Załącznik nr 2 do SIWZ
UMOWA
Nr
zawarta w dniu ......................... w Szczecinie pomiędzy:
Morskim Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie
ul. Tadeusza Wendy 10, 70-655 Szczecin, NIP 9552447181
reprezentowanym przez Witolda Jabłońskiego - Dyrektora
zwanym dalej Zamawiającym
a
______________________________
zwanym dalej Wykonawcą.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru
oferty

Wykonawcy

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę wystawy stałej
Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie”.

§1
1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wytworzenie, dostawa, montaż i
uruchomienie wyposażenia wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki im. prof.
Jerzego Stelmacha w Szczecinie. [dalej także: Przedmiot zamówienia]
2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w zakresie i w sposób wskazany w
niniejszej umowie (dalej jako: „Umowa"), Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej jako: „SIWZ") wraz z wszystkimi załącznikami, w tym w
szczególności stanowiącymi załącznik do SIWZ: opisem przedmiotu zamówienia,
dokumentacją projektową Morskiego Centrum Nauki, uwzględniając udzielone
odpowiedzi na wnioski wykonawców oraz modyfikacje SIWZ jak również w ofercie
Wykonawcy. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Eksponaty powinny mieć
charakter unikalny i zostać zaprojektowane wyłącznie dla Zamawiającego.

WO

3. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w cenie oferty wszystkie informacje o
przedmiocie Umowy możliwe do uzyskania w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, a w razie rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy
dokumentami wskazanymi w ust. 2 co do zakresu przedmiotu Umowy przyjmuje się,
że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z
jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym również z odpowiedzi na pytania
i zmian treści ww. dokumentów, niezależnie od tego, czy dane prace zostały wprost
wymienione w tych dokumentach.
§2
1. Termin wykonania przedmiotu Umowy strony wynosi do 22 (dwadzieścia dwa)
miesiące od dnia zawarcia Umowy.
2. W terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy, Wykonawca wykona i przekaże
Zamawiającemu wizualizacje stanowiące Etap I umowy, o których mowa w §3 ust. 1
lit a,
3. W terminie wskazanym w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do
ukończenia wystawy będącej przedmiotem Umowy, jej dostarczenia i montażu,
przeprowadzenia rozruchu mechanicznego i technologicznego, przeszkolenia osób
wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich
urządzeń i oprogramowania dostarczonych w ramach Umowy, a także do
dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej.
4. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 uznaje się datę
wykonania ostatniego z obowiązków wskazanych w ust. 2 3 potwierdzoną protokołem
odbioru sporządzonym przez Zamawiającego.

§3
1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający przewiduje następujące etapy:
a) Etap I – sporządzenie wizualizacji
W ramach tego etapu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, wizualizacje 3D
każdego eksponatu (ze zbliżeniem na interfejs pozwalającym na analizę głównych
elementów interfejsu), wizualizacji 3D każdego elementu scenograficznego oraz
floorplanu (rozmieszczenia w przestrzeni ekspozycyjnej wszystkich eksponatów i
elementów scenograficznych, z zachowaniem ich rzeczywistych obrysów w skali).
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b) Etap II – wykonanie wystawy – w ramach tego etapu Wykonawca wykona
elementy wystaw, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, z
podziałem na pakiety o których mowa w §4 ust. 2, oraz przedstawi je do odbioru
Zamawiającemu.
c) Etap III – instalacja wystawy, przekazanie dokumentacji powykonawczej.
§4
1. Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu
następujące dokumenty:
a) harmonogram rzeczowo – finansowy,
b) kosztorys.
2. W ramach harmonogramu rzeczowo – finansowego Wykonawca podzieli wszystkie
eksponaty na 5-8 pakietów o zbliżonej wartości (wartość poszczególnych pakietów nie
może różnić się o 10% od pozostałych pakietów) i wskaże terminy dla eksponatów
wchodzących w skład każdego pakietu:
a) przekazania projektu technicznego wraz z opartym na nim szczegółowym
scenariuszem interakcji przez który należy rozumieć komplet rysunków technicznych
zawierający także dodatkowe opisy i schematy, który pozwala Zamawiającemu w pełni
zrozumieć i ocenić budowę wewnętrzną i zewnętrzną eksponatu oraz poznać jego
techniczny sposób działania, wraz z używanymi do budowy materiałami i sposobem ich
wykończenia. Projekt techniczny powinien przedstawiać w formie rysunkowej i opisowej
wszystkie główne podzespoły i materiały do budowy eksponatu oraz co najmniej
specyfikować nazwy i główne parametry techniczne jego wszystkich podzespołów
dodatkowych i pomocniczych. W części opisowej projektu technicznego należy opisać
szczegółowy scenariusz interakcji – kolejne czynności zwiedzającego przy eksponacie,
od uruchomienia do zakończenia doświadczenia. Terminy wykonania poszczególnych
eksponatów w ramach pakietów będą umożliwiać regularne wykonywanie eksponatów w
trakcie trwania umowy i odbiór ich przez Zamawiającego.
b) przekazania prototypu eksponatu - przez który należy rozumieć urządzenie techniczne
lub instalację, która służy wykazaniu realnych możliwości praktycznej realizacji
kluczowych założeń projektowych przyszłego eksponatu. Prototyp eksponatu powinien w
pełni pokazywać docelowy sposób prezentowania zjawiska lub treści eksponatu wraz z
działającym interfejsem użytkownika (interfejsem odbiorcy eksponatu) i dającym się w
pełni zrealizować scenariuszem interakcji, oraz odzwierciedlać wszystkie docelowe
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rozwiązania techniczne i konstrukcyjne. W przypadku sformułowania takiej potrzeby
przez Zamawiającego, prototyp powinien także umożliwiać nadzorowane testy z udziałem
reprezentantów różnych grup docelowych odbiorców.
W stosunku do finalnego eksponatu prototyp może być zbudowany z wykorzystaniem
uproszczonych materiałów lub bez uwzględniania docelowego wyglądu, jednak od strony
funkcjonalnej powinien w pełni realizować wszystkie stawiane mu wymagania.
Zamawiający dopuszcza możliwość, że funkcję prototypu będą pełnić działające
podzespoły przyszłego eksponatu.
W przypadku eksponatów elektrycznych i elektronicznych, stałym elementem projektu
technicznego musi być co najmniej elektryczny schemat blokowy jego obwodów i
podzespołów, a dla eksponatów komputerowych i multimedialnych schemat blokowy
działania oprogramowania i/lub przekazywania prezentowanych treści.
c) przekazania eksponatu – stanowiącego ukończony i pełnowartościowy eksponat
gotowy do zamontowania w Morskim Centrum Nauki.
d) montażu eksponatu.
3. W kosztorysie Wykonawca przedstawi cenę poszczególnych eksponatów wraz z
podziałem ich na pakiety o których mowa w ust. 2. Zaakceptowany przez Zamawiającego
kosztorys i harmonogram rzeczowo – finansowy będą podstawą płatności częściowych
na rzecz Wykonawcy.
4. Kosztorys i harmonogram rzeczowo – finansowy podlegają akceptacji Zamawiającego.
Zamawiający może odmówić akceptacji kosztorysu i/lub harmonogramu rzeczowo –
finansowego, w szczególności w następujących wypadkach:
a) cena poszczególnych eksponatów odbiega od ich wartości rynkowej lub ceny ich
wytworzenia,
b) harmonogram rzeczowo – finansowy zawiera terminy przekazania lub montażu
poszczególnych elementów wskazanych w ust. 2 lit a-d, wskazujące na ryzyko
niedostarczenia wystawy lub poszczególnych jej elementów w terminie określonym
umową lub harmonogramem rzeczowo – finansowym.
c) termin montażu poszczególnych eksponatów jest niemożliwy do dotrzymania lub
utrudniony w świetle realizacji terminu realizacji budynku Morskiego Centrum Nauki.
5. Zamawiający dokona oceny harmonogramu rzeczowo – finansowego i/lub kosztorysu
w terminie 21 dni od dnia przekazania go przez Wykonawcę. Brak wniesienia w tym
terminie zastrzeżeń uważany jest za akceptację harmonogramu rzeczowo finansowego
i/lub kosztorysu.
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6. W przypadku odmowy zaakceptowania harmonogramu rzeczowo – finansowego i/lub
kosztorysu, Zamawiający wskaże uzasadnienie. Wykonawca zobowiązany jest dokonać
poprawek i przedłożyć harmonogram rzeczowo – finansowy i/lub kosztorys do ponownej
oceny, poprawiony o uwagi Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag
Zamawiającego. Do ponownej oceny harmonogramu rzeczowo – finansowego i/lub
kosztorysu stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5.

