
 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ  
 

PROJEKT UMOWY 
 
 

Umowa nr ……………………  
zawarta w dniu …………. 2017 r. we Wrocławiu pomiędzy: 
Zakładem Narodowym im. Ossoli ńskich 
z siedzibą: ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław 
zarejestrowanym: Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
KRS: 0000090878, NIP: 897-10-82-476 
reprezentowanym przez: dr Adolfa Juzwenk ę  - Dyrektora  Zakładu  
zwanym dalej Zamawiaj ącym 
 
a 
............................................................................... 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w ...................., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr KRS:.........; NIP: ……….; REGON: ………, z siedzibą: ………… 
lub 
Panią/Panem …………………………………. 
zam.: ………………, prowadzącą (-ym) działalność gospodarczą pod firmą: ……………....., 
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP: ……; 
REGON: ……..., z siedzibą: .................. 
w imieniu której (-ego) działa: ………………………………………… 
zwaną (-ym) dalej Wykonawc ą. 
 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w ………….., 
przeprowadzonym zgodnie z przepisami art. ……. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2017, poz. 1579), w którym to Zamawiający dokonał 
wyboru Wykonawcy do realizacji zamówienia publicznego: zorganizowanie, 
przeprowadzenie i rozstrzygniecie Konkursu na koncepcję architektoniczną budynku 
Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu oraz wypłata nagród (znak sprawy ….) 
o następującej treści: 
 
      § 1. 
     Przedmiot umowy 
 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie ze złożoną 

ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy przez czas trwania umowy: 
 

„Zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygni ęcie w imieniu Zamawiaj ącego 
konkursu na koncepcj ę architektoniczn ą budynku Muzeum Ksi ążąt Lubomirskich 
we Wrocławiu wraz z  wypłat ą nagród , 
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w dwóch etapach: 
• I Etap  – obejmuje wszystkie działania Wykonawcy związane z organizacją Konkursu 

do momentu publikacji ogłoszenia o Konkursie przez Zamawiającego przy 
współpracy Wykonawcy; 

• II Etap  – obejmuje wszystkie działania Wykonawcy mające na celu wyłonienie 
zwycięskich prac konkursowych i wypłatę nagród.” 

z zastrzeżeniem, że Zamawiający przez cały okres Konkursu pełnił będzie funkcję 
Kierownika Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi 
Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Umowa obowiązuje od dnia …………….. r. do ……………. r. w tym I Etap zrealizowany 
zostanie do …………………….. r. 

3. Wykonawca zapewnia, że posiada specjalistyczną wiedzę, umiejętności, kwalifikacje 
oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania zleconych czynności z najwyższą 
starannością wymaganą od profesjonalisty. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie 
uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy wszystkie materiały i informacje 
niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy, jak również stale 
współpracować z Wykonawcą w zakresie wykonania Umowy. 

5. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a zaangażowanymi przez niego osobami trzecimi do 
realizacji niniejszej umowy.  

 
 
      § 2. 
     Obowi ązki Wykonawcy 
 
Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) Rozpoczęcia i zakończenia prac w terminach ustalonych w niniejszej umowie oraz 
w załączniku nr 2 do Umowy, 

2) Wypłaty nagród finalistom Konkursu, 
3) Stosowania w opracowywanych dokumentach zapisu „Dofinansowano ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” oraz logotypu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

 
 
      § 3. 
    Obowi ązki Zamawiaj ącego 
 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy niezbędnego do realizacji przedmiotu 
Umowy, 

2) Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 
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      § 4. 

Wynagrodzenie konkursowe 
 
1. W terminie do 30.11.2017 r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie 

otwarcia rachunku powierniczego lub dostarczy jako zabezpieczenie środków 
Zamawiającego przeznaczonych na nagrody w Konkursie bezwarunkową, płatną na 
każde wezwanie Zamawiającego gwarancję bankową. 

2. W terminie do 7 dni od zakończenia I Etapu (czyli przekazania protokolarnie 
Zamawiającemu treści ogłoszeń o konkursie przekazywanych do publikacji zgodnie 
z wymogami prawa) Zamawiający przekaże na rachunek powierniczy lub w przypadku 
przekazania gwarancji bankowej na rachunek Wykonawcy nr …………………… kwotę 
150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczoną na wypłaty nagród 
w Konkursie. 

