ZAŁĄCZNIK NR 1 – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY,

UMOWA
(WZÓR)

zawarta dnia ................................ w Warszawie pomiędzy:
............................................................. z siedzibą w ..................................................
wpisanym do .................................................. pod nr ...............................................,
NIP ...........................,
reprezentowanym przez .....................................................................
zwanym/zwaną dalej „Zamawiającym”,

a
............................................................. z siedzibą w ..................................................
wpisanym do .................................................. pod nr ...............................................,
NIP ...........................,
reprezentowanym przez .....................................................................
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi dalej „Stronami”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia,
określony w przetargu nieograniczonym pod nazwą: „Zakup, dostawa i montaż
specjalistycznych mebli magazynowych do nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w
Warszawie”

2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie, dostawę oraz montaż mebli (zwanych dalej
Meblami) szczegółowo wskazanych w załączniku do umowy nr 1 - Opis Przedmiotu
Zamówienia (dalej OPZ).
3. Przedmiot Umowy będzie realizowany w następujących etapach:

MSN/1UE/2022

ZAŁ. NR 1 WZÓR UMOWY

1 z 24

a) ETAP I – proces przygotowania i uzgodnień w zakresie dokumentacji technicznej;
b) ETAP II – proces produkcji i dostawy Mebli do magazynów Wykonawcy na terenie
Polski;
c) ETAP III – okres magazynowania;
d) ETAP IV – montaż systemów jezdnych oraz mocujących;
e) ETAP V – ostateczny montaż całości Przedmiotu Umowy, szkolenie użytkowników,
odbiór oraz odbiór końcowy dla całości Przedmiotu Umowy;
4. Przedmiot Umowy obejmuje także przekazanie Zamawiającemu dokumentów oraz
oprogramowania w języku polskim:
a) Instrukcji obsługi i konserwacji dla danych typów Mebli;
b) atestów i certyfikatów oraz innych dokumentów przedmiotowych, które są
wymagane zgodnie z OPZ;
c) oprogramowanie do sterowania Meblami;
d) dokumentacji powykonawczej, zaakceptowanej dokumentacji technicznej z
naniesionymi zmianami dla całości Przedmiotu Umowy;
5. Docelowym miejscem dostawy i montażu Przedmiotu Umowy jest nowa siedziba Muzeum
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie - Placu Defilad

§2
REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z wymaganiami OPZ w terminach
wskazanych w Umowie.
2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy, posiada
odpowiedni potencjał produkcyjny, materiały, narzędzia oraz personel niezbędny do
wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za
bezpieczeństwo podczas wykonywania prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy
oraz za prawidłowość wykonania i wymaganą jakość wykonanych prac.
3. ETAP I - Wykonawca w czasie realizacji tego ETAPU Przedmiotu Umowy przygotuje i
uzyska akceptację Zamawiającego dla takich elementów jak:
a) dokumentacja techniczna dla każdego z Mebli zawierająca co najmniej:
-
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użytkowej i gabarytów Mebli;
-

opis zastosowanych materiałów oraz techniki malowania, zabezpieczenia dla
każdego elementu, z którego dany Mebel jest wykonany;

-

rysunki i przekroje systemów jezdnych oraz mocujących Meble, ingerujących
w strukturę budynku, których wykonanie będzie powiązane z
harmonogramem realizacji Robót Budowlanych;

-

wskazanie zakresu, który będzie realizowany przez podwykonawców
Wykonawcy z podaniem ich nazw i danych kontaktowych;

-

spis elementów składowych dla każdego z Mebli wraz z numerem
katalogowym oraz określeniem stosowanych oznaczeń tych elementów na
opakowaniach transportowych w celu możliwej ich identyfikacji podczas
dostawy;

-

opis kolorystyki elementów składowych Mebla (Numery RAL, stopień
połysku, kolor wewnętrzny szuflad, etc.), która zostanie finalnie
zaakceptowana na podstawie próbek przez Zamawiającego,

b) próbki materiałowe z których będzie realizowany dany mebel.
c) Modele (Mockup) elementów Przedmiotu Umowy wskazanych w OPZ.
-

przed wykonaniem danego modelu Mebla wskazanego w OPZ Wykonawca
jest zobowiązany przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym dokumentacje
techniczną dla każdego z modeli, która będzie zwierać co najmniej:
o

rysunki warsztatowe ze wskazaniem dokładnych wymiarów dla
każdego z elementu modelu danego mebla, ze szczególnym
uwzględnieniem wymiarów powierzchni użytkowej i gabarytów
modelu;