§5
1. W terminie wskazanym w §2 ust. 2 Wykonawca przekaże Zamawiającemu
dokumenty (wizualizacje) stanowiące I etap umowy.
2. Zamawiający dokona oceny tych dokumentów w terminie 30 dni i ma prawo
wniesienia wiążących uwag do dokumentów. Niewniesienie uwag do dokumentów w
terminie 30 dni uważa się za ich akceptację przez Zamawiającego.
3. Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia przekazania uwag Zamawiającego, przedłoży
Zamawiającemu dokumenty poprawione o te uwagi, które Zamawiający oceni w
terminie 30 dni. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Zaakceptowane przez Zamawiającego dokumenty stanowiące I etap umowy,
stanowić będą podstawę do wykonania eksponatów dostarczanych w ramach
niniejszej umowy.
§6
1. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentów stanowiących I etap umowy,
Wykonawca przystąpi do realizacji Etapu II, sporządzając projekty techniczne
poszczególnych eksponatów, o których mowa w §4 ust. 2 lit. a.

2. Po zaakceptowaniu projektów technicznych poszczególnych eksponatów i ich
zaakceptowaniu

przez

Zamawiającego,

Wykonawca

wykona

i

przedstawi

Zamawiającemu prototypy eksponatów, o których mowa w §4 ust. 2 lit b. W
uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności, Zamawiający dopuszcza wykonanie prototypu przed
wykonaniem projektu technicznego.
5. Prototypy podlegają ocenie Zamawiającego. Zamawiający dokona oceny prototypów
w terminie 30 dni i ma prawo wniesienia wiążących uwag do prototypów
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Niewniesienie uwag do prototypów w terminie 30 dni uważa się za ich akceptację
przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia przekazania uwag Zamawiającego, przedłoży
Zamawiającemu prototyp poprawione o te uwagi, które Zamawiający oceni w
terminie 30 dni. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio.
7. Zaakceptowane przez Zamawiającego prototypy, stanowić będą podstawę do
wykonania eksponatów dostarczanych w ramach niniejszej umowy.

8. Wykonane eksponaty podlegają ocenie Zamawiającego. Zamawiający dokona oceny
eksponatów w terminie 30 dni i ma prawo wniesienia wiążących uwag do
eksponatów. Niewniesienie uwag do eksponatów w terminie 30 dni jest podstawą do
zaakceptowania eksponatu przez Zamawiającego i przeniesienia własności
eksponatu na Zamawiającego.
9. Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia przekazania uwag Zamawiającego, przedłoży
Zamawiającemu eksponatów poprawione o te uwagi, które Zamawiający oceni w
terminie 30 dni. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio.

§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem
szczególnej staranności wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z przepisami prawa,
aktualnie obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki oraz
wydania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie. Do
obowiązków

Wykonawcy

należy

w

szczególności:

pisemne

informowanie

Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, firmy (nazwy), numeru konta bankowego,
NIP, REGON i telefonów kontaktowych do personelu Wykonawcy wskazanego w
niniejszej Umowie;
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) posługiwanie się przy realizacji zamówienia osobami wskazanymi przez
Wykonawcę w ofercie; zmiana tych osób możliwa jest wyłącznie za zgodą
Zamawiającego wyrażoną na piśmie, na osoby o kwalifikacjach nie niższych niż
wymagane przez Zamawiającego w SIWZ;
2) w zakresie otrzymanych pełnomocnictw - rzetelne, z zachowaniem szczególnej
staranności, reprezentowanie Zamawiającego przed organami i podmiotami
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trzecimi, w szczególności przed Urzędem Dozoru Technicznego w przypadku
eksponatów wymagających zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego,
3) zaopatrzenie pracowników/zleceniobiorców Wykonawcy lub Podwykonawców
oraz Dalszych Podwykonawców w identyfikatory zawierające co najmniej
wskazanie nazwy Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, na
rzecz

którego

wykonują

prace

oraz

zobowiązanie

ww.

pracowników/zleceniobiorców do stałego noszenia identyfikatorów w trakcie
wykonywania Umowy na terenie Morskiego Centrum Nauki;
4) organizacja

prac

niezakłócająca

prac

generalnego

wykonawcy

robót

budowlanych, w przypadku dokonywania montażu w trakcie realizacji robót
budowlanych Morskiego Centrum Nauki,
5) wykonywania prac w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego
oraz ochrony środowiska;
6) utrzymanie porządku w budynku MCN (w zakresie pomieszczeń w których
prowadzone są prace) w czasie realizacji przedmiotu Umowy;
7) wykonywanie, w sposób transparentny i należyty, wszystkich obowiązków
dotyczących powierzenia wykonywania przedmiotu Umowy Podwykonawcom,
wynikających z Umowy oraz przepisów ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego lub
innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
8) zapewnienie uczestnictwa w Radach Technicznych i Radach Budowy Morskiego
Centrum Nauki w Szczecinie oraz spotkaniach z Zamawiającym, Przedstawiciela
Wykonawcy oraz innych osób wskazanych w ofercie, o ile Zamawiający uzna to
za konieczne;
9) udział w spotkaniach roboczych oraz konsultacjach społecznych, które odbywać
się mogą w siedzibie Zamawiającego lub w innym wskazanym miejscu na terenie
Szczecina przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, lub, za zgodą
Zamawiającego, przez inne osoby je zastępujące,
10) odpowiadanie

pisemnie

na

zapytania

Zamawiającego,

Przedstawiciela

Zamawiającego nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania
danego zapytania, chyba, że wyznaczony zostanie inny dłuższy termin na
udzielenie odpowiedzi;
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11) zapewnienie specjalistycznego nadzoru nad montażem dostarczanych urządzeń
przewidzianych do wbudowania w ramach przedmiotu niniejszej Umowy;
Wykonawca zapewni nadzór techniczny oraz odbiór wykonanych instalacji;
12) posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia. przy czym minimalna suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie
zdarzenia powinna wynosić 10.000.000 zł. W przypadku niedochowania tego
obowiązku, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy.

§8
1.

Wartość wynagrodzenia, należnego Wykonawcy za prawidłowe wykonanie

Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: ______________________ zł (słownie
złotych) brutto (zwane dalej Wynagrodzeniem).
2.

