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UMOWA Nr MPŚ-X.262.    .2020 

 

 

 

zawarta w dniu              .2020r.  pomiędzy: 

MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO w SŁUPSKU, z siedzibą w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9; 
NIP: 839-10-03-052, REGON:000277807, zwanym w dalszej części umowy “Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 

 

Marzennę Mazur  – Dyrektora 

 

-a- 

 

zwanym dalej “Wykonawcą”,  

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, o następującej treści: 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o wartości zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt 
8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Roboty sanitarne związane z przebudową dwóch 
zbiorników bezodpływowych o pojemności 6 m3 każdy wraz z przykanalikami kanalizacji sanitarnej  na 
terenie Muzeum Wsi Słowiańskiej w Klukach –gm. Smołdzino dz.129 i dz. 30 , na potrzeby Muzeum 
Pomorza Środkowego w Słupsku” zwanego w dalszej części postępowaniem , Zamawiający powierza 
Wykonawcy realizację zamówienia następującej treści, zgodnego w treści ze złożoną przez 
Wykonawcę ofertą. 
 

 

§ 1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania pn. : Roboty sanitarne związane z 
przebudową dwóch zbiorników bezodpływowych o pojemności 6 m3 każdy wraz z przykanalikami kanalizacji 
sanitarnej  na terenie Muzeum Wsi Słowiańskiej w Klukach –gm. Smołdzino dz.129 i dz. 30 , na potrzeby 
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku numer sprawy MPŚ-X.262.6.2020.  

1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie następujących robót: 

1.1. Dostawę i montaż zbiorników w zakresie: 

a) - wykop pod zbiornik, 

b) - osadzenie grodzic szczelnych wokół wykopu, 

c) - wykonanie podsypki piaskowej, 

d) - montaż płyt drogowych z mocowaniem do płyt opaskami z płaskownika oc. 25x4cm, 

e) – dostawa i montaż zbiornika z PEHD o poj. 6,0 m3, 

f) - zasypanie wykopu piaskiem, 

g) - zasypanie starych zbiorników ziemią z wykopu. 

1.2. Ułożenie przykanalika z rur PVC o średnicy 160mm w zakresie: 

a) - wykonanie wykopów liniowych pod rurociąg, 
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b) - montaż rurociągu, 

c) - wykonanie obsypki i nadsypki z piasku ponad kanałem z rur PCV, 

d) - zasypanie wykopu, 

e) - rozplantowanie nadmiaru ziemi. 

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, Specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo przedmiar robót, stanowiące odpowiednio 
załączniki nr 4, 4.1.,5, 5.1.,6, 6.1 do Zaproszenia do składania ofert. 

1.3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych 
niniejszą umową warunkach. 

1.4. Wykonawca przyjmuje obowiązki określone w umowie oraz związane z wykonaniem robót. 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z umowy w dobrej 
wierze oraz przy dochowaniu zawodowej staranności, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest 
przestrzegać przepisów prawa, zgodności wykonywanych robót z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących 
przedmiot umowy oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub 
którym powierza ich wykonanie. 

1.5.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia 
wyłącznie z materiałów nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność 
z aktualnymi normami, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy 
z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy należy także uwzględnić: 

a) wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych związanych z realizacją przedmiotu umowy, 
a w szczególności: wykonanie niezbędnych zabezpieczeń pomieszczeń i przedmiotów znajdujących się 
wewnątrz tych pomieszczeń oraz wyznaczenie tymczasowych miejsc lub pomieszczeń niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania budowy; 

b) ochronę terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się znajdującego od momentu przejęcia terenu 
budowy do momentu końcowego odbioru przedmiotu umowy i przekazania jej Zamawiającemu; 

c) wykonanie robót zgodnie z umową i złożoną ofertą; 

d) koordynację, zabezpieczenie oraz kontrolowanie robót, prowadzonych przez siebie i swoich 
podwykonawców, w tym także koordynację w zakresie bezkolizyjnej realizacji robót i dostaw oraz 
zapewnienie niezbędnego miejsca w zapleczu budowy, magazynach oraz dostępu do mediów; 

e) przygotowanie kompletu certyfikatów, deklaracji zgodności wraz ze specyfikacjami technicznymi i 
aktualnymi aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi itp. dla materiałów użytych w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy; 

f) wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej wraz ze wszelkimi niezbędnymi protokołami 
odbiorów i sprawdzeń niezbędnymi do odbioru i przekazania do użytkowania oraz stwierdzenia 
prawidłowego funkcjonowania wszystkich zamontowanych okien; 

g) likwidację zaplecza oraz uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i ich odbiorze przez 
Zamawiającego; 

h) inne niewymienione powyżej roboty lub czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy. 

 

                                                                                § 2 

Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy: 15 października 2020 r. 
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§ 3 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie ryczałtowe, zwane także ceną ryczałtową, którego definicję 
określa art. 632 Kodeksu Cywilnego, za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 

cena netto:             + podatek VAT (23%), tj.                 zł , cena brutto:               zł 

(słownie brutto:                                                        złotych) 

2. Cena oferty jest stała, a Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby 
w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac.  

3. Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z wyznaczonym zakresem, 
w tym wynikające wprost z opracowanej dokumentacji, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można 
wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty dotyczące wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, 
projektu organizacji robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, a także podatek 
VAT.  

4. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wartości robót 
niewykonanych, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany protokół odbioru końcowego robót zgodnie 
z § 5 umowy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu i protokolarnym odbiorze końcowym robót 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy.   

6. Wykonawca wystawi fakturę na adres: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9, 
76-200 Słupsk. 

7. Należność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego, w terminie 14 
dni licząc od daty otrzymania faktury.  

8. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty otrzymania faktury 
korygującej. 