o dokładny opis rodzaju materiału i kolorystyki wykończeń każdego
elementu;
o określenie nośności danego modelu i jego części.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od popisanie Umowy przedstawi do zatwierdzenia
Zamawiającemu harmonogram realizacji ETAPU I Przedmiotu Umowy dla każdego z
Mebli. Harmonogram uwzględnieni, terminy dotyczące wszystkich czynności określonych
dla Etapu I, czynności odbioru i akceptacji Zamawiającego oraz cykliczne spotkania
konsultacyjne z Zamawiającym. Zamawiający w terminie 2 dni dokona akceptacji lub
przedstawi uwagi do złożonego harmonogramu. W przypadku odrzucenia harmonogramu
Wykonawca naniesie wymagane zmiany. Procedura będzie powtórzona do momentu
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uzgodnienie i akceptacji harmonogramu ETAPU I .
5. W czasie realizacji ETAPU I Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów
sprawdzających, dotyczących pomieszczeń montażu Mebli oraz drogi transportu
poszczególnych elementów Mebli w budynku Zamawiającego. Wykonawca zapozna się z
rozmieszczeniem instalacji technicznych każdego pomieszczeń, gdzie będą instalowane
Meble. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym terminy i miejsca pomiarów pomieszczeń
mając na uwadze prowadzone roboty budowlane w budynku. Błędy pomiarów oraz
wynikające z nich konsekwencje obciążają Wykonawcę.
6. Wykonawca w terminie 50 dni od dnia podpisania umowy, przedstawi do akceptacji
Zamawiającego kompletną dokumentację techniczną zawierającą wszystkie elementy
wskazane w ust. 3 pkt a) powyżej dla każdego z Mebli wskazanych w OPZ. Zamawiający
w terminie do 14 dni od złożenia dokumentacji technicznej oceni jakość dokumentacji,
zgodność dokumentacji z OPZ oraz wymaganiami funkcjonalnymi, estetycznymi i wyda
pisemną opinię w tym zakresie. W przypadku braku akceptacji dokumentacji technicznej
dla danego Mebla, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin nie krótszy niż 3 dni na
złożenie dokumentacji poprawionej i procedura oceny zostanie powtórzona dla danego
Mebla do momentu jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie
dokumentacji technicznej, w przypadku późniejszego ujawnienia się wady, nie stanowi
podstawy do zwolnienia Wykonawcy z jego zobowiązania do należytej realizacji
Przedmiotu Umowy lub zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. Zwłoka w
realizacji przedmiotowego ETAPU I wynikająca z braku akceptacji dokumentacji
technicznej dla danego mebla obciążają Wykonawcę.
7. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego próbki materiałów o których mowa
w ust. 3 pkt b) powyżej w zakresie i ilości wskazanej w OPZ dla danego Mebla. Wykonawca
w terminie 3 dni od dnia pod pisania Umowy przedstawi do akceptacji Zamawiającego
wymagane próbki materiałowe w ilościach określonych w OPZ. Zamawiający dokona
oceny próbek w zakresie zgodności z OPZ oraz wymaganiami estetycznymi,
funkcjonalnymi i zaakceptuje dany materiał. W terminie 5 dni od dnia złożenia danych
próbek Zamawiający wyda pisemną opinie w tym zakresie. W przypadku braku akceptacji
dla danej próbki Zamawiający zażąda złożenia próbki zamiennej i procedura oceny
zostanie powtórzona dla danego materiału do momentu jego zatwierdzenia.
Zatwierdzenie materiałów, próbek, w przypadku późniejszego ujawnienia się wady, nie
stanowią podstawy do zwolnienia Wykonawcy z jego zobowiązania do należytej realizacji
Przedmiotu Umowy lub zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. Zwłoka w
realizacji Etapu I wynikająca z braku akceptacji próbki dla danego elementu Przedmiotu
Umowy obciąża Wykonawcę.
8. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy przedstawi do akceptacji
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Zamawiającego dokumentację techniczną dla każdego z Modelu (Mockup) wskazanego w
OPZ o której mowa w ust. 3 lit. c) powyżej. Zamawiający dokona oceny w zakresie
zgodności z OPZ oraz wymaganiami estetycznymi, funkcjonalnymi. W terminie 5 dni od
dnia złożenia dokumentacji technicznej dla danego Modelu Mebla, Zamawiający wyda
pisemną opinie w tym zakresie. W przypadku braku akceptacji dla danej dokumentacji
technicznej Modelu, Zamawiający zażąda wprowadzenia zmian i procedura oceny
zostanie powtórzona dla danej dokumentacji technicznej Modelu do momentu jej
zatwierdzenia. Zatwierdzenie dokumentacji technicznej Modelu, w przypadku
późniejszego ujawnienia się wady, nie stanowią podstawy do zwolnienia Wykonawcy z
jego zobowiązania do należytej realizacji Przedmiotu Umowy lub zobowiązań
wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. Zwłoka w realizacji Etapu I wynikająca z braku
akceptacji dokumentacji technicznej Modelu dla danego elementu Przedmiotu Umowy
obciąża Wykonawcę.
9. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego Modele (Mockup) elementów
Przedmiotu Umowy o których mowa w ust. 3 lit c) powyżej, w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w OPZ. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia akceptacji dokumentacji
technicznej danego Mockupu przekaże Zamawiającemu wymagane Modele w formie i
ilości wskazanej w OPZ. Zamawiający dokona oceny w zakresie zgodności z zatwierdzoną
dokumentacją techniczną dla danego Modelu, OPZ oraz wymaganiami estetycznymi,
funkcjonalnymi i zaakceptuje dany Model. W terminie 10 dni od dnia złożenia danych
Mockupów Zamawiający wyda pisemną opinie w tym zakresie. W przypadku braku
akceptacji dla danego Modelu Zamawiający zażąda złożenia Modelu zamiennego i
procedura oceny zostanie powtórzona dla danego Modelu, do momentu jego
zatwierdzenia. Zatwierdzenie Modelu, w przypadku późniejszego ujawnienia się wady, nie
stanowią podstawy do zwolnienia Wykonawcy z jego zobowiązania do należytej realizacji
Przedmiotu Umowy lub zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. Zwłoka w
realizacji Etapu I wynikająca z braku akceptacji Modelu dla danego elementu Przedmiotu
Umowy obciąża Wykonawcę.
10. Zamawiający uzna ETAP I za zakończony po akceptacji dokumentacji technicznej Modeli,
oraz wszystkich próbek materiałów wymaganych w OPZ dla każdego z elementu opis
Przedmiotu Umowy – Mebla. ETAP I realizacji Przedmiotu Umowy będzie zakończony
protokołem podpisanym przez Zamawiającego. Podpisanie protokołu przez
Zamawiającego dla wszystkich Mebli nie może być traktowany jako odbiór części
Przedmiotu Umowy, w przypadku późniejszego ujawnienia się wad, protokół nie stanowi
podstawy do zwolnienia Wykonawcy z jego zobowiązania do należytej realizacji
Przedmiotu Umowy lub zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi.
11. Wykonawca nie może skierować do produkcji żadnego elementu Przedmiotu Umowy
Mebla, dla którego nie został podpisany przez Zmawiającego protokół zakończenia Etapu
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I kierujący ten element Przedmiotu Umowy do produkcji.
12. W przypadku gdy Zamawiający w trakcie ETAPU I stwierdzi, że jakiś element Przedmiotu
Umowy nie będzie realizowany przez Wykonawcę zgodnie z OPZ, lub późniejszymi
ustaleniami to może zażądać wstrzymania dalszego wykonania takiego elementu i podjąć
decyzję o częściowym odstąpieniu do Umowy. W przypadku odstąpienia, Wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone o wartość wskazaną w zestawieniu cen
złożonym wraz z Ofertą dla danego Mebla bez wpływu na pozostałe koszty ogólne
realizacji Umowy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie uprawniony do roszczeń
dotyczących kosztów procesu produkcji dotyczących takiego Mebla. Oświadczenie o
odstąpieniu musi zostać złożone w terminie 40 dni od dnia przedstawienia dokumentacji
technicznej lub próbek materiałowych lub Modelu stanowiących podstawę odstąpienia.
13. ETAP II - Wykonawca w czasie realizacji tego ETAPU Przedmiotu Umowy wykona wszystkie
Meble zgodnie z dokumentacją techniczną uzgodnioną na ETAPIE I realizacji Przedmiotu
