Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego
Wzór Umowy pn. WARUNKI UMOWNE
zawarta w dniu ………..……. . w Malborku pomiędzy Muzeum Zamkowym w Malborku, ul. Starościńska
1, 82-200 Malbork, zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1. dr hab. Janusza Trupindę – Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku
a
………………………………………………………………………………………………………………..
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………,

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego
ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji następujące zamówienie –
Utrzymanie sprawności eksploatacyjnej systemów zabezpieczenia elektronicznego w obiektach Muzeum
Zamkowego w Malborku, Oddziału w Kwidzynie oraz Sztumie (SSP- System Sygnalizacji Pożaru, SSWiN System Sygnalizacji Włamania i Napadu, CCTV- System Telewizji Dozorowej)
2. Integralną część umowy stanowi oferta WYKONAWCY z dnia …………………………....
§ 2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Zamawiający wymaga utrzymania stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń w zakresie wymagań stosowania
zabezpieczeń technicznych (SSP, SSWiN, CCTV,), zgodnie z Rozporządzenia z dnia 02 września 2014 roku w
sprawie zabezpieczenia zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym
zniszczeniem (Dz. U. z 2014 poz. 1240) oraz zobowiązuje Wykonawcę do utrzymania pogotowia dyżurnego 24
godzinnego, pełnionego we wszystkich dniach w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia, a także środki
techniczne i kadrowe, niezbędne do prowadzenia działalności i prawidłowego wykonania Umowy w zakresie
utrzymania stałej sprawności eksploatacyjnej systemów wymienionych w § 1.
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną polisę OC w okresie obowiązywania umowy, obejmującą swoim
zakresem przedmiot umowy oraz okazywać na żądanie Zamawiającego aktualną polisę ubezpieczeniową oraz
dowody opłat składek.
4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać urządzenia pomiarowe oraz oprogramowanie do zainstalowanych
systemów.
5. Wykonawca oświadcza, iż uzyskał wystarczające informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w
pełni go akceptuje i wykona zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. W przypadku zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego wystąpienia awarii w działaniu systemów
(urządzeń) zabezpieczenia elektronicznego, Wykonawca przystąpi do jej niezwłocznego usunięcia, w czasie nie
dłuższym niż ....... godziny od chwili otrzymania zgłoszenia.
7. Jeżeli naprawa urządzeń jest poza możliwościami Wykonawcy, zainstaluje on wówczas urządzenie zastępcze, a
uszkodzone przekaże do naprawy (po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego) w pierwszym dniu
roboczym.
8. Koszt zainstalowania urządzenia zastępczego pokryje Wykonawca, a koszt usunięcia awarii – naprawy lub
wymiany uszkodzonego urządzenia pokryje Zamawiający po uprzednim przedstawieniu kosztorysu naprawy
przez Wykonawcę i jego akceptacji przez Zamawiającego.
9. W celu zgłoszenia awarii Wykonawca udostępnia następujący numer zgłoszeniowy telefonu ……………………
lub e-mali ……………………………………………
§ 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu w trakcie
prowadzenia prac, bez względu na winę Wykonawcy, jego pracowników lub podwykonawców, w szczególności:
a) szkody powstałe w następstwie nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich
przebywających w rejonie prowadzonych prac,
b) szkody wynikające ze zniszczenia obiektu, urządzeń oraz innego mienia podczas realizacji przedmiotu umowy.

2. W ramach wykonania Umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do objętych
Umową systemów (urządzeń) w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac naprawczych.

§ 4. TERMIN WYKONANIA
Umowa jest zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2019r. lub do wyczerpania kwoty określonej
w § 5 ust. 6
§ 5. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony ustalają, że rozliczenie usługi usunięcia awarii nastąpi fakturą VAT wystawioną po każdej wykonanej
usłudze. Faktura będzie wystawiona na podstawie protokołu odbioru usługi podpisanego bez zastrzeżeń przez
przedstawiciela Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie ustalane jako iloczyn stawki za jedną roboczogodzinę w wysokości
…………. brutto i ilości przepracowanych godzin w trakcie każdej interwencji serwisowej. Liczba
przepracowanych roboczogodzin będzie potwierdzana przez uprawnionego do odbioru prac przedstawiciela
Zamawiającego na protokole realizacji interwencji serwisowej.
3. Ryzyko prawidłowości ustalenia kosztów wykonania przedmiotu umowy należy do Wykonawcy.
4. Zamawiający pokryje koszty urządzeń i zużytych materiałów związanych z ewentualną ich wymianą.
Konieczność takiej wymiany zostanie każdorazowo określona odrębnym protokołem spisanym i zaakceptowanym
przez przedstawiciela Zamawiającego.
5. Płatność będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem bankowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej na podstawie protokołów, o których mowa w ust. 2 i ust. 4, na
rachunek Wykonawcy podany na fakturze. Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia
dyspozycji dokonania przelewu w banku przez Zamawiającego.
6. Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty
125.000,00 zł netto (brutto 153.750,00zł; słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych)
7. Zamawiający oświadcza, iż jest podatnikiem VAT o NIP 579-10-02-043
8. Wykonawca oświadcza, iż jest podatnikiem VAT o NIP ……………………
§ 6. ODBIÓR PZEDMIOTU UMOWY
Odbiór prac będących przedmiotem umowy będzie następować na podstawie podpisanych bez zastrzeżeń protokołów
realizacji interwencji serwisowej zawierających rozliczenie w oparciu o stawkę określoną w § 5 ust. 2, które będą
podstawą do wystawienia faktury VAT.
§ 7. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli:
a) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, nastąpi podział lub połączenie z innym
podmiotem lub zbycie przedsiębiorstwa,
b) nastąpi wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy,
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w trybie określonym w § 9 ust. 3, dwukrotnego nienależytego
lub nieterminowego wykonania usług przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania
Umowy w trybie natychmiastowym bez konieczności dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia uprawnień i obowiązków wynikającej z
rękojmi w odniesieniu do prac odebranych przez Zamawiającego.
5. Niniejsza Umowa wygasa z chwilą wyczerpania kwoty, o której mowa w §5 ust. 6, bez konieczności składania
dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.
6. Każda ze stron może rozwiązać umowę w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§ 8. POUFNOŚĆ
1.

