
 

 

 
 

Umowa ............/ 2021 
 
 

Zawarta w dniu ……………….. w Zabrzu, pomiędzy: 
 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………… 
reprezentowanym przez 
 
………………………………………………………………. 
 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 
a  
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
 
………………………………………… 
 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
 
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych   do niniejszej Umowy nie stosuje 

się przepisów przytoczonej wyżej ustawy. 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

Zgodnie z dostarczoną ofertą Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia 

– usługi pn.: Wykonanie oraz dostawa dwóch sztuk tablic informacyjnych  

w ramach promocji projektu pn.: „Zakup wyposażenia do mobilnego laboratorium dokumentacji 

dziedzictwa górniczego”. 

§ 2 Warunki realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy terminowo, z należytą starannością 

oraz zgodnie z: 

a. ofertą stanowiącą załącznik  do niniejszej Umowy oraz wytycznymi określonymi  

w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach 1, 2, 3 stanowiących integralną cześć niniejszej 

umowy. 

b. warunkami zawartymi w niniejszej Umowie, 

c. obowiązującymi przepisami prawa, normami i wymogami niezbędnymi do należytego 

wykonania przedmiotu Umowy.  

 

 



 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia (jeżeli takie będą 

wymagane), związane z montażem tablic. Jeżeli formalna procedura uzyskania prawomocnych 

pozwoleń uniemożliwi realizację przedmiotu umowy w terminie wskazanym w par.3 niniejszej 

Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia ww. terminu o czas niezbędny  

do ich uprawomocnienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w sposób gwarantujący  jego trwałość 

w okresie 5 lat od dnia odbioru przedmiotu Umowy oraz do serwisowania przedmiotu zamówienia 

w okresie 5 lat od dnia odbioru przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych 

przez osoby trzecie. 

4. Realizacja przedmiotu Umowy, o której mowa w § 1, będzie przebiegała przy ścisłej współpracy 

Wykonawcy z osobami wskazanymi przez Zamawiającego. 

 

§ 3 Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 14 dni  

od podpisania umowy tj. do dnia….. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć projekty tablic w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy 

w celu weryfikacji przez Zamawiającego oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego  

i Sportu.  

3. Za wykonanie przedmiotu Umowy uważa się dzień zgłoszenia przedmiotu odbioru 

o ile Zamawiający nie wniósł żadnych wad lub uwag. 

4. W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego za dzień wykonania przedmiotu Umowy uważa 

się dzień usunięcia wad lub uwag, potwierdzony przez Zamawiającego w protokole końcowym. 

 

§ 4 Miejsce realizacji 

1. Wykonawca dostarczy tablice informacyjne na terenie Zabrza,  do miejsca wskazanego  

przez Zamawiającego, 

§ 5 Wynagrodzenie   

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za przedmiot Umowy na podstawie 

ceny ofertowej, wg oferty  sporządzonej przez Wykonawcę w wysokości: 

 

 brutto: ………………. PLN (słownie:…………………………………………) 

 w tym: kwota netto wynosi ……………………….PLN (…………………………………………..) 

 obowiązujący VAT wynosi …………………………………. tj. 23 %. 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym podatek  

od towarów i usług, opłaty celne i importowe, koszty wykonania, transportu i montażu tablicy 

i stanowi zapłatę za wszystkie świadczenia w ramach niniejszej umowy. 

3. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego § nastąpi po wykonaniu  

przez Wykonawcę przedmiotu Umowy i odbiorze końcowym bez uwag ze strony Zamawiającego. 



 

 

4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru 

końcowego i prawidłowo wystawiona oraz dostarczona Zamawiającemu faktura VAT.  

5. Strony ustalają, że wymienione w ust. 1 wynagrodzenie jest ostateczne i nie ulega zwiększeniu. 

6. Prawidłowo wystawiona faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie  

w formie przelewu bankowego w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu.  

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.  

8. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zakresem Umowy, 

Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej Umowy lub uzyskania dodatkowego 

zamówienia na podstawie odrębnej Umowy. 

9. Wykonanie zamówienia nie objętego zakresem Umowy i bez zgody Zamawiającego,  

uznane zostanie jako zbędne, za które wynagrodzenie nie przysługuje. 

 

§ 6 Odbiór końcowy przedmiotu Umowy 

1. Protokolarny odbiór przedmiotu Umowy, zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego 

pisemnie i nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania 

przedmiotu Umowy, o ile w tym czasie Zamawiający nie zgłosi Wykonawcy uwag do przedmiotu 

Umowy. 