Umowy dla każdego z Mebli.
14. W terminie 7 dni od rozpoczęcia realizacji Etapu II, Wykonawca przekaże Zamawiającemu
harmonogram produkcji dla każdego z Mebli wskazanych w OPZ, podając miejsca
realizacji danego Mebla. Harmonogram produkcji będzie także wskazywał na miejsce
magazynowania Mebli w trakcie realizacji Etapu III.
15. Przedmiot Umowy będzie fabrycznie nowy i będzie pochodzić z produkcji w 2022 lub 2023
roku.
16. W czasie procesu produkcji Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizyt kontrolnych w
miejscu produkcji wszystkich lub wybranych Mebli, także dla tych realizowanych przez
podwykonawców Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek prezentacji procesu produkcji
a także udostępnienia próbek kontrolnych na życzenie Zamawiającego dla danych
elementów Mebli. Terminy wizyt kontrolnych zostaną uzgodnione przez Strony co
najmniej 10 dni przed planowanym terminem wizyty z uwzględnieniem procesu
produkcji. Z każdej z wizyt kontrolnych w terminie 7 dni Zamawiający sporządzi protokół
zawierający spostrzeżenia i zalecenia w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca w terminie 5 dni winien pisemnie odpowiedzieć na zastrzeżenia
Zamawiającego, wskazując które z uwag i zastrzeżeń nie zostały uwzględnione i dlaczego.
Wdrożenie przez Wykonawcę uwag i zastrzeżeń Zamawiającego w przypadku
późniejszego ujawnienia się wady, nie stanowią podstawy do zwolnienia Wykonawcy z
jego zobowiązania do należytej realizacji Przedmiotu Umowy lub zobowiązań
wynikających z gwarancji jakości i rękojmi.
17. W przypadku gdy Zamawiający w trakcie wizyt kontrolnych jednoznacznie stwierdzi, że
jakiś element przedmiotu Umowy nie jest realizowany zgodnie z zatwierdzoną
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dokumentacją techniczną, zatwierdzonym Modelem, próbkami lub OPZ, to może zażądać
wstrzymania takiej produkcji i podjąć decyzję o częściowym odstąpieniu od Umowy. W
przypadku odstąpienia, Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone o
wartość wskazaną w zestawieniu cen złożonym wraz z Ofertą dla danego Mebla bez
wpływu na pozostałe koszty ogólne realizacji Umowy. W takim przypadku Wykonawca nie
będzie uprawniony do roszczeń dotyczących kosztów procesu produkcji dotyczących
takiego elementu. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać złożone w terminie 40 dni, od
wizyty kontrolnej stanowiącej podstawę odstąpienia.
18. W trakcie realizacji Etapu II, Zamawiający dokona sprawdzenia warunków
magazynowania Mebli, które ma nastąpić w ETAPIE III. Strony uzgodnią terminy wizyt
kontrolnych dotyczących magazynów. Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w
każdej z tych wizyt i zaprezentować warunki magazynowania i zabezpieczeń w danej
lokalizacji. Z każdej z wizyt kontrolnych Zamawiający sporządzi w terminie 3 dni protokół
zawierający dokumentację fotograficzną, uwagi i spostrzeżenia dotyczące warunków
magazynowania Mebli. Wykonawca w terminie 3 dni winien pisemnie odpowiedzieć na
zastrzeżenia Zamawiającego, wskazując które z uwag i zastrzeżeń nie zostały
uwzględnione i dlaczego. Zamawiający na tym etapie może także uznać ze
zaproponowana lokalizacja nie zapewni odpowiedniego bezpieczeństwa Przedmiotu
Umowy i może zażądać wskazania innej lokalizacji. W takiej sytuacji Wykonawca wskaże
nową lokalizację w terminie kolejnych 14 dni, a procedura zatwierdzenia zostanie
powtórzona.
19. Wykonawca na własną odpowiedzialność i koszt przetransportuje wykonany Przedmiot
Umowy w całości do zatwierdzonego przez Zamawiającego miejsca magazynowania.
20. Zakończenie ETAPU II realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi z chwilą zmagazynowania
wszystkich elementów Mebli w lokalizacji zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz
podpisania protokołu kontrolnego przez Strony. Protokół Kontrolny zostanie podpisany w
terminie 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wykonaniu
i zmagazynowaniu całości Mebli. Protokół Kontrolny zostanie sporządzony w oparciu o
listę kontrolną, spis elementów składowych o którym mowa w ust. 3 lit a) powyżej, będący
częścią zatwierdzonej dokumentacji technicznej sprawdzenie ilość opakowań
składowanych w magazynie oraz ich zawartości. Dopiero wówczas Strony przyjmą, że
całość Mebli została wyprodukowana i zmagazynowana. Zamawiający w czasie procedury
kontrolnej dokona także wyrywkowej weryfikacji kompletności danych opakowań oraz
jakości wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca będzie zobowiązany na wniosek
Zamawiającego do udostępnienia i otwarcia wskazanych opakowań, których zawartość
zostanie poddana kontroli Zamawiającego. Po kontroli Wykonawca zapakuje i
odpowiednio zabezpieczy otwarte w czasie kontroli opakowania. Zamawiający zastrzega,
że pozytywny wynik kontroli realizacji Przedmiotu Umowy dla ETAPU II i podpisanie
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protokołu kontrolnego przez Zamawiającego, nie może być traktowany jako odbiór części
lub całości Przedmiotu Umowy. W przypadku późniejszego ujawnienia się wady, nie
stanowią podstawy do zwolnienia Wykonawcy z jego zobowiązania do należytej realizacji
Przedmiotu Umowy lub zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi.
21. W przypadku gdy Zamawiający w trakcie wizyty kontrolnej w magazynie stwierdzi braki
lub niezgodność w zakresie Przedmiotu Umowy z wymaganiami OPZ lub uzgodnionej w
ETAPIE I dokumentacji technicznej, wezwie Wykonawcę do uzupełnienia elementów
Przedmiotu Umowy, których braki lub niezgodność dotyczą w wyznaczonym terminie nie
krótszym niż 7 dni. Po uzupełnieniu wskazanych elementów Przedmiotu Umowy zgodnie
z OPZ, Zamawiający ponowi czynności kontrolne nie tylko w zakresie elementów
zmienionych, ale w ramach całego Przedmiotu Umowy. Opóźnienia w realizacji ETAPU II
wynikające ze względu na wydłużenie procedury kontrolnej obciążają Wykonawcę.
22. Etap III - Wykonawca przez cały okres magazynowania całości Przedmiotu Umowy będzie
odpowiedzialny za stan techniczny Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma za zadanie
regularnie monitorować stan magazynu i dbać o stan techniczny Przedmiotu Umowy.
23. Wykonawca na cały okres realizacji Etapu III wykupi i utrzyma odpowiednio dla każdej z
lokalizacji dodatkowe ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (zalania, pożaru itd..)
oraz kradzieży dla zmagazynowanego Przedmiotu Umowy o wartości łącznej co najmniej
120 % wartości umowy, o której mowa w §5 ust 1 Umowy. Przedmiotowa polisa nie może
być ograniczona kwotą franszyzy. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu polisy wraz z dowodem zapłaty w terminie 2 dni od dnia podpisania
protokołu kończącego ETAP II realizacji Umowy. Zamawiający jest uprawniony do
wniesienia uwag do treści polisy w terminie 7 dni. W przypadku wydłużenia okresu
magazynowania Wykonawca jest zobowiązany wydłużyć ubezpieczenie o odpowiedni
okres, przedstawiając polisę wraz z dowodem zapłaty Zamawiającemu, bez jego
wezwania.
24. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia stanów magazynowych w trakcie realizacji
Etapu III, o wizycie kontrolnej poinformuje Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem. Z
każdej wizyty kontrolnej powstanie protokół zawierający zalecenia Zamawiającego.
Wykonawca w terminie 7 dni ma obowiązek odpowiedzieć na zalecenia potwierdzając ich
wdrożenie lub składając odpowiednie wyjaśnienia we wskazanym przez Zamawiającego
zakresie.
25. ETAP III zostanie zakończony podpisaniem przez Zamawiającego protokołu, po
przetransportowaniu całości Przedmiotu Umowy na miejsce montażu.
26. w trakcie realizacji ETAPU III Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości
realizacji Etapu IV w zakresie montażu systemów jezdnych oraz mocujących regałów w