 
 

§ 5. 
Wynagrodzenie Wykonawcy  

 
1. Za wykonanie całości przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy Strony 

ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ... zł brutto (słownie złotych: ……..),  
Cena zawiera podatek VAT w stawce  ….. %, co stanowi kwotę: ..................... zł.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym, zostało określone na podstawie złożonej oferty (Załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy) i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Cena Umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje koszty wszystkich 
prac i czynności, których konieczność wykonania wynika z istoty Przedmiotu Umowy 
i obowiązków Wykonawcy, w tym koszty przeprowadzenia ponownego Konkursu, 
o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu oraz wynagrodzenie z tytułu przekazania 
przez Wykonawcę praw autorskich do utworów powstałych w ramach realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

4. Cena Umowy określona w ust. 1 niniejszego paragrafu: 
• nie obejmuje wynagrodzenia sędziów Sądu Konkursowego ze strony Zamawiającego,  
• jest stała niezależnie od ilości opublikowanych ogłoszeń o Konkursie, 
nie obejmuje kosztów wynajmu sali na wystawę pokonkursową (salę zapewnia 
Zamawiający). 

5. Za wszelkie przekroczenia ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca ponosi 
pełną i wyłączną odpowiedzialność. 

6. Nie przewiduje się waloryzacji wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 
7. Zapłata wynagrodzenia  przez Zamawiającego nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na wskazany na 
fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, w dwóch ratach: 
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• za Etap I - 90% kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. ………….. zł netto, 
po protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu treści ogłoszeń o konkursie 
przekazywanych do publikacji zgodnie z wymogami prawa, 

• za Etap II - 10% kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. ………….. zł 
netto, po podpisaniu z Zamawiającym protokołu potwierdzającego wykonanie całości 
usługi. 

8. Za nieterminowe płatności faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
9. Za termin zapłaty strony umowy uznają datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
10. W przypadku, gdy Konkurs zostanie (z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy) 

unieważniony, Wykonawca w ciągu 14 dni ogłosi nowy konkurs i przeprowadzi go 
ponownie, z tym zastrzeżeniem, że ponowne przeprowadzenie konkursu może nastąpić 
tylko raz w ramach wynagrodzenia objętego niniejszą Umową. W takim  wypadku, w 
drodze aneksu do Umowy ulegnie zmianie termin wykonania przedmiotu Umowy. 
W przypadku unieważnienia konkursu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
przedmiot umowy uważa się za niewykonany, a Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo 
do ponownej realizacji przedmiotu umowy – zdanie 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

 
 

§ 6. 
Zasady współdziałania Stron 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Zamówienia na własne ryzyko i rachunek, ale 

w porozumieniu z Zamawiającym. 
2. Zamawiający dopuszcza umowy o podwykonawstwo. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za 

działania lub zaniechania własne. 
4. Za roszczenie osób trzecich wynikające z nienależytego wykonania umowy 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji przedmiotu 

zamówienia w każdym czasie oraz prawo otrzymywania bieżących sprawozdań z jego 
realizacji. 

6. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się i mają prawo do wzajemnego informowania 
się o swoich działaniach na rzecz realizacji Konkursu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego 
udostępnić i przekazać wszelkie materiały i dokumenty podlegające kontroli i wymagane 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak również udzielić wszelkich 
wyjaśnień i informacji w zakresie i terminie określonym przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości na poprawność wykonania całości 
przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania z Zamawiającym 
protokołu potwierdzającego wykonanie całości usługi. 
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§ 7. 
Odbiór przedmiotu umowy 

 
1. Każdy z Etapów realizacji Umowy podlegający fakturowaniu częściowemu zostanie 

potwierdzony protokołem odbioru, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, podpisanym 
przez osoby odpowiedzialne za realizację Umowy, o których mowa w § 10 Umowy. 

2. W dniu podpisania z Zamawiającym protokołu potwierdzającego wykonanie całości 
usługi Zamawiającego przejmuje na własność wszystkie egzemplarze (na wszystkich 
nośnikach) nagrodzonych prac oraz wszelkie inne utwory powstałe w związku 
z realizacją niniejszej Umowy - po 1 (jednym) egzemplarzu każdego wytworzonego 
dokumentu: w postaci elektronicznej oraz w formacie PDF lub DOCX.  

3. Wszelkie dokumenty i opracowania powstałe w trakcie niniejszej umowy będą Utworem 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(jt. Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.). 

4. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego, z chwilą podpisania z Zamawiającym protokołu potwierdzającego 
wykonanie całości usługi i przyjęcia utworu oraz zapłaty należnej części wynagrodzenia 
– autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów powstałych w wyniku realizacji 
przedmiotu Umowy, zwanych dalej „Utworami” oraz prawo własności wszelkich 
nośników, na których Utwory zostały utrwalone. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz 
4 niniejszego paragrafu, obejmuje pełne i nieograniczone rozporządzanie każdym 
z Utworów w całości, jako utworem odrębnym lub wspólnie z innym utworem lub innymi 
utworami Wykonawcy i/lub innych twórców oraz pełne i nieograniczone korzystanie 
z nich na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy, 
niezależnie od obszaru terytorialnego tej eksploatacji i bez ograniczeń czasowych, 
a w tym m.in. do: 

• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów – wytwarzania dowolną techniką 
egzemplarzy każdego z Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do pamięci komputerów, 
serwerów sieci komputerowych i sieci multimedialnych (w tym do sieci Internet), 
w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, na wszelkich nośnikach znanych 
w chwili zawarcia umowy, 

• w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – 
rozpowszechniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, odrębnie lub w ramach 
utworu zbiorowego, wprowadzania do obrotu oryginału lub egzemplarzy każdego 
z Utworów, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy każdego z Utworów, 
wprowadzenie do obrotu przy użyciu sieci Internet i innych technik przekazu danych 
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne, teleinformatyczne 
i bezprzewodowe,  

• w zakresie rozpowszechniania każdego z Utworów w sposób inny niż określony 
w tiret 2 powyżej – w szczególności do publicznego wykonania, wystawienia, 
wyświetlenia, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego 
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udostępniania każdego z Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

• wykorzystania każdego z Utworów do celów promocyjnych i reklamy, a także 
w prezentacjach mulitmedialnych, 

• prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w postaci 
opracowania (autorskie prawa zależne). 

6. Podpisując niniejszą Umowę Wykonawca oświadcza, że Utwory nie będą naruszać 
żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, osobistych lub 
majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych, ani praw wynikających z umów 
zawartych przez Wykonawcę z osobami trzecimi. Wykonawca oświadcza, że dysponuje 
wymaganą prawem zgodą na rozporządzanie i korzystanie z praw zależnych do 
każdego z Utworów, jak również stosowne upoważnienia do ingerencji w ich 
integralność. 

7. Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, wyraża niniejszym zgodę na udzielanie 
przez Zamawiającego innym podmiotom dalszych zezwoleń na wykonanie praw, 
o których mowa w niniejszym paragrafie, jak również na ich przenoszenie na osoby 
trzecie w zakresie określonym w niniejszym paragrafie. 

8. Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zezwala na udostępnianie każdego 
z Utworów bez podawania imienia, nazwiska i nazwy Wykonawcy (anonimowo). 

9. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu osobistych praw 
autorskich do Utworów, w całości lub w części, w sposób uniemożliwiający lub znacznie 
utrudniający korzystanie i rozporządzanie Utworami przez Zamawiającego lub przez 
osoby, na które Zamawiający przeniesie autorskie prawa majątkowe do Utworów lub 
udzieli im licencji.  

10. Z chwilą przejścia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów 
następuje również przejście na własność Zamawiającego wszystkich egzemplarzy 
każdego z Utworów sporządzonych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy 
i w związku z jej realizacją. 

 
 
      § 8. 
     Kary umowne 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
• Za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych Etapów Umowy - w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu ustalonego na zakończenie 
Etapu, 

• Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

• Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, 
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• Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należytego finalistom 
konkursu w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia, 

• z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania lub rozwiązania Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 
określonego w § 5 ust. 1, 

• za opóźnienie w ponownym ogłoszeniu Konkursu, o którym mowa w § 5 ust. 10 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia w ogłoszeniu ponownego konkursu, 

• za opóźnienie w przekazywaniu dokumentów i wyjaśnień opisanych w § 6 ust. 7 – 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia liczonego od dnia następnego od terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego. 

• za opóźnienie w przekazywaniu dokumentów opisanych w § 4 ust. 1 – w wysokości 
1,0 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia 
liczonego od dnia następnego od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 
w § 4 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego 
w § 5 ust. 1.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych przewidzianych 
w Kodeksie cywilnym. 

4. Zamawiający może potrącić kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 
a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie. 

5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 
realizacji niniejszej umowy. 

 
§ 9. 

Rozwi ązanie i odst ąpienie od umowy 
 
1. Zamawiający może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku naruszenia postanowień Umowy, w szczególności wadliwego lub 
sprzecznego z Umową wykonania przedmiotu Umowy, mimo upływu terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania lub 
zaniechania. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zachowuje prawo 
do wynagrodzenia w wysokości poniesionych i uznanych przez Zamawiającego kosztów. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 
i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 tiret 5 w, razie: 

1) Złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 
2) likwidacji Wykonawcy; 
3) zawieszenia działalności przez Wykonawcę; 
4) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 
5) trzykrotnego stwierdzenia nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę; 
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6) ciężkiego naruszenia warunków umowy. 
4. 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 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, co zostanie 
potwierdzone protokołem sporządzonym przez osoby wymienione w § 10. 

