedstawiać  dokument  potwierdzający ciągłość 
ubezpieczenia  oraz  dowody opłaconych składek, a także  na żądanie Zamawiającego 
okazywać oryginały dokumentów. Dokumenty te winny być  poświadczone za zgodność 
przez uprawnione osoby. 

3. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż okres realizacji 
umowy Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na 
wymaganą kwotę oraz przedkładania nie później niż 7 dni przed upływem terminu 
ważności dotychczas obowiązującej polisy - kopii kolejnych umów (polis OC). 

 
§ 13 

Gwarancja jakości 
 

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie 
zamówienia objętego niniejszą umową. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okresy, określone w karcie 
gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr … do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na warunkach określonych w 
karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr … do niniejszej umowy. 

4. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z uprawnień z gwarancji jakości, niezależnie 
od korzystania z uprawnień z rękojmi za wady.  

 
§ 14 

Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji konserwatorskiej 
 
1. Strony oświadczają, że twórcom utworu w postaci dokumentacji konserwatorskiej będą 

przysługiwać autorskie prawa majątkowe na podstawie art. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z 
późn. zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się nabyć autorskie prawa majątkowe do utworu w postaci 
dokumentacji konserwatorskiej w zakresie określonym w ust. 3 od każdego z twórców, 
nie później niż do dnia podpisania protokołu odbioru prac.  

3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do utworu w postaci dokumentacji konserwatorskiej, na następujących polach 
eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
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4. Strony ustalają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji 
konserwatorskiej w zakresie określonym w ust. 3 nastąpi z chwilą podpisania protokołu 
odbioru prac. 

5. Strony ustalają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji 
konserwatorskiej w zakresie określonym w ust. 3 nastąpi bez ograniczeń terytorialnych. 

6. Strony ustalają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji 
konserwatorskiej w zakresie określonym w ust. 3 następuje odpłatnie w ramach 
wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, w odniesieniu do wszystkich 
pól eksploatacji wymienionych w ust. 3. 

 
§ 15 

Autorskie prawa zależne do dokumentacji konserwatorskiej 
 
1. Strony oświadczają, że twórcy utworu w postaci dokumentacji konserwatorskiej będą 

uprawnieni do wyrażania zgody na wykonywanie autorskiego prawa zależnego do tej 
dokumentacji konserwatorskiej na podstawie art. 46 oraz art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się nabyć uprawnienie do wyrażania zgody na wykonywanie 
autorskiego prawa zależnego do utworu w postaci dokumentacji konserwatorskiej w 
zakresie określonym w ust. 3 od każdego z twórców nie później niż do dnia podpisania 
protokołu odbioru prac.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskiego prawa zależnego do utworu 
w postaci dokumentacji konserwatorskiej, zarówno przez Zamawiającego, jak i 
przez osoby trzecie, upoważnione przez Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych oraz bez prawa do odwołania upoważnienia. 

4. Strony ustalają, że wyrażenie zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 
obejmuje zarówno wyrażanie zgody na tworzenie utworów zależnych (opracowywanie 
utworu), o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, jak również wyrażanie zgody na korzystanie i rozporządzanie z utworów 
zależnych (opracowań), o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych. 

5. Strony ustalają, że wyrażenie zgody na wykonywanie autorskiego prawa zależnego,  
o którym mowa w ust. 3, następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru prac. 

6. Strony ustalają, że wyrażenie zgody na wykonywanie autorskiego prawa zależnego, o 
którym mowa w ust. 3, następuje odpłatnie, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 
ust. 1 niniejszej umowy.  

 
§ 16 

Autorskie prawa osobiste do dokumentacji konserwatorskiej 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wymienić w treści dokumentacji konserwatorskiej imiona i 
nazwiska twórców, którzy będą posiadać autorskie prawa osobiste do utworu w postaci 
dokumentacji konserwatorskiej. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do wskazywania twórców wymienionych w treści 
dokumentacji konserwatorskiej jako jej autorów we wszystkich publikacjach lub 
informacjach przekazywanych do wiadomości publicznej, które będą dotyczyć 
dokumentacji konserwatorskiej. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do poszanowania innych autorskich praw osobistych do 
dokumentacji konserwatorskiej każdego z twórców, z wyjątkiem nienaruszalności jej 
treści i formy oraz jej rzetelnego wykorzystania. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać zobowiązanie każdego z twórców, wymienionych 
w treści dokumentacji konserwatorskiej, do niewykonywania w stosunku do 
Wykonawcy i  Zamawiającego kiedykolwiek w przyszłości autorskiego prawa osobistego 
do dokumentacji konserwatorskiej w postaci nienaruszalności jej treści i formy oraz jej 
rzetelnego wykorzystania, nie później niż do chwili podpisania protokołu odbioru prac.  

5. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać zgodę każdego z twórców w treści dokumentacji 
konserwatorskiej na upoważnienie Zamawiającego do wykonywania autorskiego prawa 
osobistego do dokumentacji konserwatorskiej w postaci nienaruszalności jej treści i 
formy oraz jej rzetelnego wykorzystania, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz 
bez prawa do odwołania upoważnienia. 

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskiego prawa osobistego 
do dokumentacji konserwatorskiej w postaci nienaruszalności ich treści i formy oraz ich 
rzetelnego wykorzystania, bez ograniczeń czasowych i bez prawa do odwołania 
upoważnienia. 

7. Strony ustalają, że upoważnienie do wykonywania autorskiego prawa osobistego, o 
którym mowa w ust. 6, następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru prac.  

8. Strony ustalają, że upoważnienie do wykonywania autorskiego prawa osobistego, o 
którym mowa w ust. 6, następuje odpłatnie, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 
ust. 1 niniejszej umowy.  

 
§ 17 

Prawo własności rzeczy zawierających utrwaloną dokumentację konserwatorską 
 
1. Wykonawca oświadcza, że w chwili podpisywania protokołu odbioru prac będzie mu 

przysługiwać prawo własności wszystkich rzeczy, zawierających utrwaloną dokumentację 
konserwatorską. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawo własności 
wszystkich rzeczy, zawierających utrwaloną dokumentację konserwatorską i 
przekazanych Zamawiającemu. 

3. Strony ustalają, że przeniesienie prawa własności wszystkich rzeczy, zawierających 
utrwaloną dokumentację konserwatorską i przekazanych Zamawiającemu, nastąpi z 
chwilą podpisania protokołu odbioru prac. 

4. Strony ustalają, że przeniesienie prawa własności wszystkich rzeczy, zawierających 
utrwaloną dokumentację konserwatorską i przekazanych Zamawiającemu, następuje 
odpłatnie, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.  

 
§ 18 

Poufność umowy 
 
Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim, ani nie wykorzystywać w inny 
sposób informacji uzyskanych w związku z realizacją zamówienia objętego niniejszą umową, 
chyba że ujawnienie lub wykorzystanie tych informacji będzie niezbędne do właściwego 
wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy lub właściwego 
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.  
 

§ 19 
Postanowienia końcowe 

 
1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy przechodzą na następców prawnych 

każdej ze stron. 



12 
 

2. Wykonawca oświadcza, że wszelką korespondencję pisemną w sprawach związanych z 
niniejszą umową należy kierować na adres „………………………….”, wszelką 
korespondencję faksową należy kierować na numer faksu „………………..”, natomiast 
wszelką korespondencję drogą elektroniczną należy kierować co najmniej na następujące 
adresy poczty elektronicznej: ……………………………………………………. 

3. Do kontaktów dotyczących realizacji przedmiotu umowy upoważnieni są 
1) ze strony Zamawiającego  - imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, w tym do odbierania 

przedmiotu umowy. 
2) ze strony Wykonawcy  - imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail 

5. Każda ze stron zobowiązuje się do zawiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do 
korespondencji pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji przesłanej na ostatni 
znany adres drugiej strony, po upływie 14 dni od daty pierwszego awizowania przez 
operatora pocztowego. 

6. Każda ze stron zobowiązuje się do zawiadomienia drugiej strony o zmianie numeru faksu 
lub adresu poczty elektronicznej pod rygorem uznania za doręczoną na ostatni znany 
numer faksu lub ostatni znany adres poczty elektronicznej w dacie podjęcia pierwszej 
próby wysłania korespondencji. 

7. Każda ze stron zobowiązuje się przesyłać wszelką korespondencję pisemną, faksową lub 
elektroniczną, związaną z niniejszą umową, na adresy do korespondencji, numery faksu i 
adresy poczty elektronicznej wskazane w ust. 3 lub 4 albo w ostatnim otrzymanym 
zawiadomieniu o ich zmianie.  

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz Kodeksu cywilnego. 

9. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpoznawać będzie sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

10. Strony ustalają, że niniejsza umowa wraz z załącznikami podlega prawu polskiemu,  
a język polski jest wyłącznym językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich 
kontaktów w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy wraz z załącznikami. 

11. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 
jednym dla każdej ze stron. 

12. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
1) Załącznik nr … –kopia odpisu Zamawiającego z rejestru państwowych instytucji 

kultury, prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej; 
2) Załącznik nr … – informacja o Wykonawcy, odpowiadająca odpisowi aktualnemu z 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo informacja o 
Wykonawcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

3) Załącznik nr … – karta gwarancyjna; 
4) Załącznik nr … – wykaz obiektów podlegających konserwacji. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 