Wszelkie rozliczenia z Wykonawcą i Podwykonawcami będą dokonywane

wyłącznie w walucie polskiej.
3.

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i ma do niego zastosowanie art. 632 § 1

i § 2 Kodeksu cywilnego.
4.

Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji, za wyjątkiem waloryzacji wynikającej z

przepisu art. 3571 Kodeksu cywilnego.
5.

Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu Umowy, w tym

również wszelkie koszty towarzyszące. W szczególności, Wynagrodzenie obejmuje:
1)

koszt wykonania wszelkich prac nieleżących po stronie wykonawcy robót

budowlanych związanych z posadowieniem eksponatów; niedoszacowanie, pominięcie
oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu Umowy nie może być podstawą do żądania
zmiany Wynagrodzenia; ryzyko poprawności oszacowania kosztów prawidłowej realizacji
przedmiotu Umowy ponosi wyłącznie Wykonawca;
2)

koszty uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji które Wykonawca z

uwagi na profesjonalny charakter swojej działalności powinien był przewidzieć;
3)

koszty

opracowania

rysunków

technicznych,

warsztatowych,

specyfikacji

technicznych, dokumentacji powykonawczej oraz przeniesienia praw autorskich do ww.
dokumentacji na zasadach określonych w Umowie, a także koszty licencji i sublicencji
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oraz przeniesienia praw autorskich do oprogramowania, dostarczanego na podstawie
niniejszej umowy;
4) koszty rozruchu mechanicznego i technologicznego oraz szkolenia personelu
Zamawiającego;
5) koszty składowania prototypów, eksponatów i ich części do czasu ich zamontowania
w Morskim Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie i ich
bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego.
6.

Bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,

Wykonawca nie ma prawa dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej
Umowy i związanych z nimi należności ubocznych (np. odsetek), jak również podejmować
jakichkolwiek czynności prawnych ani faktycznych, w następstwie, których może dojść do
zmiany po stronie wierzyciela. W szczególności, Wykonawca bez zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności nie ma prawa zawierać umów poręczenia,
umów gwarancji bądź dokonywać na podstawie art. 9211 - art. 9215 Kodeksu cywilnego
przekazu świadczenia Zamawiającego należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej
Umowy.
§9
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w następujący sposób:
1. po zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentów stanowiących Etap I umowy –
10% wynagrodzenia;
2. wynagrodzenie za etap II przedmiotu umowy będzie płatne w ramach pakietów o
których mowa w §4 ust. 2, w oparciu o cenę poszczególnych eksponatów wynikających z
zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu o którym mowa w §4 ust. 1 lit b, w
następujący sposób:
a) 20% wynagrodzenia za eksponaty w ramach poszczególnych pakietów – po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego wszystkich projektów technicznych eksponatów
wchodzących w skład danego pakietu,
b) 25% wynagrodzenia za eksponaty w ramach poszczególnych pakietów – po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego prototypów eksponatów wchodzących w skład
danego pakietu,
c) 25% wynagrodzenia za eksponaty w ramach poszczególnych pakietów – po akceptacji
eksponatów przez Zamawiającego.
3. Po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy – 20% wynagrodzenia.
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4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentów, tj:
a) potwierdzeniem zaakceptowania przez Zamawiającego o którym mowa w ust. 1 w
odniesieniu do płatności za Etap I umowy,
b) potwierdzeniem zaakceptowania odpowiednio projektów technicznych eksponatów,
prototypów lub eksponatów, w ramach danego pakietu w odniesieniu do poszczególnych
płatności za etap II umowy,
c) protokołem odbioru końcowego – w odniesieniu do płatności końcowej.
d)

oświadczeniami Podwykonawców

i/lub Dalszych Podwykonawców

(wraz z

dokumentami źródłowymi) dotyczącymi rozliczenia się przez Wykonawcę i/lub
Podwykonawcę i/lub Dalszego Podwykonawcę za wykonane elementy, wraz z
zrzeczeniem się roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego; w wypadku
wątpliwości Zamawiającego może on zażądać dowodu zapłaty wystawionego przez bank;
5. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na danej fakturze VAT, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wszystkich dokumentów związanych z
rozliczeniem i płatnościami częściowymi oraz końcową. Zamawiający może wstrzymać
się z dokonaniem płatności w części objętej kontrolą do czasu zakończenia kontroli;
niezależnie od tego, w razie wątpliwości Zamawiającego dotyczących rozliczenia lub
płatności, Zamawiający może wstrzymać się z dokonaniem płatności w zakresie, którego
dotyczą wątpliwości Zamawiającego, do czasu ich ostatecznego wyjaśnienia. Nie stanowi
to zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, w szczególności związanej z brakiem płatności dla
Podwykonawców.
7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
8. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia w sposób określony w ust. 1 i 2 jest
zaakceptowanie przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego i
kosztorysu. Do czasu niezaakceptowania przez Zamawiającego

harmonogramu

rzeczowo – finansowego i kosztorysu Wykonawcy nie przysługują płatności częściowe,
a Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia po dokonaniu
ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.
9. Zamawiający przyjmuje faktury elektroniczne, w tym ustrukturyzowane faktury
elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
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fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
§10
1. Do odbioru końcowego Zamawiający przystąpi po wykonaniu przez wykonawcę
wszystkich elementów określonych w §2 ust. 3.
2. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie nie późniejszym niż 14 dni
od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.
3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego:
1)wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy –
wystawa nie zostanie odebrana do czasu usunięcia wad lub wykonania
brakujących elementów wystawy (uważa się wówczas, że przedmiot Umowy
lub jego część nie został wykonany w terminie);
2)wad nieistotnych, które nadają się do usunięcia - Wykonawca zobowiązuje się
do ich usunięcia w terminie 14 (czternastu) dni, chyba, że Zamawiający
wyznaczy Wykonawcy dłuższy termin (uważa się wówczas, że przedmiot
Umowy lub jego część został wykonany w terminie),
3)w razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad nieistotnych we wskazanym przez
Zamawiającego

terminie,

Zamawiający

może

wyznaczyć

Wykonawcy

dodatkowy, określony przez siebie termin do ich usunięcia (nie krótszy jednak
niż 7 (siedem) dni) - wyznaczenie dodatkowego terminu do usunięcia wad jest
uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego;
4)wad nieistotnych, które nie nadają się do usunięcia - Zamawiający ma prawo
dokonać odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia.

§11
1. Wszelka dokumentacja projektowa oraz inne elementy mające charakter dzieła,
stworzona przez Wykonawcę lub podmioty działające na jego zlecenie, przekazywana
Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy, w tym w szczególności projekty,
raporty, prototypy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia, , podlegają
ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, dalej jako: „ustawa
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o prawie autorskim i prawach pokrewnych”), w zakresie, w jakim stanowią utwór w
rozumieniu tej ustawy.
2.

Z chwilą wydania utworów Zamawiającemu i w ramach Wynagrodzenia, na
Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do utworów w zakresie pól
eksploatacji określonych w ust. 3 poniżej, bez konieczności składania w tej sprawie
jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez strony Umowy.

3.