 
      § 10. 
   Osoby odpowiedzialne za nadzór nad Umow ą 
 

1. Do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji umowy Zamawiający wyznacza 
następujące osoby/ Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy są:  

1) …………………… nr tel. ……………, e-mail: ……………………….   
2) …………………… nr tel. ……………, e-mail: ……………………….  

2. Wykonawca do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji umowy wyznacza 
następujące osoby:  

1) …………………… nr tel. ……………, e-mail: ……………………….  
2) …………………… nr tel. ……………, e-mail: ……………………….  

3. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania stałego kontaktu telefonicznego 
i osobistego z Zamawiającym. Uwagi Zamawiającego mogą być przesyłane pismem, 
mailem lub faxem.  

 
 
 

§ 11. 
   Bezpiecze ństwo i ochrona danych osobowych 
 

1. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2016 r. 
poz.  922 z późn. zm.), dla których Administratorem Danych jest Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich we Wrocławiu, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów 
systemów informatycznych Zamawiającego. 

2. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wobec innych 
podmiotów oraz osób trzecich wszelkich informacji dotyczących: 
1) drugiej strony umowy oraz jego pracowników, 
2) wszelkich informacji związanych z zamówieniem i realizacją niniejszej umowy. 
Powyższe nie dotyczy dokumentów i czynności, których wykonanie jest niezbędne  
lub dozwolone z mocy prawa. 

3. Przedmiot umowy nie może być wykorzystany przez Wykonawcę do żadnego rodzaju 
materiałów propagandowych, reklamowych i marketingowych w kontekście realizacji 
niniejszej umowy. 
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4. Zamawiający pozostawia sobie możliwość podejmowania innych działań prawnych 
w przypadku ujawnienia okoliczności uzasadniających inną niż cywilną 
odpowiedzialność Wykonawcy.  

§ 12. 
          Przewidywane istotne zmiany umowy 
 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
konieczności zmiany (wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodu 
wstrzymania realizacji zamówienia przez Zamawiającego, opóźnienia wykonania 
obowiązków wynikających z umowy przez Zamawiającego lub przerw w pracach 
powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.  

2. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do podwyższenia ryczałtowego wynagrodzenia 
Wykonawcy, które jest ustalone w określonej w ofercie i umowie kwocie stałej i 
niezmiennej, niezależnie od faktycznego rozmiaru lub kosztów prac. 

3. Zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
      § 13. 
          Postanowienia ko ńcowe 
 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, 
a w szczególności jej przedmiot i określona w niej wysokość wynagrodzenia, 
stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.) i 
podlegają udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa 
w ust.1 niniejszego paragrafu, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych 
osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko oraz firmę. 

3. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  
4. Przelew (cesja) wierzytelności Wykonawcy wynikających z Umowy może nastąpić po 

uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego, pod 
rygorem nieważności. 

5. Spory wynikłe na tle wykonywania przedmiotu umowy będą rozstrzygane na drodze 
polubownej, a jeżeli strony nie dojdą do porozumienia właściwym do rozstrzygnięcia 
sporu będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania  
o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej 
mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku 
Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek 
zaniechania.  

7. W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  
z przeznaczeniem dla: 
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a) egz. nr 1 – Zamawiający, 
b) egz. nr 2 - Wykonawca. 

 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
Zał. nr 1. Oferta Wykonawcy, 
Zał. nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
Zał. nr 3. Protokół odbioru. 
 
 
 
 
 
 
Zamawiaj ący          Wykonawca 
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Załącznik 3 do umowy 
Protokół odbioru – wzór 

  
Zamawiający: 
 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
ul. Szewska 37, 
50-139 Wrocław 
NIP 897-10-82-476 
 

Wykonawca 
 

…………………….. 
……………………….. 
……………..………… 

 
 
PROTOKÓŁ ODBIORU Nr ……………………… 
 
Dotyczy umowy  nr …………………….. z dn. …………………..………………. roku 
 
 
Przedmiot zamówienia/poszczególne usługi 
1. ……………………………………………………………………, 
2. ……………………………………………………………………, 
3. ………………………………………………………………….. 
 
Wykonawca przekazał Wykonawcy/Zamawiającemu następującą dokumentację: 
1. ……………………………………………………………………, 
2. ……………………………………………………………………, 
3. ………………………………………………………………….. 
 
 
Termin odbioru pracy: ………………………………….. 
 
 
UWAGI:   ……………………………………………… 
 
 
Za i w imieniu Zamawiającego            Za i w imieniu Wykonawcy 
 
 
………………………………………  ……………………………………………………. 
 