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strukturze budynku wskazanych w zatwierdzonej dokumentacji technicznej.
27. Wykonawca na 20 dni przed rozpoczęciem planowanych dostaw przekaże
Zamawiającemu do uzgodnienia z Generalnym Wykonawcą inwestycji harmonogram ich
realizacji, określając konkretne terminy dostawy oraz czas montażu dla każdego elementu
wchodzącego w skład systemów jezdnych oraz mocujących regałów w strukturze budynku
wskazanych w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, Zamawiający w terminie 4 dni
przekaże uwagi do harmonogramu.
28. Wykonawca wraz z harmonogramem przekaże informacje dotyczące sposobu realizacji
dostaw w tym rodzaj samochodu oraz przewidywany maksymalny czas postoju na terenie
budowy danego samochodu.
29. Zamawiający przekaże Wykonawcy uzgodnione zasady współpracy z Generalnym
Wykonawcą na Trenie Budowy. Wykonawca winien dostosować swoją metodykę prac do
zasad wskazanych przez Generalnego Wykonawcę. Zamawiający będzie uprawniony do
naliczenia kar w przypadku niedochowania przez Wykonawcę wskazanych zasad
współpracy z Generalnym Wykonawcą na Terenie Budowy.
30. Etap IV - Wykonawca w ustalonym w harmonogramie terminie nie dłuższym niż 14 dni
od dnia wskazanego przez Zamawiającego, zrealizuje wszystkie czynności związane z
montażem całości systemów jezdnych oraz mocujących meble powiązanych ze strukturą
budynku, określonych w zatwierdzonej dokumentacji technicznej.
31. Wykonawca zapewnia wszelkie narzędzia i urządzenia niezbędne do realizacji dostaw,
zabezpieczenia budynku oraz montażu wszystkich elementów systemów jezdnych oraz
mocujących meble.
32. Wykonawca odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia substancji budynku w czasie
realizacji transportu lub montażu systemów jezdnych oraz mocujących montowanych na
tym ETAPIE realizacji Przedmiotu Umowy.
33. Wykonawca po realizacji całości prac w zakresie montażu systemów jezdnych oraz
mocujących regałów w strukturze budynku wskazanych w zatwierdzonej dokumentacji
technicznej, zgłosi Zamawiającemu do odbioru zakończenie ETAPU IV Przedmiotu
Umowy. Zamawiający w terminie 3 dni od zgłoszenia podejmie czynności kontrolne w
zakresie zgłoszonych elementów Przedmiotu Umowy, które będą trwały nie dłużej niż 5
dni. W tym terminie Zamawiający sporządzi protokół zakończenia ETAPU IV w zakresie
zgłoszonych elementów Przedmiotu Umowy potwierdzający wykonanie zgłoszonego
zakresu Przedmiotu Umowy lub przekaże opis uwag uniemożliwiający to stwierdzenie. W
przypadku uwag procedura zostanie powtórzona do momentu uzyskania pozytywnej
opinii Zamawiającego w tym zakresie. Zamawiający zastrzega, że pozytywny wynik
kontroli realizacji Przedmiotu Umowy dla ETAPU IV i podpisanie protokołu odbioru dla
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tego ETAPU przez Zamawiającego, nie może być traktowany jako odbiór części lub całości
Przedmiotu Umowy. W przypadku późniejszego ujawnienia się wady, nie stanowią
podstawy do zwolnienia Wykonawcy z jego zobowiązania do należytej realizacji
Przedmiotu Umowy lub zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi.
34. Bez podpisanego przez Zamawiającego protokół z zakończenia ETAPU IV dla wszystkich
elementów wskazanych do wykonania w zatwierdzonej dokumentacji technicznej dla
tego ETAPU, Wykonawca nie może rozpocząć czynności montażu przewidzianych do
realizacji w ETAPIE V. Zamawiający może odmówić dostępu do pomieszczeń w celu
rozpoczęcia dalszego montażu Mebli. Zwłoka w realizacji Etapu V wynikająca z braku
akceptacji montażu przewidzianego na ETAP IV obciąża Wykonawcę.
35. Etap V - ostateczny montaż wszystkich Mebli będących Przedmiotem Umowy będzie
wykonywany w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wynikającym z
harmonogramu realizacji Inwestycji. Zamawiający przekaże termin dostaw nie później niż
30 dni przed rozpoczęciem planowanych dostaw.
36. Wykonawca na 25 dni przed rozpoczęciem planowanych dostaw przekaże
Zamawiającemu do uzgodnienia z Generalnym Wykonawcą, harmonogram ich realizacji,
określając konkretne terminy dostawy oraz czas montażu dla każdego Mebla
wchodzącego w skład Przedmiotu Umowy. Zamawiający w terminie 7 dni przekaże uwagi
do harmonogramu.
37. Wykonawca wraz z harmonogramem przekaże informacje dotyczące sposobu realizacji
dostaw w tym rodzaj samochodu oraz przewidywany maksymalny czas postoju na terenie
budowy danego samochodu.
38. Zamawiający przekaże Wykonawcy uzgodnione zasady współpracy z Generalnym
Wykonawcą na Terenie Budowy. Wykonawca winien dostosować swoją metodykę prac
do zasad wskazanych przez Generalnego Wykonawcę. Zamawiający będzie uprawniony
do naliczenia kar w przypadku niedochowania przez Wykonawcę wskazanych zasad
współpracy z Generalnym Wykonawcą na Terenie Budowy.
39. Transport Przedmiotu Umowy oraz ich załadunek i rozładunek oraz montaż będzie
wykonany w sposób nie zagrażający osobom trzecim, a wszelkie ryzyka z tego tytułu
obciążają Wykonawcę.
40. Wykonawca po realizacji części lub całości dostaw i montażu Przedmiotu Umowy zgłosi
Zamawiającemu do odbioru cześć lub całość Przedmiotu Umowy. Zamawiający dopuszcza
zgłoszenie do odbioru części Przedmiotu Umowy w postaci kompletnego i
zamontowanego Mebla. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu
komplet dokumentów i oprogramowania wskazanych w § 1 ust. 4 Umowy dotyczących
wykonanych elementów Przedmiotu Umowy.
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41. Zamawiający w terminie 7 dni od zgłoszenia i przekazania całości dokumentacji podejmie
czynności odbiorowe w zakresie zgłoszonych elementów Przedmiotu Umowy, które będą
trwały nie dłużej niż 4 dni. W tym terminie Zamawiający sporządzi protokół odbioru w
zakresie zgłoszonych elementów Przedmiotu Umowy potwierdzający odbiór zgłoszonego
zakresu Przedmiotu Umowy lub opis uwag uniemożliwiający ten odbiór.
42. W ramach czynności odbioru Zamawiający może:
a) dokonać odbioru danego elementu Przedmiotu Umowy - Mebla bez uwag,
b) wskazać na wady oraz wyznaczyć termin na ich usunięcie nie krótszy niż 7 dni. W tym
przypadku po usunięciu usterek Wykonawca zgłasza element Przedmiotu Umowy
ponownie do odbioru zgodnie z procedurą opisana powyżej.
Zwłoka w realizacji ETAPU V ze względu na wydłużenie procedury odbiorowej obciąża
Wykonawcę.
43. Przed odbiorem ostatecznym Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 4
godzinne szkolenie dla przyszłych użytkowników Przedmiotu umowy (do 20 osób) w
zakresie obsługi i eksploatacji Mebli w tym dedykowanego do nich oprogramowania.
Szkolenie może zostać podzielone na części, o łącznym wymiarze godzin wskazanym w
tym ustępie. Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego, w dniach pracy
Zamawiającego w godzinach między 08:00 a 16:00. Z przeprowadzonego szkolenia
zostanie spisany protokół potwierdzający jego realizację.
44. ETAP V zostanie zakończony po podpisaniu protokołu przez Zamawiającego odbioru
ostatecznego dla całości Przedmiotu Umowy. Warunkiem odbioru ostatecznego jest
odbiór końcowy, o którym mowa w ust. 36 powyżej dla wszystkich elementów Przedmiotu
Umowy oraz przeprowadzenie szkolenia dla personelu potwierdzone podpisanie
protokołu ze szkolenia przez Zamawiającego. Podpisanie protokołu odbioru ostatecznego
powoduje przeniesienie odpowiedzialności za Przedmiot Umowy z Wykonawcy na
Zamawiającego, przejęcie do użytku całości Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.
§3
TERMINY
1. Przedmiotowa Umowa obowiązuje przez kolejne …. miesięcy (wynika z kryterium oceny
ofert) od dnia podpisania Umowy.
2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminach częściowych:
a) ETAP I – proces przygotowania i uzgodnień w zakresie dokumentacji technicznej 2
miesiące od dnia podpisania Umowy;
b) ETAP II – proces produkcji zostanie zakończony w terminie 6 miesięcy od dnia
podpisania Umowy;