Zamawiający uzyskuje prawo do rozporządzania i korzystania z utworów przez czas
nieoznaczony, bez ograniczeń co do terytorium lub liczby egzemplarzy na
następujących polach eksploatacji:
1) wykorzystywania utworów lub ich części na własny użytek oraz użytek osób
trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego;
2) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (art. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive);
3) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
4) wprowadzania utworów do pamięci komputera w dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu;
5) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostępniania i umieszczania
na stronie internetowej Zamawiającego;
1) wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów;
6) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;
2) nadawania za pośrednictwem satelity;
3) reemisji;
4) wymiany nośników, na których utrwalono utwory;
5) wykorzystania w utworach multimedialnych;
7) wykorzystania całości lub fragmentów utworów do celów informacyjnych,
promocyjnych i reklamy;
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6) wprowadzania zmian, skrótów;
8) tłumaczenia i sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu
napisów, jak i lektora;
9) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
4.

Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

5.

Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, udziela
Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego – zezwala Zmawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów,
na korzystanie z opracowań utworów i ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi
opracowaniami wraz z przeróbkami – a także przenosi na Zamawiającego prawo do
udzielania dalszych zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi,
na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.

6.

Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie
w jego imieniu praw osobistych do utworów i ich opracowań oraz zobowiązuje się do
ich niewykonywania względem Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza i akceptuje, że w przypadku skorzystania przez
Zamawiającego z uprawnień wskazanych w art. 636 Kodeksu cywilnego lub w
każdym innym przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający ma prawo żądać
wydania wykonanych do tego dnia utworów, a Wykonawca ma obowiązek ich
wydania w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia mu tego żądania.
Zamawiający może nadto zlecić wykonanie poprawek, uzupełnień lub dokończenie
utworu innej osobie i nie będzie to stanowić naruszenia praw autorskich, w
szczególności prawa do integralności utworu. Wykonawca zrzeka się wszelkich
roszczeń z tego tytułu i zobowiązuje się ich nie dochodzić na drodze sądowej
względem Zamawiającego.

8.

Wykonawca oświadcza, że utwory tworzone przez Wykonawcę lub podmiot działający
na jego zlecenie nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca
zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności oraz przejąć pełną
odpowiedzialność wobec osób trzecich, w przypadku, gdy okaże się, że prawa
autorskie osób trzecich zostały naruszone oraz pokryć tym osobom wszelkie straty,
koszty, opłaty, wydatki lub inne zobowiązania wynikające z faktu naruszenia lub
zwrócić je Zamawiającemu, gdyby zostały od niego wyegzekwowane.
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9.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej wraz ze
zgłoszeniem do odbioru końcowego kopii umów, na podstawie których nabył
autorskie prawa majątkowe do poszczególnych utworów wykonanych w ramach
niniejszej Umowy od innych podmiotów działających w jego imieniu, również w
ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości, z tym zastrzeżeniem, że w tym
ostatnim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia ww. umów do
daty odbioru ostatecznego.

10. W przypadku, gdy okaże się, że utwór narusza prawa autorskie osób trzecich,
Wykonawca zobowiązuje się niezależnie od zobowiązań określonych ust. 8 powyżej,
zapłacić Zamawiającemu karę umowną w kwocie odpowiadającej 0,05% (pięć
setnych procenta) Wynagrodzenia, wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy.
11. Wszelkie prawa, o których mowa powyżej, Zamawiający nabywa na zasadzie
wyłączności. Do dnia ich przeniesienia Wykonawca będzie je wykonywał wyłącznie
dla celów związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.
12. Wszelkie uprawnienia Zamawiającego opisane w niniejszym paragrafie będą mu
przysługiwały także po wykonaniu Umowy lub jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub
odstąpieniu od niej.
13. W ramach przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
Zamawiającemu sprzętu, urządzeń, systemów i oprogramowania, opisanych w
Dokumentacji Projektowej. W tym celu – o ile Zamawiający nie wyrazi zgody na
piśmie na inne warunki – Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć lub udzielić
licencji lub sublicencji lub przenieść na Zamawiającego:
1) legalnie pozyskane przez Wykonawcę licencje typu Freeware, udzielone przez
producenta

oprogramowania,

upoważniające

Zamawiającego

do

nieograniczonego w czasie, niewyłącznego, bez ograniczenia co do zakresu i
terytorium oraz z okresem wypowiedzenia przez licencjodawcę nie krótszym niż
10 (dziesięć) lat od daty odbioru końcowego, korzystania z oprogramowania
oraz dokonywania – bez konieczności uzyskania dodatkowych zgód autorów,
producenta oprogramowania lub innych podmiotów -czynności wskazanych w
art. 75 w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
2) legalnie pozyskane przez Wykonawcę licencje na oprogramowanie udzielone
przez

producenta

oprogramowania,

upoważniające

Zamawiającego

do

nieograniczonego w czasie, niewyłącznego, bez ograniczenia co do zakresu i
terytorium oraz z okresem wypowiedzenia przez licencjodawcę nie krótszym niż
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10 (dziesięć) lat od daty odbioru końcowego, korzystania z oprogramowania
oraz dokonywania – bez konieczności uzyskania dodatkowych zgód autorów,
producenta oprogramowania lub innych podmiotów -czynności wskazanych w
art. 75 w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obejmujące także:
a) prawo jego nieograniczonego wykorzystywania i użytkowania przez
Zamawiającego, w szczególności dla celów ukończenia, remontu, konserwacji,
modernizacji, modyfikacji, przebudowy, rozbudowy lub napraw dostarczonego
sprzętu, urządzeń, systemów lub obiektów wchodzących w zakres przedmiotu
Umowy,

bez

konieczności

uzyskania

dodatkowych

zgód

autorów

oprogramowania lub innych podmiotów,
b) prawo dokonywania zmian w oprogramowaniu, przy użyciu oprogramowania
narzędziowego dostarczonego przez Wykonawcę w ramach Umowy lub innego
adekwatnego, samodzielnie lub przez osoby trzecie, w celu należytej
eksploatacji, naprawy, remontu, modernizacji, rozbudowy, przebudowy,
poprawy funkcjonowania dostarczonego sprzętu, urządzeń, systemów lub
obiektów wchodzących w zakres przedmiotu

Umowy,

bez konieczności

uzyskania dodatkowych zgód autorów oprogramowania lub innych podmiotów.
Wraz

z

licencją,

Wykonawca

powinien

przedłożyć

Zamawiającemu

dokument potwierdzający upoważnienie Zamawiającego do wykonywania
zależnych praw autorskich oraz

zezwalania

na

wykonywanie

zależnych

praw autorskich w stosunku do oprogramowania, w zakresie w jakim jest to
niezbędne dla prawidłowego korzystania przez Zamawiającego z obiektów
wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, w szczególności dla celów
ukończenia, konserwacji, remontów, modernizacji, modyfikacji, przebudowy,
rozbudowy

lub napraw dostarczonego sprzętu, urządzeń, systemów

lub

obiektów wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, a także potwierdzający
upoważnienie Zamawiającego do wykonywania osobistych praw majątkowych
w zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów.
3) autorskie prawa majątkowe do wszelkiego oprogramowania stworzonego przez
Wykonawcę (lub podmioty działające na jego zlecenie) w związku z realizacją
przedmiotu Umowy na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz
obejmujących dodatkowo:
a) prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystywania i użytkowania
oprogramowania przez Zamawiającego, w szczególności dla celów
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ukończenia, remontu, konserwacji, modernizacji, modyfikacji, przebudowy,
rozbudowy lub napraw dostarczonego sprzętu, urządzeń, systemów lub
obiektów wchodzących w zakres Zadania, bez konieczności uzyskania
dodatkowych zgód autorów oprogramowania lub innych podmiotów,
b) prawo

