UMOWA Nr .....
Zawarta w dniu .......................... r. w Toruniu, pomiędzy:
Muzeum Okręgowym w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, Zarejestrowanym w rejestrze
instytucji kultury prowadzonym przez Prezydenta Miasta Torunia pod numerem 05/99, posiadającym numer
NIP 956-00-11-771, REGON: 871243679
reprezentowanym przez:
Dyrektora dr Marka Rubnikowicza
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Mariusza Ruszkiewicza
zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”
a
......................................................................................................
reprezentowanym(ą) przez
.......................................................................................................
NIP .................................
zwanym(ą) dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą”
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania
ofertowego z zastosowaniem zasady konkurencyjności, Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje
się wykonania zadania pn.: Wykonanie i dostawa repliki armaty rewolwerowej Hotchkiss 37 mm do
wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń.
2. Zadanie jest realizowane w ramach Projektu „Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja budynku Koszar
Bramy Chełmińskiej na cele muzealne” w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i
rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów
kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr
POIS.08.01.00-00-0156/17-00.
§2
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem całego zamówienia jest wykonanie repliki armaty rewolwerowej Hotchkiss 37 mm oraz
dostarczenie jej do siedziby Zamawiającego lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie
Torunia.
2. Specyfika Sprzętu:
Replika armaty rewolwerowej Hotchkiss (Hotchkiss revolving cannon 37 mm)
Osadzenie:
kazamatowa laweta naścienna
Kaliber:
37 mm
Długość całkowita:
85 mm
Długość lufy:
740 mm
Ilość luf:
5
Masa:
Ok. 250 kg
Magazynek:
Kaseta nabojowa na 10 szt. Kartaczy
Materiał :
Stal, mosiądz, drewno (zgodnie z modelem historycznym
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania repliki w skali 1:1 w stosunku do oryginału, z
zachowaniem proporcjonalności poszczególnych elementów.
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4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu prac, koniecznego dla uzyskania
finalnego efektu, określonego w niniejszym paragrafie, z punktu widzenia: celu, przepisów prawa oraz
wiedzy technicznej.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z:
a. wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym z dnia ……………….. wraz z załącznikami,
b. Ofertą Wykonawcy z dnia ….,
c. Wymogami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,
§3
PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1.

2.

3.

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) odbiór przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 4 i 8 niniejszej umowy;
2) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 niniejszej umowy;
3) składanie pisemnych reklamacji dotyczących przedmiotu umowy zaraz po wykryciu jego wad,
4) bieżąca kontrola stanu prac realizowanych przez Wykonawcę.
W przypadku, gdy w czasie kontroli ustalone zostanie, że przedmiot umowy wykonywany jest sprzecznie z
obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami umowy, sztuką inżynierską, należytą starannością lub
w sposób niepozwalający na terminowe zrealizowanie zamówienia, Zamawiający może wezwać
Wykonawcę do prawidłowej realizacji zamówienia.
W przypadku braku reakcji Wykonawcy na wezwanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym,
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
§4
PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Do obowiązków Wykonawcy należy: realizacja przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, oraz
zapytaniem ofertowym z dnia .………………….. wraz z załącznikami.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania repliki opracuje i przedstawi do akceptacji
Zamawiającego dokumentację repliki wraz z opisem użytych materiałów, składającą się z:
a. opisu technicznego sprzętu,
b. wykazu poszczególnych elementów konstrukcji (wraz z rysunkami).
Wszystkie elementy składowe repliki armaty należy wykonać z surowców o odpowiedniej jakości tak, by
zapobiec korozji i uszkodzeniom. W przypadku drewna należy użyć specjalnych impregnatów
przeciwogniowych.
Wszystkie materiały użyte przez Wykonawcę (w szczególności farby, lakiery, wypełniacze i kleje) muszą
posiadać stosowne atesty, spełniać normy wskazane z przepisach przeciwpożarowych.
Zamawiający przeprowadzi co najmniej jedną kontrolę w miejscu wykonywania zamówienia w trakcie
wykonywania zamówienia – po wykonaniu wszystkich elementów sprzętu, przed złożeniem ich w całość.
Zamawiający i Wykonawca uzgodnią termin kontroli przynajmniej na 7 dni przed jej przeprowadzeniem.
Z przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony protokół, w którym zawarta będzie ocena wykonanych
elementów oraz wskazane ewentualne poprawki. Termin wykonania poprawek nie wpłynie na termin
ostatecznego wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia rażących usterek
Zamawiający wyznaczy termin kolejnej kontroli.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia gotowego przedmiotu umowy własnym środkiem transportu
i na własną odpowiedzialność do siedziby Zamawiającego lub w inne wskazane wcześniej przez
Zamawiającego miejsce oraz do dokonania montażu repliki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
W zakresie Wykonawcy leży przygotowanie i zabezpieczenie transportu tak, by jego gabaryt umożliwiał
wjazd na teren Toruńskiej Starówki.
Wykonawca nie może przenosić na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a w szczególności dotyczy to przeniesienia wierzytelności.
§5
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.