Strony umowy zobowiązują się zapewnić poufność informacji i materiałów uzyskanych od drugiej Strony lub
wytwarzanych w trakcie realizacji niniejszej umowy i nie ujawniać ich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej
strony.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wszelkie informacje i materiały odnoszące się do danej Strony, będą przez Stronę drugą zachowane w
poufności w takim samym stopniu i co najmniej w taki sam sposób, w jaki Strona, której informacje te dotyczą
chroni własne informacje. Żadna ze Stron nie będzie w szczególności ujawniać, publikować, udzielać,
przekazywać, ani w żaden inny sposób ich udostępniać.
Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie danych, o których mowa w ust. 1 w zakresie wykraczającym poza
cel niniejszej umowy będzie stanowić naruszenie przez Stronę ujawniającą istotnych interesów Strony, której
dotyczą.
Strony zobowiązują się do zachowania poufności danych, o których mowa w ust. 1, w trakcie trwania umowy a
także po jej wygaśnięciu. Obowiązek ten nie dotyczy danych jawnych, czy też ogólnodostępnych.
W przypadku stwierdzenia incydentu w zakresie bezpieczeństwa informacji Strony lub prawdopodobieństwa
wystąpienia takiego incydentu, Strona stwierdzająca niezwłocznie przekaże wszelkie posiadane informacje o
tym zdarzeniu drugiej Stronie.
Strony zobowiązują się uzgodnić i stosować bezpieczny sposób przekazywania informacji prawnie chronionych,
szczególnie drogą elektroniczną, zapewniający ich poufność.
Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają stosowania postanowień przepisów szczególnych,
powszechnie obowiązującego prawa, nakładających obowiązek ujawnienia informacji we wskazanym tymi
przepisami zakresie.
Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku jest administratorem danych osobowych, które mogą być uzyskane
w trakcie realizacji niniejszej umowy.
§ 9. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przy wykonaniu Umowy należytej staranności zawodowej z
uwzględnieniem charakteru prowadzonej przez siebie działalności.
2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty karty umownej w wysokości: 2.000,00 zł za każdy stwierdzony
przypadek:
a) nie podjęcia interwencji serwisowych w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 6,
b) inny niż określony w lit. a) przypadek nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
3. Podstawą żądania zapłaty kary, o której mowa w ust. 2 będzie notatka służbowa sporządzona jednostronnie przez
osobę określoną w § 11 ust. 3.
4. W przypadku rozwiązania umowy w trybie § 7 ust. 1 i ust. 2 Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty
kary umownej w wysokości 25% kwoty netto określonej w § 5 ust. 6.
5. Kary umowne, o których mowa powyżej podlegają odliczeniu od wynagrodzenia należnego Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy.
6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy
7. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją wysokości wyrządzonej szkody, Zamawiający może dochodzić od
Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 10. GWARANCJE I RĘKOJMIA
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac przez okres
24 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru prac.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zainstalowane urządzenia na okres równy gwarancji
producenta.
3. W przypadku awarii, wystąpienia wad lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń, Wykonawca zobowiązuje się
do ich niezwłocznej naprawy lub, jeżeli jest to niemożliwe, wymiany wadliwego elementu na własny koszt.
Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Zamawiający nie mógł korzystać z
przedmiotu umowy. Jeżeli w ramach gwarancji nastąpiła wymiana urządzeń, okres gwarancji na te urządzenia
biegnie od chwili zainstalowania lub wymiany.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1
jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
§ 11. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego do przekazywania osobom trzecim jakichkolwiek
informacji związanych z realizacją niniejszej umowy.
2. Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego, uprawnionym do kontroli, nadzoru, odbioru i rozliczenia robót
jest Jerzy Dembek – administrator systemów bezpieczeństwa elektronicznego MZM, tel. 512 205 657.
4. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest …………………………...

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
3. Ewentualne spory między Stronami wynikłe z treści i realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywane przez Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania pełnej tajemnicy co do funkcjonowania w/w systemów i innych
elementów zabezpieczeń funkcjonujących u Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

§ 13
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1. Koncesja MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego.
2. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC.
3. Wykaz systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku, Oddziale w Kwidzynie oraz
Sztumie.

ZAMAWIAJĄCY

Podpis osoby
sporządzającej umowę

………………………..

WYKONAWCA