dokonywania

zmian

w

oprogramowaniu,

przy

użyciu

oprogramowania narzędziowego dostarczonego przez Wykonawcę w
ramach Umowy lub innego adekwatnego, samodzielnie lub przez osoby
trzecie, w celu należytej eksploatacji, naprawy, remontu, modernizacji,
rozbudowy, przebudowy, poprawy funkcjonowania dostarczonego sprzętu,
urządzeń, systemów lub obiektów wchodzących w zakres Zadania, bez
konieczności uzyskania dodatkowych zgód autorów oprogramowania lub
innych podmiotów.
Do przeniesienia praw autorskich do oprogramowania, o którym mowa w
niniejszym postanowieniu stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4-9 oraz
ust. 11-12.
14. Licencje, o których mowa w ust. 13 pkt 1 i 2 powinny ponadto upoważniać
Zamawiającego do udzielania sublicencji, bez konieczności uzyskania zgody
licencjodawcy lub podmiotu trzeciego, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na
dostawę oprogramowania bez prawa udzielania sublicencji przez Zamawiającego.
15. Wynagrodzenie

za

udzielenie

licencji

i

przeniesienie

praw

autorskich

do

oprogramowania jest ujęte w kwocie Wynagrodzenia, o której mowa w §8 ust. 1
Umowy, a Wykonawcy lub licencjodawcom nie przysługuje w tym zakresie żadne
dodatkowe wynagrodzenie.
16. Przeniesienie licencji oraz praw autorskich do oprogramowania, o których mowa w
ust. 13 następuje z chwilą wydania egzemplarza Zamawiającemu. Z tą też chwilą na
Zamawiającego przechodzi własność nośnika, na którym dostarczone zostało
oprogramowanie (jeżeli oprogramowanie było dostarczone na odrębnym nośniku).
17. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczone oprogramowanie nie odpowiada
wymogom wskazanym w ust. 13 i 14, w szczególności narusza prawa autorskie osób
trzecich, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu, niezależnie od
zobowiązań określonych ust. 8 powyżej, karę umowną w kwocie odpowiadającej
0,05% (pięć setnych procenta) Wynagrodzenia, wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy.
18. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o licencji, strony mają na myśli także
ewentualne sublicencje.
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§12
1. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu
Umowy, polegające na niezgodności wykonanych prac lub dostarczonych obiektów (w
szczególności eksponatów) z Umową.
2. Rękojmia za wady obejmuje również oprogramowanie urządzenia i materiały użyte do
wykonania Umowy.
3. Okres rękojmi za wady rozpoczyna bieg od momentu podpisania protokołu odbioru
końcowego przedmiotu Umowy przez Zamawiającego i wygasa wraz z upływem okresu
gwarancji.
4. W przypadku ujawnienia się w okresie rękojmi wad przedmiotu Umowy, Zamawiający
według własnego uznania może żądać usunięcia wad lub złożyć oświadczenie o
obniżeniu wynagrodzenia albo o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od
umowy może być złożone, jeżeli Wykonawca nie usunie wady pomimo wezwania
Zamawiającego i wyznaczenia technologicznie uzasadnionego terminu na usunięcie
wady.
5. W przypadku zażądania przez Zamawiającego usunięcia wad, Wykonawca
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich zgłoszenia,
chyba że Zamawiający wyznaczy Wykonawcy na piśmie dłuższy termin.
6. W przypadku, gdy z obiektywnych względów technicznych/technologicznych lub
organizacyjnych (np. konieczność zamówienia urządzeń lub materiałów), usunięcie wady
w terminie, o którym mowa w ust. 6 5 nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest
poinformować o tym fakcie pisemnie Zamawiającego, nie później niż w terminie 5 (pięciu)
dni od daty zgłoszenia wady i zaproponować odpowiedni termin naprawy. W takim
przypadku, termin usunięcia wady wyznacza Zamawiający, uwzględniając obiektywne
możliwości techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne naprawy. W przypadku braku
zawiadomienia Zamawiającego o ww. przeszkodach usunięcia wad w terminie 5 (pięciu)
dni od dnia zgłoszenia wad, Wykonawcę wiąże termin określony w ust. 5.
7. W sytuacji, gdy wada stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi lub uniemożliwia korzystanie
z obiektów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązany jest usunąć
wadę w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty jej zgłoszenia.
8. W przypadku nieusunięcia wady w terminie wskazanym w ust. 5-7, niezależnie od
uprawnień z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie
wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po wcześniejszym wezwaniu
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Wykonawcy do usunięcia wady i wyznaczeniu co najmniej 7 (siedmio-) dniowego terminu
na jej usunięcie.
9. Dwukrotne zgłoszenie tej samej wady lub usterki przez Zamawiającego, stanowi
podstawę do żądania przez Zamawiającego wymiany wadliwego/uszkodzonego
elementu/urządzenia na nowy. W przypadku odmowy lub nieterminowej wymiany,
postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio.
10. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Wykonawca udziela
Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy (w tym materiały użyte
do jego wykonania oraz dostarczone urządzenia) na warunkach określonych poniżej.
11. Gwarancja jakości obejmuje wszystkie wady przedmiotu Umowy, a także
oprogramowania, materiałów i urządzeń użytych do wykonania Umowy.
12. Okres gwarancji jakości jest wskazany w ofercie Wykonawcy i rozpoczyna bieg od
momentu podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego i wygasa z
upływem ________________ miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego.
13. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy i/lub jego elementy, przez cały okres
gwarancji jakości nie będą miały ubytków lub innych uszkodzeń utrudniających lub
uniemożliwiających korzystanie z nich w celu, w jakim zostały wybudowane oraz że będą
należytej jakości.
14. Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć wady lub naprawić wszelkie
uszkodzenia/usterki, które ujawniły się w eksponatach w okresie gwarancji. Usunięcie
wad lub usterek nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia wady lub
uszkodzenia/usterki, chyba że Zamawiający wyznaczy Wykonawcy na piśmie dłuższy
termin do ich usunięcia.
15. W przypadku, gdy ze względów technicznych/technologicznych i/lub organizacyjnych,
usunięcie wady lub naprawa uszkodzenia/usterki w terminie, o którym mowa w ust. 14 nie
będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie pisemnie
Zamawiającego, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni od daty zgłoszenia wady lub
uszkodzenia/usterki i zaproponować odpowiedni termin naprawy. W takim przypadku,
termin

wykonania

napraw

techniczne/technologiczne
zawiadomienia

wyznacza

i/lub

Zamawiającego

Zamawiający,

organizacyjne
o

uwzględniając

naprawy.

