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UMOWA nr   …………….…. 

 

zawarta w dniu ..……………….. r.  pomiędzy: 

Muzeum Narodowym we Wrocławiu wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RNIK 65/2006, z siedzibą we Wrocławiu przy 

pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora – Piotra Oszczanowskiego 

2. Głównego Księgowego – Joannę Domasik 

wpisanych w tym charakterze do wyżej wymienionego rejestru, zwanych dalej Zamawiającym 

a: 

 

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego……………………………………………. 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usług polegających na konserwacji i serwisowaniu systemu 

sygnalizacji pożaru (dalej: Usługi) zamontowanego w: 

a) gmachu głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Warszawy 5, 

b) Muzeum Etnograficznym przy ul. Traugutta 111-113 we Wrocławiu 

c) Muzeum Panoramie Racławickiej przy ul. J.E. Purkyniego 11 we Wrocławiu 

2. Usługi konserwacji systemu sygnalizacji pożaru opisanego powyżej polegają na wykonywaniu: 

a) regularnych konserwacji systemu sygnalizacji pożaru zgodnie z wymogami producentów, 

przepisami przeciwpożarowymi 

b) regularnych przeglądów systemu sygnalizacji pożaru, wykonywanych z częstotliwością co 

trzy miesiące,  

c) koniecznych napraw i usuwaniu awarii i usterek systemu sygnalizacji pożaru. 

3. Szczegółowy zakres prac składających się na Usługi określa Opis przedmiotu zamówienia, 

stanowiący Załącznik nr 1 do umowy. 

4. O terminach przeglądów, o których mowa w ust. 2 lit b powyżej Wykonawca będzie informował 

Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem. Pozostałe Usługi wyszczególnione w umowie 

Wykonawca będzie wykonywał w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego.  

5. Usługi będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie na 

stanowisku pracy z BHP i P.POŻ. 

6. Wykonawca wykona Usługi z należytą starannością zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi w tym zakresie normami branżowymi i przepisami przeciwpożarowymi oraz 

przepisami BHP. 

7. Wykonawca wykona wszystkie Usługi siłami własnymi i przy użyciu własnych narzędzi. 
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§ 2. 

1. Zakres czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru wykonywanych w ramach Usług 

obejmuje: 

1) centralę, 

2) awaryjne źródło zasilania, 

3) linie dozorowe. 

2. Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych wchodzących z zakres Usług zawiera określa Opis 

przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do umowy 

3. Wykonanie przez Wykonawcę Usług będzie potwierdzone przez upoważnionych przedstawicieli 

obu Stron w treści protokołu odbioru prac, podsumowującego wszystkie ww. czynności wykonane 

w danym kwartale świadczenia Usług. 

4. Wykonawca nie może podzlecać obowiązków wynikających z umowy ani, bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego, zmieniać uzgodnionego sposobu i zakresu prac wskazanych w § 1. 

5. Wykonawca zobowiązuje się współdziałać ze Zamawiającym i personelem wyznaczonym przez 

Zamawiającego w wykonywaniu Usług, a także udzielać Zamawiającemu na jego żądanie 

potrzebnych informacji o przebiegu wykonywania Usług. 

 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego 

usterek instalacji wskazanej w § 1 w terminie nie dłuższym niż 24 godzin od momentu zgłoszenia 

awarii lub usterki. 

2. Zgłoszenie usterki lub awarii odbywać się będzie na adres mailowy osób wyznaczonych do 

kontaktu w sprawach umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć prace związane z naprawą zgłoszonej usterki/awarii w tym 

samym dniu do godziny 12.00. W przypadku zgłoszenia usterki/awarii po godzinie 12.00 

Wykonawca jest uprawniony do przystąpienia do usunięcia usterki/awarii w dniu następnym. 

4. W przypadku nie przystąpienia do usunięcia usterki/awarii lub nie wywiązania się Wykonawcy z 

warunków umowy Zamawiający ma prawo skorzystać z usług innego wykonawcy a kosztami 

robocizny i materiałów obciążyć Wykonawcę. Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych 

Strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza regulację z art. 480 § 1 k.c. w 

zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze. 

5. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy, w tym do przyjmowania zgłoszeń usterek i 

odpowiadania na te zgłoszenia są: 

a) Ze strony Zamawiającego: 

b) Ze strony Wykonawcy: 

6. Każda ze Stron może dokonać zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w drodze 

oświadczenia przesyłanego drugiej Stronie na piśmie lub drogą elektroniczną, bez konieczności 

zawierania aneksu do umowy. 
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§ 4. 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 01.01.2022 r do 31.12.2023 

r………………………………………………….. i może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przez każdą 

ze stron. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i kończy się w ostatnim dniu miesiąca. 

2. W przypadku nie wykonywania, bądź nieprawidłowego wykonywania Usług stanowiących 

przedmiot umowy określonych w § 1 i 2, w szczególności jeżeli Wykonawca nie przystąpił do 

wykonywania lub zaprzestał wykonywania Usług, nie współdziała z Zleceniodawcą w wykonywaniu 

umowy albo w inny sposób rażąco narusza niniejszą umowę Zamawiający może rozwiązać umowę 

bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie określonym w ust. 2 Wykonawcy  przysługuje 

wynagrodzenie wyłącznie za okres wykonywania Usług do dnia otrzymania oświadczenia o 

wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym, chyba że Strony uzgodnią inaczej. 