Strony ustalają następujące terminy realizacji prac:
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

1) termin rozpoczęcia realizacji zamówienia –z dniem podpisania umowy,
2) termin zakończenia realizacji zamówienia – 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się termin odbioru końcowego, przy czym, w przypadku
wystąpienia usterek Zamawiający ma prawo wyznaczyć termin do ich usunięcia.
W przypadku usunięcia usterek w terminie wyznaczonym na podstawie ustępu poprzedzającego przez
Zamawiającego przyjmuje się, że termin określony w ust. 1 pkt. 2) został dotrzymany.
W przypadku nieusunięcia usterek w terminie wyznaczonym na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu
przez Wykonawcę przyjmuje się, że termin określony w ust. 1 nie został dotrzymany. Zamawiający ma
prawo do naliczania kar umownych na podstawie niniejszej umowy od dnia następującego po dniu
wskazanym w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu.
W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że przedmiot zamówienia nie został wykonany w całości lub
części lub prace zostały wykonane niezgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ma prawo
do naliczania kar umownych od dnia dokonania odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2
niniejszego paragrafu, do czasu ich prawidłowego wykonania przez Wykonawcę.
Stwierdzenie przypadków wymienionych w ust. 2-5 powinno nastąpić w formie pisemnej, w protokole
odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca nie podpisze protokołu odbioru, zostanie niezwłocznie
poinformowany (pisemnie, drogą mailową lub faksem) o podjętych przez Zamawiającego decyzjach.
Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu wykonania przedmiotu zamówienia objętego
niniejszą umową będzie możliwa w przypadkach:
1) wstrzymania prac lub przerw w realizacji prac powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
2) zlecenia prac dodatkowych objętych zamówieniem dodatkowym, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub
zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,
3) wystąpienia siły wyższej.
Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, polecić Wykonawcy na
piśmie:
1) zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku określonych w zapytaniu ofertowym, których wartość
nie przekroczy wartości rozwiązań podstawowych,
2) pominięcie jakichkolwiek prac.
Wydanie przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na ważność pozostałych
postanowień umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany – na wniosek
Wykonawcy – terminu zakończenia prac, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu.
§6
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1.

2.
3.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowo w kwocie
......................................... zł netto (słownie: .................................................. złotych ………/100)
powiększonej o stawkę obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT) tj. ............... zł (słownie:
.............................. złotych ………../100), co stanowi łącznie kwotę brutto ....................... zł (słownie:
...................................................................... złotych ……/100).
Kwota określona w ust. 1 stanowi zapłatę za realizację zadania w całości.
W przypadku zmian obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie stosownie do aktualnie obowiązującej stawek.
§7
ZASADY PŁATNOŚCI

1.

2.
3.
4.

Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie końcowej
faktury VAT, wystawionej po zakończeniu i odbiorze przedmiotu zamówienia, w terminie maksymalnie 30
dni od daty odbioru końcowego.
Końcowa faktura VAT zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego
przez przedstawicieli Stron.
Ustala się następujący termin płatności faktury VAT – do 30 dni licząc od daty jej doręczenia.
Faktura VAT wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. Termin
płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
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5.