W

możliwości

przypadku

technologicznych/technicznych

braku

przeszkodach

usunięcia wad lub uszkodzeń/usterki w terminie 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia wad lub
uszkodzeń/usterki, Wykonawcę wiąże termin określony w ust. 14.
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16. W sytuacji, gdy wady lub uszkodzenia/usterki stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi
lub uniemożliwiają korzystanie z obiektów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady/usterki w terminie 24 (dwudziestu
czterech) godzin od daty ich zgłoszenia. O charakterze wady lub uszkodzeń/usterek
decyduje Zamawiający, który przy ich zgłoszeniu jest zobowiązany poinformować
Wykonawcę, czy wada lub uszkodzenie/usterka stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi lub
uniemożliwia korzystanie z obiektów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
17. W przypadku nie usunięcia wady lub niewykonania napraw powstałych
uszkodzeń/usterek, w terminach wskazanych w ust. 14-16 16-18, Zamawiający ma prawo
zlecić wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, . po
wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady i wyznaczeniu co najmniej 7
(siedmio-) dniowego terminu na jej usunięcie.
18. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie może zawierać żadnych uzależnień,
ograniczeń lub wyłączeń związanych z obowiązkiem wykonywania przez Zamawiającego
jakichkolwiek czynności wykraczających poza zwykły zakres bieżącego utrzymania
technicznego zgodnie z przekazaną przez Wykonawcę dokumentacją eksploatacyjną. W
szczególności gwarancja nie może być uzależniana od wykonania przez Zamawiającego
czynności kontrolnych lub serwisowych polegających na okresowych przeglądach
technicznych lub planowanej wymianie części lub podzespołów podlegających zużywaniu
się. Jeśli w trakcie trwania okresu gwarancji takie czynności muszą być jednak wykonane,
to będą one ograniczone do co najwyżej 1 (jednego) przeglądu gwarancyjnego, który
zostanie wykonany w całości przez Wykonawcę i na jego wyłączny koszt. Wykonawcy nie
będzie z tego tytułu przysługiwało żadne dodatkowe wynagrodzenie za wykonane prace
ani za wykorzystane materiały i części. Termin wykonania takiego przeglądu zostanie
uzgodniony z Zamawiającym po pisemnym wniosku Wykonawcy, przy czym termin i
sposób przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego nie może wprowadzić istotnych
zakłóceń w funkcjonowaniu Wystawy i jej dostępności dla zwiedzających. Miejscem
wykonania przeglądu będzie siedziba Zamawiającego, w stosunku do którego
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wynikającą z przeprowadzanych tam prac i
pobytu swojego personelu lub prac i pobytu osób z podmiotów działających na zlecenie
Wykonawcy.
19. W szczególnych przypadkach, gdy naprawa gwarancyjna polega na wymianie
pojedynczej części lub całego podzespołu i nie wymaga to ingerencji w pozostałe układy
funkcjonalne lub struktury eksponatu, na specjalny wniosek Wykonawcy i po
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wcześniejszym zapewnieniu przez niego takiej części (podzespołu) zamiennego,
Zamawiający może dokonać wymiany samodzielnie, po spełnieniu dodatkowych
warunków przez Wykonawcę polegających na przedstawieniu szczegółowej instrukcji
dokonania takiej wymiany, zdalnym nadzorze nad procesem wymiany oraz zdalnej
weryfikacji poprawności jej wykonania. Za cały proces dokonywanej w ten sposób
naprawy odpowiada Wykonawca i w przypadku jej niepowodzenia nie ogranicza to w
żaden sposób jego zobowiązań gwarancyjnych.
20. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego.
Warunki gwarancji określone w dokumentach gwarancyjnych, mniej korzystne niż
postanowienia niniejszej umowy nie obowiązują, a jednocześnie w miejsce tych
postanowień stosuje się postanowienia niniejszej umowy.

§13

1.

Wykonawca oświadcza, że wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie
należytego jej wykonania (dalej jako: „zabezpieczenie") w wysokości 5% (pięć
procent) Wynagrodzenia w formie___________________.

2.

Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji przedmiotu Umowy oraz okres
rękojmi za wady. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu
kar umownych, innych roszczeń powstałych w okresie rękojmi czy też pokrycia
kosztów prac wykonanych przez inne podmioty za Wykonawcę lub przez niego
zaangażowane w charakterze Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców.

3.

Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% (siedemdziesiąt procent) zabezpieczenia w
ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane, przez co należy rozumieć dzień podpisania
końcowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 14 ust. 15 Umowy.

4.

Pozostałe 30% (trzydzieści procent) zabezpieczenia zostanie zatrzymane na czas
obowiązywania rękojmi za wady, dla pokrycia ewentualnych roszczeń w ramach
rękojmi i zostanie zwrócone nie później niż w piętnastym dniu po upływie okresu
rękojmi.

5.

Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
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przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
6.

W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy lub przesunięcia terminu
jego wykonania, termin zwrotu zabezpieczenia wniesionego w gotówce ulega
odpowiedniemu przedłużeniu, z zachowaniem zasad określonych w ust. 4 - 5. W
przypadku zabezpieczenia wniesionego w innej formie, Wykonawca zobowiązuje się
odpowiednio wydłużyć okres ważności zabezpieczenia i przedłożyć Zamawiającemu
dokumenty potwierdzające odpowiednie przedłużenie okresu jego ważności
najpóźniej

na 7 (siedem) dni

przed upływem

pierwotnego terminu jego

obowiązywania.
7.

W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w
szczególności jednoznacznie wynikać:
1)

zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do
zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i
bezwarunkowo

(tj.

w

szczególności

bez

konieczności

przedkładania

dokumentów, poza wezwaniem do zapłaty skierowanym do Wykonawcy), na
pierwsze

żądanie

zawierające

Zamawiającego

oświadczenie,

że

(beneficjenta

zaistniały

gwarancji/poręczenia)

okoliczności

związane

z

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy;
2)

zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do
zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i
bezwarunkowo

(tj.

w

szczególności

bez

konieczności

przedkładania

dokumentów, poza wezwaniem do zapłaty skierowanym do Wykonawcy), na
pierwsze

żądanie

Zamawiającego

(beneficjenta

gwarancji/poręczenia)

zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał zobowiązania, o którym
mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej;
3)

termin obowiązywania gwarancji/poręczenia.

8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, treść gwarancji/poręczenia powinna
wskazywać Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji/poręczenia. Gwarancja
będzie podlegała prawu polskiemu, a wszystkie spory dotyczące gwarancji będą
podlegały

jurysdykcji

sądów

polskich,

tj.

sądu

właściwego

dla

siedziby

Zamawiającego. Gwarancja nie może zawierać postanowień, przewidujących
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uwolnienie się przez gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji w
przypadku jakichkolwiek zmian, uzupełnień lub innych modyfikacji warunków Umowy,
które mogą być dokonane zgodnie z postanowieniami Umowy lub przepisami prawa.
9.

Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 powyżej nie
będzie wymagane, jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie odrębnych
gwarancji

bankowych

lub

gwarancji

ubezpieczeniowych

lub

poręczenia,

obejmujących zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do:
1) zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia)
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem Umowy, kwoty określonej w gwarancji/poręczeniu,
nie większej niż 70% kwoty zabezpieczenia; gwarancja/poręczenie powinno
obowiązywać co najmniej do czasu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu
Umowy bez istotnych wad oraz
2) zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia)
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem Umowy, kwoty określonej w gwarancji/poręczeniu,
nie większej niż 30% kwoty zabezpieczenia; gwarancja/poręczenie powinna
obowiązywać do czasu upływu okresu rękojmi.
10. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej elementów, o których mowa w
ust. 7 i 9, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia i/lub wymogi i/lub
warunki dotyczące wypłaty, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł
zabezpieczenia.
11. Przed złożeniem zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć projekt gwarancji Zamawiającemu celem
jego akceptacji. Gwarancje, których treść nie została uprzednio zaakceptowana przez
Zamawiającego nie będą przyjmowane.
12. Zamawiający może na wniosek Wykonawcy wyrazić zgodę na zmianę formy
wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia będzie polegała na
wniesieniu przez Wykonawcę w miejsce zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1
zabezpieczenia w innej formie, tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub
poręczeniach

spółdzielczej

zobowiązanie

kasy

jest

kasy
zawsze

oszczędnościowo-kredytowej
zobowiązaniem

pieniężnym),

(z

tym,

że

gwarancjach

bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez

Strona 22 z 32

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018
r. poz. 110 ze zm.).
13.