MSN/1UE/2022

ZAŁ. NR 1 WZÓR UMOWY

11 z 24

c)

ETAP III – okres magazynowania przez okres (wynika z kryterium oceny ofert)
minimum do 5 miesięcy od dnia zakończenia Etapu II;

d) ETAP IV – montaż systemów jezdnych oraz mocujących - 14 dni od dnia wskazanego
przez Zamawiającego;
e) ETAP V – ostateczny montaż całości Przedmiotu Umowy, szkolenie użytkowników,
odbiór oraz odbiór końcowy dla całości Przedmiotu Umowy w terminie 2 miesiące od
dnia wskazanego przez Zamawiającego;
3. Wykonawca planując harmonogram realizacji Umowy winien w powyższych terminach
uwzględnić procedury odbiorowe wskazane w § 2 Umowy.
§4
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje całkowite wynagrodzenie w
wysokości ………………………zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług, co
daje ………………………. zł brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1, ma charakter ryczałtowy i pokrywa wszelkie
koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy.
3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w kilku transzach na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
a) Transza pierwsza po zakończeni ETAPU I w wysokości do 10 % wynagrodzenia
całkowitego, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu ETAPU I.
b) Transza druga po realizacji całości obowiązków przepisanych do realizacji ETAPU II
Przedmiotu Umowy w wysokości do 50 % wynagrodzenia całkowitego, po
podpisaniu przez Zamawiającego protokołu ETAPU II
c) Transza trzecia po realizacji całości obowiązków przepisanych do realizacji ETAPU
III Przedmiotu Umowy w wysokości do 15 % wynagrodzenia całkowitego, po
podpisaniu przez Zamawiającego protokołu ETAPU III
d) Transza czwarta po realizacji całości obowiązków przepisanych do realizacji ETAPU
IV Przedmiotu Umowy w wysokości do 5 % wynagrodzenia całkowitego, po
podpisaniu przez Zamawiającego protokołu ETAPU VI
e) Transza piąta po realizacji całości obowiązków przepisanych do realizacji ETAPU V
Przedmiotu Umowy o wartości pozostałego wynagrodzenia całkowitego, po
podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego.
4. Załącznikiem do faktur są podpisane przez Zamawiającego odpowiednie do danej transzy
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Protokoły odbioru danego etapu.
5. Termin płatności wynosi 30 dni. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.
6. Zamawiający dopuszcza przesłanie faktury drogą elektroniczną.

§5
PODWYKONAWCA
1. Wykonawca może realizować Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawców. Udział w
realizacji podmiotu/ów, na którego/ych zasoby się powoływał, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ustawy Pzp, jest
obowiązkowy.
2. Wykonawca będzie informował Zamawiającego jaki zakres Przedmiotu Umowy zostanie
zlecony do wykonania podwykonawcy w ramach realizacji przedmiotu Umowy.
3. Informacja, o której mowa w ust 1 winna być złożona do Zamawiającego nie później niż
na 3 dni przed podjęciem czynności przez danego podwykonawcę, powinna zawierać
minimum:
-

Nazwę podwykonawcy

-

Dane kontaktowe podwykonawcy w tym telefon

-

Zakres jaki będzie realizowany przez podwykonawcę

4. Zamawiający nie ograniczył zakres Przedmiotu Umowy jaki może być zlecony do realizacji
podwykonawcy.
5. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechania, za działania
i zaniechania podwykonawców którym wykonie części Umowy powierzył.

§6
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA
1.

Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% kwoty
całkowitego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust.1, Umowy tj. kwotę
………………………………… PLN

2.

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy w formie ......................................
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3.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w całości w
terminie 30 dni od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
ostatecznego.
§7
UBEZPIECZENIE

1.