2. Jeżeli przekazany przedmiot Umowy będzie niekompletny lub nie będzie zgodny z założeniami 

określonymi w Umowie, Zamawiający, w terminie określonym w ust. 1 niniejszego §, wskaże 

Wykonawcy na piśmie swoje zastrzeżenia do przekazanego przedmiotu Umowy oraz wezwie 

Wykonawcę aby w terminie do 5 dni usunął zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości 

w przedmiocie Umowy. 

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przekazanego przedmiotu Umowy, po 

ponownym przekazaniu przez Wykonawcę przedmiotu Umowy procedura odbioru zostanie 

przeprowadzona po raz drugi. 

4. Odbiór przedmiotu Umowy uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego. 

5. Ewentualne wady przedmiotu Umowy wykryte w toku realizacji przedmiotu Umowy usuwane będą 

niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty poinformowania Wykonawcy o ich 

wykryciu. 

 

§ 7 Nadzór 

Ze strony Zamawiającego nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy pełni: ……………………… 

 

 

 

§ 8 Współdziałanie 

1. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu Umowy strony zobowiązują się 

działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów. 

2. Strony zobowiązują powiadomić się wzajemnie w formie telefonicznej, mailowej lub faksem 

potwierdzone w terminie do 3 dni roboczych w formie pisemnej o zaistniałych przeszkodach 

w wypełnianiu świadczeń w trakcie wykonywania prac określonych Umową. 



 

 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

uniemożliwiających dotrzymanie terminu określonego w §3 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż na 3 dni roboczych od daty 

zaistnienia takich okoliczności. 

4. W sytuacji określonej w ust. 3 niniejszego § Zamawiający może wyznaczyć stosowny termin 

dodatkowy do realizacji przedmiotu Umowy. 

 

 

§ 9 kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci karę:  

a. w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, w przypadku 

odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 

b. w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,  

za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 3 ust. 1. 

3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa 

żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość 

poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej  

i obciążenia kosztami Wykonawcę w przypadku opóźnień w usunięciu wad i usterek powyżej 

ustalonego terminu 

§ 10 

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych 

1. Dane osobowe Wykonawcy są przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 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 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej 
RODO - wyłącznie na potrzeby wykonania umowy. Wykonawca nie jest obowiązany do podania 
swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania danych osobowych jest nie 
zawarcie umowy, gdyż dane te są niezbędne do wykonania tej czynności. Administratorem danych 
osobowych Wykonawcy jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 
59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@muzeumgornictwa.pl. 
Decyzje, w oparciu o podane przez Wykonawcę dane,  
nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane  
do przedawnienia ewentualnych roszczeń i wykonania obowiązków wynikających z przepisów 
prawa. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy mogą być osoby lub podmioty, którym 
zostanie udostępniona umowa, lub dokumentacja postępowania zakończonego podpisaniem 
niniejszej umowy, w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego 
procedury. Wykonawca ma prawo żądania dostępu do swych danych; ich sprostowania, 
przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 
18 ust. 2 RODO). Ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu 
przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia  
że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących 
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przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO Wykonawcy nie 
przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych. 
Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli Wykonawca/Zleceniobiorca jest osobą fizyczną lub osobą 
fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą 
fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi. 

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił, i w razie potrzeby będzie wypełniał, w imieniu Zamawiającego, 
ciążące na nim obowiązki informacyjne - przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO - wobec osób 
fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
 i pełnomocników będących osobami fizycznymi i członów organów zarządzających będących 
osobami fizycznymi, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał lub będzie 
pozyskiwał w celu wykonania umowy, a które to dane przekazał lub przekaże Zamawiającemu. 
Uwaga: Jeśli Wykonawca/Zleceniobiorca nie przekazuje danych osobowych innych  
niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 
stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, to punkt takiego Wykonawcy/Zleceniobiorcy nie 
dotyczy.    
 

 

§ 11 Inne postanowienia 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji przedmiotu Umowy strony poddają  

pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia  

przez Wykonawcę jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej Umowy na osoby trzecie 

bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964r. kodeks cywilny oraz przepisy aktów prawnych powiązanych z przedmiotem Umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, pod warunkiem, że będą  

one dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej poprzez sporządzenie 

aneksów podpisanych przez strony. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej 

 ze stron. 

                Wykonawca        Zamawiając 

 

 

 

 
 