W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca

przed dokonaniem takiej zmiany Umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu
obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie Umowy w zakresie
terminu wykonania Umowy, pokrywał się on z terminami wynikającymi z ust. 2 i
przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie przed
zawarciem aneksu do Umowy wydłużającego termin jej wykonania. Brak takiego
dokumentu stanowi podstawę do odmowy zawarcia aneksu do Umowy wydłużającego
termin jej wykonania z wyłącznej winy Wykonawcy.
§14
. 1. Niezależnie od tego, czy Zamawiający poniósł szkodę, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu następujące kary umowne:
1)

za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1
umowy - w wysokości 0,02% (dwie setne procenta) wynagrodzenia o którym mowa
w §8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

2)

za zwłokę w dostarczeniu wizualizacji o której mowa w §2 ust. 2 umowy – w
wysokości 0,005% (pięć tysięcznych procenta) wynagrodzenia o którym mowa w
§8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

3)

za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu Umowy, stwierdzonych podczas
któregokolwiek z odbiorów - w wysokości 0,01% (jedna setna procenta)
Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki),

4)

za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie rękojmi
lub gwarancji - w wysokości 0,01% (jedna setna procenta) Wynagrodzenia za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

5)

za zwłokę w przedstawieniu dokumentów potwierdzających wydłużenie terminu
zabezpieczenia (§ 13 ust. 13 Umowy) - w wysokości 0,005% (pięć tysięcznych
procenta) Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki;

6) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 20% (dwadzieścia
procent) Wynagrodzenia.
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2. Jeżeli jedno zdarzenie stanowi jednocześnie podstawę do naliczenia kar umownych w
oparciu o różne punkty, wymienione w ust. 1, Zamawiający naliczy karę umowną na
podstawie postanowienia, przewidującego wyższą karę.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych
przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20%
(dwadzieścia procent) Wynagrodzenia. Nie dotyczy to odstąpienia od umowy z przyczyn
przewidzianych w prawie zamówień publicznych.
4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość jakąkolwiek kary
umownej, określoną w Umowie, Zamawiający

Strony zastrzegają sobie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość tych kar, na
zasadach ogólnych.
5. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez
Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót lub w okresie rękojmi za wady,
Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad lub usterek na koszt i niebezpieczeństwo
Wykonawcy.
§15
1. Wykonawca ma obowiązek współpracy z Zamawiającym, a także z Inżynierem
Kontraktu i wykonawcą robót budowlanych Morskiego Centrum Nauki.
2. Wykonawca składając ofertę, zapoznał się z dokumentacją budowlaną i wykonawczą
Morskiego Centrum Nauki, jak również z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a
Erbud S.A. w Szczecinie (wykonawcą robót budowlanych) zawartej w dokumentacji
projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.
3. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił możliwość zmiany terminu realizacji robót
budowlanych i ryzyko z tym związane w wymiarze do sześciu miesięcy ponad termin
przewidziany przez Zamawiającego w umowie z wykonawcą robót budowlanych.
4. W przypadku opóźnienia w udostępnieniu budynku Morskiego Centrum Nauki w
wymiarze do sześciu miesięcy ponad termin przewidziany przez Zamawiającego w
umowie z wykonawcą robót budowlanych, w celu dokonania montażu wystaw, wszelkie
koszty poniesione przez Wykonawcę z tym związane, w szczególności koszty
magazynowania eksponatów, uważa się za uwzględnione w cenie oferty i Wykonawcy
nie przysługuje z tego tytułu roszczenie do Zamawiającego.
5. Wykonawca, w uzgodnieniu z wykonawcą robót budowlanych, może przystąpić do
montażu eksponatów przed terminem ukończenia prac budowlanych Morskiego Centrum
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Nauki. Ewentualne koszty z tego tytułu, w szczególności koszty koordynacji pracy różnych
wykonawców na placu budowy ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi też ryzyko
przypadkowego uszkodzenia lub utraty eksponatów do czasu końcowego odbioru
przedmiotu umowy.
6. Po dokonaniu zapłaty w wyniku akceptacji eksponatów, własność eksponatów
przechodzi na Zamawiającego, jednakże Wykonawca ponosi ryzyko ich utraty,
uszkodzenia i zniszczenia do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz
zobowiązany jest zapewnić bez odrębnego wynagrodzenia właściwe i zgodne z
wymaganiami producenta tych eksponatów przechowanie oraz odpowiednie oznaczenie
do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający uprawniony jest do
żądania wydania tych eksponatów w każdym terminie. Wykonawca zobowiązany jest do
oznaczenia eksponatów jako stanowiących własność Zamawiającego. Dodatkowo
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia tych eksponatów od zniszczenia lub
utraty na kwotę nie niższą niż zapłacona przez Zamawiającego w ramach realizacji
umowy i przelewu prawa do odszkodowania z umowy ubezpieczenia na rzecz
Zamawiającego.
§16
1.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy z powodu
okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.

2.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należycie wykonanej części
Umowy.

3.

Poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa, w szczególności Kodeksu
cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od
Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w
sytuacjach gdy:
a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie
uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu Umowy;
b) Wykonawca opóźnia się w stosunku do terminów realizacji określonych w
Umowie (w tym w stosunku do terminów określonych w zaakceptowanym
przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo-finansowym) o więcej niż
30 (trzydzieści) dni, chyba że opóźnienie to wynika wyłącznie z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy lub z powodu siły wyższej,
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c) Wykonawca

realizuje

eksponaty

niezgodnie

z

niniejszą

umową,

wizualizacją, projektami lub prototypami, chyba że Zamawiający w formie
pisemnej wyraził zgodę na realizację danego eksponatu w sposób
odmienny od wizualizacji, projektu lub prototypu,
4. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu
prac, odstąpienie będzie miało charakter ex nunc, tj. będzie dotyczyło jedynie
niewykonanej części Umowy, chyba że z uwagi na stopień zaawansowania realizacji
przedmiotu umowy, lub z uwagi na możliwe trudności z montażem lub integralnością
eksponatów jako całości zasadne będzie odstąpienie od całości umowy bądź od części
obejmującej wcześniej wykonane elementy.
5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności, w terminie do 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia w którym Zamawiający
dowiedział się o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej złożenie takiego oświadczenia.
6. Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwiązania Umowy lub odstąpienia
od Umowy sporządzi - przy udziale Zamawiającego - inwentaryzację robót budowlanych
na dzień rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy - o terminie inwentaryzacji
Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie; w przypadku niestawiennictwa
Wykonawcy w ww. terminie lub rozbieżnych stanowisk stron dotyczących stopnia
zaawansowania i/lub jakości wykonanych prac, Zamawiający może sporządzić
jednostronny protokół inwentaryzacji, który będzie podstawą rozliczenia o którym mowa
w ust. 7.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane eksponaty, których nie
dotyczy odstąpienie, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu i
harmonogramu rzeczowo – finansowego, a w przypadku ich braku – na podstawie wyceny
sporządzonej przez Zamawiającego.
§17
1.

Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

2.

Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia
zmian istotnych do niniejszej Umowy polegających na:
1) zmianie terminów wykonania przedmiotu niniejszej Umowy;
2) zmianie Wynagrodzenia;
3) zmianie zakresu przedmiotu niniejszej Umowy;
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4) zmiany osób przeznaczonych do realizacji Umowy wskazanych w ofercie
Wykonawcy.
3. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostaną wprowadzone aneksem do
niniejszej Umowy i będą skuteczne od daty zawarcia tego aneksu.
4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, poza przesłankami
określonymi w art. 144 ustawy Pzp, będzie możliwa w sytuacjach opisanych w ust. 5 i 6
niniejszego paragrafu.
5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy w zakresie uzgodnionym przez Strony
będzie możliwa, jeżeli:
a) wystąpi konieczność wykonania dodatkowych prac lub robót budowlanych związanych
z montażem wystawy,
b) nastąpi zmiana przedmiotu umowy,
c) wystąpi opóźnienie w realizacji robót budowlanych ponad termin wskazany w umowie
zawartej z Erbud S.A.,
d) w toku wykonywania przedmiotu Umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze
względów technologicznych prowadzenie prac, przeprowadzanie prób, sprawdzeń i
dokonywanie odbiorów - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby
roboty mogły zostać zrealizowane, niezawiniony przez żadną ze stron, brak możliwości
dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany pożarami, atakami
terrorystycznymi, zamieszkami, strajkami lub protestami mieszkańców z blokadą dróg,
e) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, w tym odkrycie wadliwie wykonanych robót
infrastruktury wykonanej przez poprzednich wykonawców,
f) nastąpi zmiana finansowania przedmiotu Umowy;
g) wystąpią inne obiektywne przesłanki, których nie można było przewidzieć w dacie
podpisania Umowy, które powodują, że wykonanie Umowy nie jest możliwe w terminie
umownym, z tym zastrzeżeniem, że nie mogą to być przyczyny leżące po stronie
Wykonawcy.
6. Zmiana Wynagrodzenia, poza przesłankami określonymi w art. 144 ustawy Pzp, będzie
możliwa w następujących przypadkach:
1) nastąpi zmiana przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp; zmiany te zostaną
wprowadzone aneksem do Umowy;
2) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania zamiennego w stosunku do opisu
przedmiotu zamówienia, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
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Umowy, bez którego wykonanie przedmiotu Umowy byłoby niemożliwe lub obarczone
błędem, jeżeli ta zmiana spowoduje większą funkcjonalność eksponatów,
3) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu
innych parametrów obiektu lub eksponatu, rozwiązań technicznych lub materiałowych
ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub ze względu na funkcjonalność
eksponatu,
4) nastąpi przesunięcie terminu realizacji obiektu Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie
o okres przekraczający 6 miesięcy.
7.

W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp wartość netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

8.

W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu
Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do
wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości
minimalnej

stawki

godzinowej,

z

uwzględnieniem

wszystkich

obciążeń

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
9.

W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie.

10. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie.
11. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp
obowiązywać będzie od podpisania aneksu, chyba że aneks określi inny termin.
Obowiązek wykazania, wysokości wpływu zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy
leży po stronie Wykonawcy.
12. Zmiana zakresu przedmiotu niniejszej Umowy będzie możliwa w następujących
przypadkach:
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1) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych działań i przedsięwzięć
Zamawiającego i/lub podmiotów trzecich, mających wpływ na realizację przedmiotu
Umowy lub powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy;
2) konieczność takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawcę
uzgodnień, opinii, warunków;
3) Zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy:
a) będą powodować obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na
eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu Umowy,
b) będą powodować poprawę parametrów technicznych przedmiotu Umowy,
c) będą wynikać z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub
zmiany obowiązujących przepisów,
d) będą zwiększać bezpieczeństwo lub efektywność eksploatacji przedmiotu Umowy,
e) będą zwiększać funkcjonalność eksponatów,
13. Zmiana zostanie wprowadzona na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub
Zamawiającego, aneksem do Umowy, przy uwzględnieniu art. 140 ustawy Pzp.
14. Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca.
Wykonawca wystąpi do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w
szczególności:
1)

opis propozycji zmiany,

1)

uzasadnienie zmiany wraz z dokumentami ją uzasadniającymi i dowodami, o
których mowa w ust. 11 powyżej,

2)

opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo - finansowy oraz harmonogram
płatności i termin wykonania Umowy.

15. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian,
na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody.
§18
1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Spory powstałe w związku z wykonaniem Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. Niniejsza Umowa
podlega prawu polskiemu.
3. Przez cały okres obowiązywania Umowy oraz w ciągu okresu gwarancji jakości i
rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest informować pisemnie Zamawiającego
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w terminie do 7 (siedmiu) dni od zaistnienia zdarzenia o zmianie siedziby lub nazwy
firmy Wykonawcy, adresu do korespondencji, ogłoszeniu upadłości Wykonawcy lub
likwidacji Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy
Wykonawca, zawieszenia działalności Wykonawcy, zajęciu majątku Wykonawcy,
uniemożliwiającym dalszą realizację przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
4. Wszelka korespondencja będzie przekazywana drugiej Stronie osobiście lub zostanie
wysłana pocztą (listem poleconym) lub kurierem na adres:
1) Zamawiającego: ..................
2) Wykonawcy: .........................
Strony dopuszczają również możliwość przekazania dokumentów faksem lub przy
użyciu systemu elektronicznej komunikacji w taki sposób, żeby adresat mógł się z
nimi zapoznać, z tym, że dokument nadany faksem lub przy użyciu środka
komunikacji elektronicznej winien być każdorazowo niezwłocznie, lecz nie później niż
w ciągu 3 (trzech) dni, wysłany pocztą lub kurierem.
5.

Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.).

6. Wykonawca zobowiązuje się do:
1)

nie ujawniania w jakiejkolwiek formie czy postaci informacji dotyczących
Zamawiającego uzyskanych w toku realizacji Umowy jakiejkolwiek osobie
trzeciej,

2)

udostępnienia

swoim

pracownikom

oraz

podwykonawcom

informacji

dotyczących Zamawiającego tylko w zakresie niezbędnej wiedzy, dla potrzeb
wykonania Umowy,
3)

do podjęcia niezbędnych działań mających na celu zachowanie poufności
przez pracowników lub podwykonawców.

7.

Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy
powszechnie znanych i trwa także po wykonaniu Umowy.

8.

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz przepisów
wykonawczych do tych ustaw.

9.

Nieważność któregokolwiek z postanowień umowy, w całości lub w części, nie
wpłynie na ważność pozostałych postanowień umowy. W takim wypadku strony
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zastąpią postanowienia nieważne postanowieniami ważnymi, które odpowiadają w
największym możliwym stopniu ich woli.
10. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
11. Umowę sporządzono w języku polskim, w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,
po dwa dla każdej ze Stron.
§19

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Morskie Centrum Nauki w
Szczecinie
 kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Morskim Centrum Nauki w
Szczecinie jest możliwy pod adresem biuro@centrumnauki.eu
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z realizacją umowy na „Budowę Morskiego Centrum
Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie”
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja związana z realizacją umowy;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia
zakończenia realizacji umowy i rozliczenia projektu.
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z konieczności realizacji
umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa
w art. 18 ust. 2 RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z art. 13
lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskał w celu realizacji umowy.
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