4. Wypowiedzenie umowy w trybie określonym w ust. 2 pozostaje bez uszczerbku dla ewentualnych 

roszczeń Zleceniodawcy o naprawienie szkody z powodu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Zleceniobiorcę.  

5. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, 

jeżeli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć ani 

którym nie można było zapobiec, w szczególności takich jak np.: rozruchy, klęski żywiołowe, 

pożary, akty terroru, żałoba narodowa, ograniczenia wprowadzone w związku ze stanem 

nadzwyczajnym lub stanem epidemii, awarie lub przerwy w dostawie mediów, decyzje organów 

władz państwowych lub samorządowych (siła wyższa). Strona powołująca się na wystąpienie siły 

wyższej okoliczności ma obowiązek zawiadomić o tym niezwłocznie drugą Stronę. 

 

§ 5. 

1. Strony ustalają wynagrodzenie kwartalne w formie ryczałtu w wysokości: 

Cena netto: …………………………… zł.   

W tym: 

a) gmach główny Muzeum Narodowe we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Warszawy 5,………………..zł 

b) Muzeum Etnograficzne przy ul. Traugutta 111-113 we Wrocławiu…………………zł  

c) Muzeum Panorama Racławicka przy ul. J.E. Purkyniego 11 we Wrocławiu…………………..zł 

 

Podatek VAT 23 %, kwota podatku VAT: ……………………….. zł. 

Cena brutto: ………………………………. zł.   

W tym: 

a) gmach główny Muzeum Narodowe we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Warszawy 5,………………zł 

b) Muzeum Etnograficzne przy ul. Traugutta 111-113 we Wrocławiu…………………………..zł 

c) Muzeum Panorama Racławicka przy ul. J.E. Purkyniego 11 we Wrocławiu……………………..zł 
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2. Całkowita kwota ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonanie całości 

przedmiotu umowy wynosi: ……………………………….. zł. brutto.   

3. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 doliczona będzie kwota podatku VAT w wysokości 

stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.  

4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT z rachunku 

bieżącego Zamawiającego na rachunek bieżący Wykonawcy. 

5. Potwierdzenie wykonania konserwacji dokonuje każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego. 

6. Prace nie przewidziane zakresem Usług będą wyceniane wg stawki …………………..zł 

netto za 1 roboczogodzinę  oraz ……………………….. zł netto ryczałtowy koszt za 

dojazd.  

7. Przystąpienie do prac wykraczających poza zakres Usług wymaga uprzedniej pisemnego 

oświadczenia Zamawiającego o powierzeniu Wykonawcy wykonania dodatkowych prac. 

 

§ 6. 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, gdy Zamawiający 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w 

dotrzymaniu terminu określonego w § 3 pkt 1 i 2 umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z kwotą wynagrodzenia należnego za 

przedmiot umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary 

umowne. 

 

§ 7. 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę w umowie i wszelkich 

oświadczeniach dot. umowy (w tym w ofercie), m.in. dane osób wskazanych do kontaktu w 

sprawach dot. umowy, jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu (pl. Powstańców Warszawy 5, 50-

153 Wrocław). U administratora wyznaczono Inspektora Danych Osobowych, z którym można 

kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iodo@mnwr.pl. 

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz w celach 

kontaktowych w sprawach dot. umowy oraz ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń 

(uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO), a także w celach realizacji 

obowiązków nałożonych na administratora przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO), m.in. w 

celach rachunkowości i sprawozdawczości. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich 

przetwarzanie jest konieczne do zawarcia umowy.  
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3. Dane są przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a po jego upływie przez okres 

wymagany przepisami prawa, m.in. zgodnie z Prawo zamówień publicznych, ustawą o 

rachunkowości oraz ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do czasu upływu 

okresu przedawnienia. 

4. Dane osobowe są przekazywanie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora 

wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych, m.in. dostawcom 

usług IT, usług hostingowych, a także organom administracji i upoważnionym podmiotom na 

podstawie stosownych przepisów prawa.  

5. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani wykorzystywane do podejmowania decyzji w 

sposób zautomatyzowany. Dane nie będą przesyłane poza obszar EOG. 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (w zakresie w jakim podstawą 

przetwarzania jest wykonanie umowy lub zgoda) oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, a także wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznają, iż przetwarzanie dotyczących ich 

danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych wniesienia skargi do Prezesa 

UODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych.  

7. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez administratora są 

dostępne na stronie internetowej http://www.mnwr.pl/ w zakładce Polityka prywatności. 

8. Wykonawca zobowiązuje się przekazać zawarte w niniejszym paragrafie informacje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom fizycznym, których dane udostępnia 

Zamawiającemu w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy. 

 

§ 8. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwości miejscowej dla siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki : 

1) Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik 1   

2) Oferta Wykonawcy – Załącznik 2 

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

http://www.mnwr.pl/