Zapłata należności z faktury VAT nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy określony w
fakturze VAT.
Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.

§8
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1.
2.

Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zamówienia zastosowany zostanie odbiór końcowy.
Wykonawca zgłaszając odbiór końcowy zobowiązany jest do przedstawienia sprzętu zgodnego z opisem w
punktach zamieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz w niniejszej umowie.
Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze, o czym mowa w § 5 niniejszej umowy.

3.

§9
AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Wraz z podpisaniem protokołu końcowego na Zamawiającego przechodzą bez odrębnego wynagrodzenia
wszystkie autorskie prawa majątkowe do sprzętu, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.
Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego Zamawiający nabywa prawo do udzielenia zezwoleń na
korzystanie z przedmiotu umowy bez ograniczeń.
Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnego i nieograniczonego czasowo i terytorialnie
upoważnienia do wykonywania autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy i zrzeka się
wykonywania ich osobiście.
Wykonawca zaświadcza, że będzie dysponował przedmiotem umowy w sposób nienaruszający praw osób
trzecich.
Wraz z prawami autorskimi Zamawiający nabywa prawo do dalszej odsprzedaży, użyczenia lub
przekazania przedmiotu umowy bez zgody Wykonawcy.
W ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych, Zamawiającemu przysługuje prawo do
nieograniczonej eksploatacji przedmiotu umowy na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy: publiczne wystawienie dzieła tak, aby każdy
mógł mieć dostęp do dzieła w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego,
b) w zakresie utrwalania wykonanego dzieła – publiczna prezentacja dzieła lub jego fragmentów w
celach promocyjnych w internecie i w innych mediach.
§ 10
PODWYKONAWCY

1.
2.

3.

4.

5.

Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Umowy z
podwykonawcami powinny być zawarte w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Na podstawie art. 6471 § 1 Kodeksu Cywilnego strony ustalają, iż przedstawiony w kosztorysie ofertowym
zakres prac Wykonawca będzie wykonywał samodzielnie, za wyjątkiem części prac związanych z
wykonaniem ............................, gdzie dopuszcza się udział podwykonawców, po uprzednim zgłoszeniu i
akceptacji przez Zamawiającego:
1) .............................................................................
2) .............................................................................
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcami
stosownie do art. 6471 § 2 Kodeksu Cywilnego i w związku z tym powinien przedłożyć umowę z
podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w
umowie lub projekcie, na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac przez podwykonawcę.
Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą
lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w umowie lub
projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi
wykonane przez podwykonawcę.
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6.

Zgoda Zamawiającego na zlecenie części usług ujętych umową odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczególnionym w ofercie, może być udzielona pod następującymi
warunkami:
1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres prac lub usług określonych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
7. Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji, a także za
jakość i terminowość prac przez nich wykonanych, jak za działania własne. Przed zawarciem umów z
podwykonawcami Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu wszelkich
informacji dot. podwykonawców. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za
usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
8. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalonych w
nich za zakres prac wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia za ten zakres w
niniejszej umowie.
9. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi zawartych
– Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zostały zawarte klauzule dot. zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, co najmniej w zakresie przewidzianym w niniejszej umowie.
10. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami taki okres odpowiedzialności za wady, aby nie był
on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
11. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo prac wykonywanych przez podwykonawców oraz za
terminową zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonywane przez nich.
12. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcom stosownie
do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty za te usługi Wykonawcy, Zamawiający ma
prawo żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami ustawowymi za
opóźnienie i kosztami w całości od Wykonawcy.
§ 11
KONSORCJUM
1.
2.
3.

Partnerzy konsorcjum odpowiadają solidarnie, niepodzielnie i wspólnie za wykonanie przedmiotu umowy i
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy.
Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia ............... . i pełnomocnikiem
upoważnionym do reprezentowania partnerów konsorcjum wobec Zamawiającego – działającym w
imieniu i na rzecz dowolnego bądź wszystkich partnerów konsorcjum oraz do prowadzenia całokształtu
spraw
związanych
z
realizacją
niniejszej
umowy
jest
.................................................................................................
§ 12
GWARANCJA I RĘKOJMIA

1.