W terminie 3 dni od dnia podpisania Umowy, Wykonawca przedłożył Zamawiającemu
umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
dedykowaną do realizacji Przedmiotu Umowy ważną do dnia ……………………………….

2.

Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu na bieżąco aktualnych
umów ubezpieczenia obejmujących kolejne okresy ubezpieczeniowe.

3.

Wymagana kwota ubezpieczenia wynosi 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

4.

Ubezpieczenie nie może być ograniczone kwotą franszyzy.

5.

Jeżeli ubezpieczenie OC Umowy przewiduje możliwość rozłożenia składki na raty,
Zamawiający wymaga przedstawienia dowód w wpłaty kolejnych rat.
§8
OSOBY

1.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wszystkie osoby wyznaczone przez
Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy posiadały odpowiednie doświadczenie
zawodowe i kwalifikacje.

2.

Wykonawca deklaruje, że skieruje do realizacji obowiązków w zakresie przygotowania
dokumentacji technicznej osobę Projektanta posiadającego następujące doświadczenie:
Wykonał co najmniej 5 projektów branżowych w dotyczących łącznie wdrożenia
indywidualnych rozwiązań dla danego Zamawiającego w zakresie:
- zagospodarowania powierzchni magazynów,
- konstrukcji regałów przesuwnych w zakresie elementów jezdnych,
- konstrukcji platform przesuwnych w zakresie elementów jezdnych,

- estetyki regałów,
dla dostaw o wartości łącznej nie mniejszej niż 500 000,00 zł netto
3.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia podpisanie Umowy przekaże Zamawiającemu do
zatwierdzenia dokumenty potwierdzające wymagane w pkt 2 powyżej doświadczenie
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danego kandydata na stanowisko Projektanta. Zamawiający w terminie 3 dni dokona
zatwierdzenia danej osoby lub kandydaturę odrzuci wskazując na podstawy takiej decyzji.
Konsekwencje wynikające z barku akceptacji Personelu ponosi Wykonawca.
4.

Wykonawca wskaże osobę odpowiedzianą ze strony wykonawcy z koordynację prac w
zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.

5. Strony wyznaczają następujące osoby kontaktowe w sprawach związanych z realizacją
Umowy:
1) ze strony Zamawiającego - ......................., tel. ......................, e-mail ...............,
2) ze strony Wykonawcy - ......................., tel. ......................, e-mail ...............
6. Strona może zmienić osobę kontaktową działającą w jej imieniu zawiadamiając o tym
drugą stronę.
§9
KARY
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w §
3 ust. 2 – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 Umowy za
każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usuwaniu wad ujawnionych w terminie gwarancji jakości w wysokości
równej 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 Umowy za każdy dzień
zwłoki,
3) za zwłokę w zawarciu umowy ubezpieczenia o której mowa w §2 ust 18 Umowy lub
wydłużenia okresu jego obowiązywania 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §
4 ust.1 Umowy za każdy dzień zwłoki,
4) za zwłokę w zawarciu umowy ubezpieczenia o której mowa w §7 Umowy lub
wydłużenia okresu jego obowiązywania 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §
4 ust.1 Umowy za każdy dzień zwłoki,
5) w przypadku niedochowania ustalonych zasad współpracy z Generalnym Wykonawcą
robót, o których mowa w § 2 ust. 29 Umowy - 0,2% wynagrodzenia brutto określonego
w § 4 ust.1 Umowy za każdy przypadek,
6) w przypadku braku akceptacji personelu o której mowa w § 8 ust. 3 Umowy - 0,2%
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy przypadek,
7) w przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez personel niezaakceptowany w trakcie
procedury wskazanej § 8 ust. 3 Umowy - 0,6% wynagrodzenia brutto określonego w §
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4 ust.1 Umowy za każdy przypadek,
8) w przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez podwykonawcę nie zgłoszonego 0,4% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy przypadek,
9) w przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje własnym magazynem (a w ofercie złożył
w ramach kryteriów oceny ofert takie oświadczenie) - 5 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy przypadek,
10) w przypadku odstąpienia od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 Umowy.
2. W razie odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego
Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z:
1) wynagrodzenia Wykonawcy,
2) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. W razie poniesienia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. Suma kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4
ust. 1 Umowy, nie wliczając kary za odstąpienie.