 

§ 4 

1. Wykonawca powinien zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia 
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad. 

2. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu umowy, w tym 
zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu i mienia, oraz za metody 
organizacyjno-techniczne stosowane przy wykonywaniu prac. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostępem osób trzecich.  

4. W czasie realizacji prac Wykonawca będzie utrzymywać miejsce wykonywania prac w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne 
materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

5. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i uprzątnięcia miejsca wykonywania 
prac.    

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na zastosowane materiały atesty, aprobaty. 

       

§ 5 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu przedmiot umowy do odbioru końcowego. 

2. Zamawiający, na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru, wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru 
przedmiotu umowy. Zamawiający rozpocznie odbiór w wyznaczonym terminie, tj. w ciągu 3 dni od daty 
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zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział 
przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru 
końcowego przedmiotu umowy, dokumentację powykonawczą wraz z atestami i certyfikatami.  

4. Strony sporządzą protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia, w szczególności 
Zamawiający wyznaczy terminy usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru nie krótszy niż 7 
dni. Postanowienia §6 ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono 
istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w 
protokole odbioru oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru usuniętych wad. 

7. Datą wykonania przedmiotu umowy jest data odbioru przedmiotu umowy bez wad. 

 

§ 6 

1.Wykonawca udziela gwarancji jakości wykonania całości przedmiotu umowy na co najmniej            miesięcy, 
licząc od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Rękojmia nie może skończyć się przed 
upływem gwarancji. 

2.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnego usuwania wad przedmiotu 
umowy, a przed upływem terminu gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia nieodpłatnego 
przeglądu gwarancyjnego.  

3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania 
gwarancji. Do terminu na usunięcia wad ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

4.Bieg okresów gwarancji rozpoczyna się: 

a) w dniu zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy lub w dniu potwierdzenia usunięcia wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,   

b) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

5.Zgłoszenie wady lub usterki przez Zamawiającego nastąpi za pośrednictwem faksu potwierdzonego pismem 
lub w innej formie dokumentowej. 

6.Usunięcie wady/usterki nastąpi w terminie 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia wady. W przypadku 
niemożliwości usunięcia wady/usterki Wykonawca dokona wymiany wadliwego elementu. 

7.Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1 jeżeli zgłosił 
Wykonawcy wadę przed upływem tego terminu.  

8.Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie 
przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wyłącza prawa Zamawiającego 
do naliczenia Wykonawcy kary umownej określonej w §7 ust. 1 pkt 2 umowy.    

     

§ 7 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje 
się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2 
umowy; 
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2) w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie gwarancji lub 
rękojmi w stosunku do terminu odpowiednio wyznaczonego zgodnie z § 5 ust. 4 lub określonego w § 6 
ust. 3 lub ust.6 niniejszej umowy; 

3) w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w 
przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca. 

2. Kary umowne są niezależne od poniesionej szkody.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych 

kar. 
4. Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

dokończenia robót, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych. 
5. Kary, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek 

bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia mu żądania 
Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.  

6. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w 

wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonej § 3 ust. 1 umowy. Kara umowna nie jest 
należna, jeżeli odstąpienie nastąpiło w trybie § 8 ust. 1 umowy. 

 

§ 8 

1. W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach. 

2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z  postanowieniami niniejszej umowy lub 
przepisami prawa, 

2) Wykonawca przekroczył termin realizacji przedmiotu umowy o co najmniej 10 dni.  

Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 7 ust. 1 pkt 3 
niniejszej umowy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie 
oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, jakie poniosła Strona 
nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Jeżeli Wykonawca 
nie dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyżej terminie Zamawiający dokona jednostronnego 
rozliczenia robót, sporządzi protokół z zakończenia robót i zawiadomi Wykonawcę; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, 
która odstąpiła od umowy; 

3) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 15 dni usunie z pomieszczenia  urządzenia zaplecza 
przez niego dostarczone lub wniesione. 

5. Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za 
roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia; 
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§ 9 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem 
nieważności. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw związanych z realizacją 
niniejszej umowy. 

 

§ 10 

1. Umowa wiąże strony z dniem podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawy Prawo budowlane.  

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, 
Strony oddadzą pod rozstrzygniecie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron 
i obowiązuje ona z dniem jej podpisania.  

 

Załączniki do umowy: 

1. Zaproszenie do składania ofert wraz załącznikami 

2. Oferta wykonawcy  

3. Kosztorys ofertowy 

 

 

 

 

 

W Y K O N A W C A        Z A M A W I A J Ą C Y 

 

 

 

………………………………    …………………………… 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
informuję: 
1. Administratorem danych, podanych w związku z zawieraniem z Państwem umów jest Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 5-9, 76-200 Słupsk. 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@muzeum.slupsk.pl oraz pisemnie na adres siedziby 
Administratora wskazanym w pkt 1). 
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zawartych umów, której stroną jest osoba, której dane dotyczą 
lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
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w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), 
zwanego dalej „RODO” oraz art. 6 ust. 1 lit f w okresie przewidzianym na dochodzenie roszczeń z w/w umów. 
5. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem 
danych lub upoważnionym z mocy ustawy. 
6. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże jest to niezbędne do zawarcia umowy.  
7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z zawartej umowy oraz z przepisów dotyczących 
rachunkowości, archiwizacji dokumentów oraz dodatkowo prawa cywilnego w zakresie dotyczącym dochodzenia roszczeń 
z niej wynikających. 
8. Osoba podająca dane osobowe posiada: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, 
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 
4) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,                                że 
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 
9. Osoba podająca dane osobowe nie posiada: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawa do usunięcia danych osobowych przez okres wynikający z 
czynności wskazanych w przytoczonym przepisie, 
2) prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
10. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


