Rozdział IV
Projekt umowy

zawarta w dniu ………………………. w Warszawie, pomiędzy:
Zamkiem Królewskim w Warszawie – Muzeum. Rezydencją Królów i Rzeczypospolitej,
z siedzibą w Warszawie (00-277) przy Placu Zamkowym 4, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury
w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod nr RIK 19/92, Regon 000860582, NIP
526-000-13-12, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:
…………
a
.....................................................................................................................
zwanym/ą w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym/ą przez:
………………………………………………………….

Niniejsza umowa została zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty
Wykonawcy w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
Umowa jest realizowana zgodnie z planem finansowym Zamawiającego , poz.… -
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§1
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompleksowej obsługi transportu obiektu1 na pokaz,
który będzie prezentowany w Zamku Królewskim w Warszawie w okresie od dnia 22 listopada
2021 r. do dnia 21 lutego 2022 r., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do
umowy).
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy rzetelnie, terminowo, na warunkach
określonych w umowie oraz z zgodnie z treścią obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,
w szczególności zgodnie z postanowieniami załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum
przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą
(Dz.U.2014.1240).
Wykonawca oświadcza, że:
a) zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia,
b) otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, konieczne do prawidłowej realizacji
przedmiotu umowy,
c) w powyższym zakresie Wykonawca nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak również, że dysponuje
niezbędnym potencjałem (w szczególności materiałami, narzędziami, wyposażeniem lub
urządzeniami, itp.), jak również osobami, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami oraz
doświadczeniem zawodowym, koniecznymi do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Na

Nazwa obiektu zostanie ujawniona przy podpisaniu umowy
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każde życzenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do okazania stosownych
dokumentów, potwierdzających okoliczności faktyczne i prawne, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym.
Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową od pakowania, transportu i spedycji
dzieł sztuki wystawioną przez firmę ubezpieczeniową w związku z prowadzeniem działalności
gospodarczej na kwotę co najmniej 1 mln Euro, lub jej równowartości w złotych wg kursu NBP
z dnia wystawienia polisy.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności przy realizacji zobowiązań
wynikających z umowy, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie
w tym zakresie działalności gospodarczej.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podmiotów, przy udziale i pomocy których
będzie realizowany przedmiot umowy, tak, jak za działania i zaniechania własne.
Wykonawca zobowiązuje się raportować na każde życzenie Zamawiającego postęp prac nad
wykonaniem przedmiotu umowy oraz informować Zamawiającego o występowaniu sytuacji
hamujących lub potencjalnie mogących zahamować postęp tych prac i innych zagrożeniach.
Wykonawca oraz podmioty, przy udziale i pomocy których będzie realizowany przez Wykonawcę
przedmiot umowy zobowiązane są do przestrzegania zasad i przepisów BHP, ppoż. oraz przepisów
porządkowych, a także wszelkich zaleceń konserwatorskich obowiązujących na terenie siedziby
Zamawiającego, jak również na terenie siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu użyczającego
obiekt na pokaz.
Zgodnym porozumieniem Stron, wszelkie szczegóły i działania dotyczące realizacji przedmiotu
umowy w zakresie nieuregulowanym jej treścią poprzedzone zostaną każdorazowo ustaleniami
oraz uzgodnieniami Stron w tej mierze, dokonywanymi na bieżąco przez ich upoważnionych
przedstawicieli, o których mowa w treści ust. 11 niniejszego paragrafu, w tym przy użyciu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy oraz
upoważnionymi do dokonywania ustaleń i uzgodnień, o których mowa w treści ust. 10, nadto zaś
do podpisania protokołu, o którym mowa w treści § 3 ust. 2 Umowy, są:
a) ze strony Zamawiającego – …,
b) ze strony Wykonawcy – …
Zmiana osób wskazanych w ust. 11 lub ich danych kontaktowych jest skuteczna każdorazowo
z chwilą powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony z zachowaniem formy dokumentowej i nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.
§2
Powierzenie podwykonawcom realizacji części usług, objętych przedmiotem umowy przez
Wykonawcę może nastąpić w zakresie określonym w ofercie przetargowej Wykonawcy.
Wykonawca nie może rozszerzyć zakresu podwykonawstwa, o którym mowa w treści ust. 1
niniejszego paragrafu, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego na bieżąco o każdej zmianie danych
dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych podwykonawcach, którym
zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy w danym zakresie.
W celu zachowania niezakłóconej współpracy przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu informacji, o których mowa w ust. 2 nie
później niż w terminie dwóch dni roboczych od zmiany podwykonawców, a w przypadku zamiaru
powierzenia danego zakresu usług objętych przedmiotem umowy nowemu podwykonawcy nie
później niż na dwa dni robocze przed planową zmianą.
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5. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca odpowiada za
działania lub zaniechania podwykonawców tak, jak za działania lub zaniechania własne.
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§3
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w dwóch etapach:
a) Etap 1, obejmujący kompleksową obsługę transportu obiektu przed otwarciem rozpoczęciem
pokazu – w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 17 listopada 2021 r.,
b) Etap 2, obejmujący kompleksową obsługę transportu obiektu po zakończeniu pokazu –
w terminie od dnia 21 lutego 2022 r. do dnia 2 marca 2022 r.
Prawidłowa realizacja usług objętych danym etapem przedmiotu umowy stwierdzona będzie
każdorazowo protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli stron.
§4
Tytułem wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty
na jego rzecz kwoty … zł netto, powiększonej o stawkę podatku VAT 23 %, to jest kwoty … zł
(słownie: …) brutto.
Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch częściach:
a) część I w kwocie … zł netto, powiększonej o stawkę podatku VAT 23 %, to jest w kwocie … zł
(słownie: …) brutto – tytułem wynagrodzenia za wykonanie I etapu przedmiotu umowy –
w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę;
b) część II w kwocie … zł netto, powiększonej o stawkę podatku VAT 23 %, to jest w kwocie … zł
(słownie: …) brutto – tytułem wynagrodzenia za wykonanie II etapu przedmiotu umowy –
w terminie 30 od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie od Wykonawcy faktur VAT pocztą elektroniczną
kierowaną na adres: kancelaria@zamek-krolewski.pl.