§ 10
ODSTĄPIENIE
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia jednego z
poniższych zdarzeń:
1) wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy;
2) przerwaniu przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizacji
Przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
3) zwłoce Wykonawcy w wykonaniu któregoś z ETAPÓW przekraczającej 21 dni w stosunku
do przyjętego terminu;
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4) w przypadku naliczenia kar przewyższających 10 % wartości wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust.1 Umowy;
5) wystąpieniu wad tego samego rodzaju ujawnionych w toku powtórzonych czynności
odbiorowych, które uniemożliwiają prawidłowe i bezpieczne użytkowanie choćby części
Przedmiotu Umowy;
6) wystąpieniu okoliczności, o których mowa w §2 ust 12 lub ust 17 Umowy.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2) i 3) Zamawiający uprzednio wezwie
Wykonawcę do wykonywania Przedmiotu Umowy oraz zaniechania naruszeń i wyznaczy
mu 7 dniowy termin. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu, Zamawiający jest
uprawniony do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej.
3. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości prawo Zamawiającego do odstąpienia
od realizacji Umowy i oświadcza, iż godzi się na to bez dochodzenia z tego tytułu
jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego, w szczególności roszczeń odszkodowawczych z
uwzględnieniem poniższych zasad.
4. Odstąpienie umowne opisane w ustępach poprzedzających nie wyłącza lub nie ogranicza
prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w Kodeksie
cywilnym.
5. Oświadczenie o odstąpieniu, w przypadkach kreślony w ust. 1 pkt 2-5, musi być złożone w
terminie 45 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu danej
przesłanki.
§ 11
GWARANCJA
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy na okres ………
(kryterium oceny ofert) miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu odbioru
ostatecznego. Wcześniejsze podpisanie protokołu odbioru końcowego nie powoduje
rozpoczęcia okresu gwarancji. Gwarancja nie może zawierać wyłączeń wskazujących na
brak gwarancji ze względu na jakiekolwiek okoliczności, a o zakresie obowiązków
gwarancyjnych przesądzają przepisy KC.
2. W okresie gwarancji Wykonawca realizuje w ramach ceny ofertowej pełen serwis
Przedmioty Umowy. Wykonawca dokonuje napraw i usuwa wszelkie wady bez
dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca wykonuje także bezpłatnie przeglądy
gwarancyjne i eksploatacyjne, a także inne czynności o ile od wykonania tych czynności
uzależniona jest ważność gwarancji i prawidłowe działanie Przedmiotu Umowy.
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3. Koszty dojazdów, transportu, materiałów do naprawy, części zamienny, materiałów
eksploatacyjnych, robocizny i wszelkie inne koszty naprawy lub usuwania wady oraz
wykonywania obowiązków obciążają Wykonawcę.
4. Wykonawca zapewnia przyjmowanie zgłoszeń o wadach przez cały okres gwarancji w dni
robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 mailem na adres………………. lub telefonicznie na
numer……………………….
5. W przypadku wystąpienia wady Zamawiający zgłosi Wykonawcy wystąpienie wady mailem
lub telefonicznie. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie …. godzin
(kryterium oceny ofert) od zgłoszenia. Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy
może wydłużyć termin na realizacje danej naprawy.
6. W przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania Wykonawca
zapewni odbiór elementu Przedmiotu Umowy do naprawy i jego dostawę po dokonaniu
naprawy. Wykonawca obowiązany jest do zamontowania na czas naprawy rzeczy
zastępczej o parametrach nie odbiegających od parametru rzeczy naprawianej,
umożliwiającą normalną eksploatacje Przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania napraw z użyciem fabrycznie nowych części
w sposób zapewniający utrzymanie jakości i estetyki rozwiązań pierwotnych.
8. W przypadku braku możliwości usunięcia wady w terminie wskazanym w ust. 5 lub w
przypadku trzeciego zgłoszenia tej samej wady w danym meblu, Wykonawca zobowiązuje
się do wymiany wadliwego mebla na nowy wolny od wad, odpowiadającą wszystkim
wymaganiom Umowy i zapewniający jednolitość rozwiązań z pozostałymi
współużytkowanymi elementami Przedmiotu Umowy.
9. Wykonanie naprawy lub wymiana będą zakończone przekazaniem do użytkowania i będzie
potwierdzone protokołem usunięcia wady podpisanym przez przedstawiciela
Zamawiającego. W protokole zamieszcza się informacje o sposobie naprawy w
szczególności wymienionych częściach.
10. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków
gwarancyjnych, Zamawiającemu będzie służyło prawo zlecenia ich realizacji podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uzyskiwania uprzedniej zgody sądu.
11. Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dostarczył
Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej - rzecz nową, albo dokonał istotnej naprawy
rzeczy, termin gwarancji na taką rzecz biegnie na nowo od chwili podpisania protokołu
usunięcia wady dla danej naprawy. W pozostałych przypadkach okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do części wymienionej lub naprawionej, przy czym termin gwarancji na
daną rzecz ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Zamawiający nie mógł
z rzeczy korzystać.
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12. W przypadku rozbieżności co do istnienia i zakresu wad rzeczy strony mogą zlecić
wykonanie ekspertyzy niezależnemu, uzgodnionemu przez strony ekspertowi. W
przypadku niemożności uzgodnienia takiego eksperta – może go wskazać zamawiający
spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych. Koszty wykonania ekspertyzy ponosi
strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspert.
13. Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji.

§ 12
PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca zobowiązuje się, że w chwili przekazania Zamawiającemu w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy, wszelkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Wykonawcy będą przysługiwać autorskie
prawa majątkowe do tych utworów, w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej
Umowy ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich praw do odebranej dokumentacji
technicznej.
2. Z chwilą przekazania Zamawiającego poszczególnych utworów w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy - bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie, Wykonawca
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do poszczególnych utworów i
wszystkich ich części wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnych
praw autorskich, w tym prawem do dokonywania opracowań oraz rozporządzania i
korzystania z opracowań – na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia
Umowy, a w szczególności obejmujących:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, w wersji papierowej, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, elektroniczną;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera, w tym
zamieszczanie na serwerach Zamawiającego, Inwestora Zastępczego a oraz instytucji
finansujących Projekt oraz wyświetlanie pod adresami domenowymi Zamawiającego
oraz instytucji finansujących Projekt, publikowanie poszczególnych elementów
graficznych składających się na utwór, w formie publikacji papierowej;
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4) w zakresie wykorzystania utworów przekazanych przez Wykonawcę przez innych
wykonawców w przypadku powierzenia dokończenia, wykonania, remontu
Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy;
5) w zakresie używania utworów przekazanych przez Wykonawcę oraz ich
wykorzystywania w całości lub w części w toku i na potrzeby użytkowania Przedmiotu
Umowy,
6) w zakresie modyfikowania lub dowolnego przetwarzania utworów, przy czym po
modyfikacji i przetworzeniu utworu, Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności
za tak przetworzony utwór i skutki tego przetworzenia.
3. Wykonawca w zakresie przysługujących mu autorskich praw osobistych do utworów
wydawanych do Zamawiającego w ramach realizacji Przedmiotu Umowy i wykonywania
Umowy - nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do: decydowania o udostępnianiu
utworu anonimowo; decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu utworu; do
decydowania o integralności treści i formy utworu – w tym wyrażając zgodę na
dokonywanie wszelkich zmian w utworze przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie na
zlecenie Zamawiającego, a w szczególności zmian jakie Zamawiający uzna za konieczne z
punktu widzenia przyjętego sposobu korzystania z utworu; wykonywania nadzoru
autorskiego przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego; a w
zakresie objętym tym upoważnieniem zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw
osobistych. W zakresie w jakim autorskie prawa osobiste do utworów wydawanych
Zamawiającemu w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia i wykonywania Umowy
przysługują podmiotom innym niż Wykonawca – Wykonawca zobowiązuje się wydać
Zamawiającemu udzielone na piśmie przez autorów każdego z utworów nieodwołalnie
upoważnienie dla Zamawiającego do: decydowania o udostępnianiu utworu anonimowo;
decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu utworu; do decydowania o
integralności treści i formy utworu – w tym wyrażając zgodę na dokonywanie wszelkich
zmian w utworze przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie na zlecenie
Zamawiającego, a w szczególności zmian jakie Zamawiający uzna za konieczne z punktu
widzenia przyjętego sposobu korzystania z utworu; wykonywania nadzoru autorskiego
przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego
wraz ze zobowiązaniem autorów do niewykonywania autorskich praw osobistych w
zakresie udzielonego upoważnienia.
4. Przeniesienia autorskich praw majątkowych, zezwalanie na wykonywanie zależnych praw
autorskich oraz wydanie upoważnień, o których mowa w ust. 2 - następuje w ramach
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 3 lit a Umowy. Wykonawcy
nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiającego z utworów
na każdym odrębnym polu eksploatacji, a także za przeniesienie na Zamawiającego prawa
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zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
5. Równocześnie z przeniesieniem praw autorskich Wykonawcy przenosi na Zamawiającego,
w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 3 lit a) Umowy, własność
wszelkich egzemplarzy utworów, które przekaże Zamawiającemu stosownie do
postanowień Umowy oraz nośników, na których zostaną one utrwalone.