2.

3.

4.
5.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres …………… Bieg terminu
gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru i przekazania przedmiotu umowy do użytku. Gwarancja
stanowi roszczenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.
W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek lub wad w
terminie 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie
uzgodnionym przez Strony.
W przypadku stwierdzenia usterek lub wad Zamawiający pisemnie zawiadomi o tym fakcie wykonawcę. W
ciągu 7 dni od doręczenia pisma spisany zostanie protokół ustalający okoliczności powstania usterek lub
wad.
Niestawienie się Wykonawcy do czynności spisania protokołu oznacza uznanie wykonania przedmiotu
zamówienia w ramach ust. 2 niniejszego paragrafu.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji również po terminie określonym w ust. 1, jeżeli
zgłosił wadę Wykonawcy przed upływem tego terminu.
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6.

7.
8.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, zgodnie z postanowieniami ust. 2, to Zamawiający może zlecić ich
usunięcie stronie trzeciej na koszt wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane
w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
Strony dokonają przeglądu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a stwierdzone wówczas
ewentualne usterki wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji.
W przypadku, jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji określony w § 5 ust. 1 pkt. 2,
Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić zabezpieczenie najpóźniej w dniu podpisania aneksu
terminowego.

§ 13
KARY UMOWNE
1.

2.
3.

Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej
umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:
1) wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 2, powstałą z
przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 6 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, w
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 6 ust. 1,
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych
od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1.
Wierzytelności z tytułu kar umownych zostaną potrącone z wierzytelności przysługujących Wykonawcy, w
szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia.
Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 14
ZMIANY W UMOWIE

1.
2.
3.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności takiej zmiany.
Zmiana umowy może nastąpić zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej umowie w § 5.
Ponadto zmiana umowy będzie możliwa w przypadkach:
1) zaistnienia, po zawarciu umowy, siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć
należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Strony stosunku prawnego: - o charakterze
niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie
można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którą
można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w
szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe załamania warunków atmosferycznych,
nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej;
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;
3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie lub w załącznikach do
umowy, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
4) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją
finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie
były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy – zmianie mogą ulec termin realizacji
umowy bądź terminy wynikające z harmonogramów płatności,
5) zmiana w zakresie technologii – jeżeli proponowane materiały i technologia będą lepiej spełniały
warunki wymagane dla realizacji zamówienia;
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6) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca
brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków
zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie zmiany
przedmiotu zamówienia, terminu realizacji.
§ 15
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.

2.
3.

4.

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przysługuje prawo do
odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy:
a) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy
w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy,
b) nastąpi rozwiązanie, otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli:
a) Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 30 dni,
b) Zamawiający nie przystąpi do odbioru w terminie określonym w umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia lub odmawia podpisania protokołu
odbioru,
c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W wypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego,
sporządzi szczegółowy protokół wykonanych części zamówienia;
2) W przypadku przyjęcia części zamówienia dokona płatności w wysokości proporcjonalnej do
wykonanych prac.
W razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający
obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia.
§ 16
INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO
1.

Wykonawca oświadcza, iż w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 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.U. UE. L. z 2016 r. nr 119), zwanym dalej: „RODO”, dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych w celu realizacji obowiązków wynikających z zawarcia niniejszej umowy.
Wykonawcy przysługuje prawo do wycofania zgody, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych oraz ich usunięcia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego na jej podstawie. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1
lit a RODO) oraz zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Odbiorcami danych mogą być podmioty
współpracujące z administratorem, np. podmioty zajmujące się obsługą finansową, informatyczną lub
prawną odbiorcy. Dane będą przetwarzanie do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń wynikających z
niniejszej umowy, w tym roszczeń podatkowych oraz z zastrzeżeniem obowiązków archiwizacyjnych
administratora danych.
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2.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Toruniu
§ 17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
2. W razie wystąpienia jakichkolwiek sporów mogących powstać w toku realizacji niniejszej umowy,
strony będą dążyć do ich pozasądowego rozwiązania. W przypadku braku porozumienia, sądem
właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
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