§5
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy podczas
świadczenia usług objętych przedmiotem umowy.
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§6
W przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w zakresie etapu I lub II
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego tytułem kary umownej kwoty
w wysokości 15 % wynagrodzenia należnego za realizację danego etapu, przy czym suma kar
umownych powstałych z ww. tytułów nie może przekroczyć 30 % łącznej kwoty wynagrodzenia.
W przypadku wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w zakresie etapu I lub II
z opóźnieniem, tj. po upływie wskazanego tam terminu, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty
na rzecz Zamawiającego tytułem kary umownej kwoty w wysokości 10 % wynagrodzenia
należnego za realizację danego etapu, przy czym suma kar umownych powstałych z ww. tytułów
nie może przekroczyć 20 % łącznej kwoty wynagrodzenia.
W przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w zakresie etapu I
lub II Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego tytułem kary umownej
kwoty w wysokości 5 % wynagrodzenia należnego za realizację danego etapu, przy czym suma kar
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umownych powstałych z ww. tytułów nie może przekroczyć 10 % łącznej kwoty wynagrodzenia.
Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 30 % łącznej
kwoty wynagrodzenia.
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli
wysokość poniesionej przez niego szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawcę przewyższy sumę naliczonych kar umownych.
Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania przedmiotu umowy.
§7

W sprawach dotyczących:
1. sposobu dokumentowania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
2. sposobu kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań określonych w pkt 1,
3. sankcji z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań określonych w pkt
1,
stosuje się postanowienia nr 13-18 Załącznika nr 1 do Umowy.

1.
2.

3.

§8
Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Ewentualne spory na tle zawarcia i realizacji postanowień umowy rozstrzygane będą przez Strony
w pierwszej kolejności na drodze polubownej; w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez
Strony w ten sposób, w okresie 30 dni od dnia zaistnienia sporu między Stronami, właściwym do
jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla
Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia,

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Dokonano wstępnej kontroli na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U.2019.869 t.j. z dnia 2019.05.10).
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