§ 13
ZMIANY UMOWY
1. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany wartości wynagrodzenia oraz zmiany terminu i
sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2 lit a)
– f) poniżej:
2. Warunki zmiany Umowy:
a) W przypadku zmian przepisów prawa wchodzących w życie po dacie zawarcia Umowy,
które powodują konieczność zmian w OPZ, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się
zmniejszenie lub zwiększenie zakresu Przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym dla
dostosowania do zmian przepisów prawnych;
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie
terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego
działania. Pod pojęciem siły wyższej, Strony rozumieją okoliczności związane m.in.: z
ogłoszeniem
na
terenie
Rzeczypospolitej
Polskiej
stanu
zagrożenia
epidemiologicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, stanu nadzwyczajnego, stanu
wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, w tym z działaniami władz państwowych
mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w
szczególności wystąpienia podejrzenia lub stwierdzenia choroby COVID-19, które
uniemożliwiają lub utrudniają należyte wykonywanie zamówienia. Przy czym,
Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest uprawdopodobnić tę okoliczność wraz ze
szczegółowym wskazaniem ilości i rodzaju trudności / ograniczeń w odniesieniu do
konkretnych elementów / branż / etapów robót oraz przedstawić informacje
dotyczące okresu w jakim w/w prace nie mogły być prowadzone. Zamawiający
zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do danych przedstawionych przez
Wykonawcę;
c) modyfikacji technicznych parametrów dostarczanych produktów, jeżeli taka
konieczność wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej – pod warunkiem
zachowania funkcjonalności i pierwotnego przeznaczenia zastępowanego
asortymentu;
d) modyfikacji cech estetycznych (np. kolor, faktura, wzornictwo itp.) dostarczanych
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produktów – pod warunkiem zachowania funkcjonalności, pierwotnego
przeznaczenia, a także parametrów technicznych zastępowanego asortymentu;
e) W przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług nie wchodzących w zakres
Przedmiotu Umowy przez dotychczasowego Wykonawcę – dopuszcza się wydłużenie
terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których z powodu realizacji
dodatkowych lub innych dostaw, usług brak było możliwości wykonywania Umowy w
sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym
również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub
inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy);
f) W przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, na skutek
niedostępności na rynku materiałów lub części wskazanych w Opisie Przedmiotu
Zamówienia, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiałów lub części, pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej
generacji dopuszcza się zmianę wynagrodzenia oraz wydłużenie terminu wykonania
Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których z powodu zmiany sposobu wykonywania
Przedmiotu Umowy brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który
pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym również brak było
możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy zmiany kolejności wykonywania prac w sposób, który pozwoliły na terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy);
g) Zmiany terminu określonego dla ETAPU III w §3 ust. 2 Umowy na skutek zmian
harmonogramu realizacji inwestycji „Budowa nowej siedziby Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie” – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania
Przedmiotu Umowy o liczbę dni wynikającą ze zmiany harmonogramu realizacji
Inwestycji oraz zmianę wynagrodzenia;
h) Zmianę zakresu Przedmiotu Umowy, w zakresie ograniczenia zakresu przedmiotu
Umowy lub funkcjonalności danych Mebli lub ich konstrukcji, w stosunku do OPZ ze
względu na zmianę potrzeb Zamawiającego, przedmiotowa zmiana będzie mogła być
wprowadzona nie później niż do zakończenia ETAPU I. Zakres zmiany nie może
przekroczyć 15 % wartości przedmiotu Umowy;
i) Zmianę stawki podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość ́ wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on
zobowiązany dodatkowo ponieść ́ w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących
Umowę na rzecz Zamawiającego;
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3. Zamawiający przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku, gdy zmiany wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa GUS przekraczy 5% w stosunku do
poprzedniego roku obowiązywania Umowy.
a)

Wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio zmieniony o zmianę wartość
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszonego przez prezesa GUS
w stosunku do roku poprzedniego.

b)

Waloryzacja dotyczy tylko części Przedmiotu Umowy, która nie została wykonana
do dnia waloryzacji wynagrodzenia. Wykluczona jest jakakolwiek zmiana
wysokości wynagrodzenia w zakresie wcześniej wykonanego elementu
Przedmiotu Umowy.

c)

Pierwsza waloryzacja może nastąpić ́ nie wcześniej niż̇ po upływie 12 miesięcy od
dnia podpisania Umowy. Następne mogą ̨ mieć ́ miejsce po upływie odpowiednio
kolejnych 12 miesięcy.

d)

Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu
składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest
dzień́ otwarcia ofert.

e)

Maksymalna wartość ́ zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w
efekcie zastosowania w/w postanowień́, nie przekroczy 10 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 Umowy.

4. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi ustaleniami,
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł
umowę.̨

5. Wystąpienie którejkolwiek z powyższych okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do
wprowadzenia zmiany.
6. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach o
którym mowa w ust. 2 powyżej, przy zastosowaniu stawek wynikających ze złożonej przez
Wykonawcę oferty – zestawienia cen lub jeżeli nie jest to możliwe przy zastawaniu
wartości ustalonych przez Strony na podstawie obowiązujących stawek rynkowych
obowiązujących na dzień wprowadzenia zmiany.
7. W razie konieczności wprowadzenia zmiany do Umowy, każda ze stron da pisemne
powiadomienie drugiej Stronie wskazując na stan faktyczny oraz przesłanki formalne i
prawne uzasadniające wprowadzenie zmiany, w terminie umożliwiającym wprowadzenie
danej zmiany, koszty i pozostałe niezbędne informacje do wprowadzenia zmiany.
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8. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron, na piśmie pod
rygorem nieważności.
9. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w Umowie w przypadkach wynikających
wprost z przepisów o zamówieniach publicznych.

§14
INNE
1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej
Umowy. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony ustalają, że powyższy zakaz
zmiany wierzyciela wierzytelności wykonawcy bez pisemnej, uprzedniej zgody
Zamawiającego dotyczy również wszelkich innych niż cesja czynności prawnych
Wykonawcy, których rezultatem może być wejście osoby trzeciej w prawa wierzyciela lub
przejęcie przez osobę trzecią praw wierzyciela (np. w rezultacie poręczenia, zastawu).
Zmiana wierzyciela w rezultacie takich czynności nie będzie skuteczna wobec
Zamawiającego w zakresie, w jakim nie wyraził na nią pisemnej, uprzedniej zgody.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej Umowy będzie rozstrzygał Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Załącznikami do Umowy stanowiącymi jej integralną część są:
a) Opis Przedmiotu Zamówienia
b) SWZ
c)

Pytania i odpowiedzi do dokumentacji przetargowej

d) Oferta Wykonawcy
5. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego i jednym dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY
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