
 

 

 

MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU 

MUZEUM REJESTROWANE 

ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk, tel. 59 842-40-81/2, faks 59 842-65-18 

www.muzeum.slupsk.pl; www.muzeum.swolowo.pl; www.muzeumkluki.pl; 

e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl 

                     Załącznik nr 3 do Zaproszenia           
WZÓR UMOWY  

zawarta w dniu ….......... pomiędzy:  

MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO w SŁUPSKU, z siedzibą w Słupsku, ul. Dominikańska 5-
9; NIP: 839-10-03052, REGON:000277807, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez:  

Marzennę Mazur  – Dyrektora  

a 

……………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
……………………………………  z siedzibą w ……………………………….,  NIP: 
……………………… zwanym dalej “Wykonawcą”,   

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, o następującej treści:  

  

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o 
wartości mniejszej niż 130 000 zł, prowadzonym zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora MPŚ w 
Słupsku Nr 11/2021 z dnia 01.03.2021 roku, strony umowy zgodnie ustalają co następuje:  

§ 1  

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie fumigacji i impregnacji 
owadobójczej stodoły w Zagrodzie Anny Kӧtsch w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach oddziale 
MPŚ w Słupsku wraz ze znajdującymi się w niej zabytkowymi obiektami zgodnie z załączoną listą 
– załącznik nr 1. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do należytego 
wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać go ze szczególną starannością 
z uwzględnieniem standardów i reguł wykonywania czynności objętych niniejszą umową. 
3. Sprzęt i materiały niezbędne do wykonania umowy zapewnia we własnym zakresie Wykonawca.   

 

§ 2 

1. Wykonawca  odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność wykonywanych w ramach 
niniejszej umowy czynności. 
2. Wymagania dotyczące realizacji wykonywanych usług: 
a) usługi wykonane winny być zgodnie z obowiązującymi przy ich realizacji przepisami i normami; 

b) użyte przez Wykonawcę środki, materiały i sprzęt powinien posiadać aktualne świadectwa, 
certyfikaty lub inne wymagane dokumenty, dopuszczające ich zastosowanie  zgodnie z krajowymi 
normami i parametrami technicznymi; 

c) wykonawca zobowiązany jest do zachowania wszelkich niezbędnych środków ostrożności 
i bezpieczeństwa przy realizacji usług będących przedmiotem niniejszej umowy, a w  szczególności: 
zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich i prowadzenia wszelkich prac związanych z 
realizacją usług będących przedmiotem niniejszej  umowy w uzgodnieniu z Zamawiającym.  
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3. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy  
i wymienionej w § 1 przez okres 12 miesięcy. 
4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad przedmiotu 
umowy, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji. 
 

§ 3 

Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego odbioru wykonanych usług przedmiotem niniejszej 
umowy i zapłaty umówionej ceny. 

 

§ 4 

1. Przedmiot umowy winien zostać wykonany w terminie do dnia 30.09.2021r. 
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich okolicznościach, które mogą 
przeszkodzić prawidłowemu i terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy. 
 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 
………………. zł netto, …………………. zł brutto, słownie: 
……………………………………………………………………………………….………10/100 zł brutto. 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe płatne będzie przelewem na rachunek bankowy o numerze: PKO BP 
16 1020 4476 0000 8502 0064 6562 w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury 
VAT wystawionej przez Wykonawcę. 
3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez strony protokół 
odbioru przedmiotu umowy. 
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy i wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy z tytułu jego wykonania. 

 

§ 6 

1. Niezwłocznie po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego. 
2. Odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie protokołem odbioru podpisanym przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 
3. Jeśli przedmiot umowy nie będzie odpowiadał zamówieniu, Zamawiający będzie mógł zażądać 
uzupełnienia przedmiotu umowy lub poprawienia go, wyznaczając Wykonawcy w tym celu 
odpowiedni dodatkowy termin nie dłuższy niż 14 dni. 

 

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż obiekt, w którym mają zostać wykonane czynności 
objęte niniejszą umową znajduje się w pobliżu obiektów zamieszkałych i zobowiązuje się 
odpowiednio zabezpieczyć obiekt w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i wykluczający 
wyrządzenie szkód na osobie lub mieniu osobom trzecim w związku z wykonywanymi czynnościami. 
2. W czasie największego natężenia substancji toksycznej Wykonawca zobowiązany jest 
nadzorować na bieżąco obiekt i niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w razie stwierdzenia 
wydostawania się substancji toksycznej na zewnątrz obiektu. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w razie wyrządzenia osobom trzecim szkód na mieniu lub 
osobie w związku z niezgodnym ze sztuką, niniejszą umową lub przepisami wykonywaniem objętych 
niniejszą umową czynności. 
 

 

 

 



 

 

§ 8 

1. W razie nie wykonania 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 § 5 ust. 1 
umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do 
terminu określonego w § 4 ust. 1 umowy;  

2) w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 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 § 
2 ust. 4 lub określonego w § 6 ust. 3 niniejszej umowy;  

3) w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 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 przedmiotu umowy, 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 określonego § 5 ust. 1 
umowy.  

  

§ 9  

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. 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 minimum 10 dni, 

3) Przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. 

Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 8 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.  

§ 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.   

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. Lista obiektów do fumigacji 
2. Oferta wykonawcy 

 

 

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

  

 

 ………………………………        ……………………………  



 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w związku z realizacją umowy 

 
Strony zgodnie ustalają, iż zobowiązują się wzajemnie informować członków zarządu 

reprezentujących osobę prawną, pełnomocników osób prawnych, pracowników, którzy są osobami 

kontaktowymi osoby prawnej a także inne zidentyfikowane osoby fizyczne, których dane będą 

przekazywane w trakcie realizacji umowy o treści klauzuli informacyjnej przekazanej przez drugą 

stronę umowy. 

 

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Muzeum Pomorza Środkowego w 

Słupsku z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 5-9, 76-200 Słupsk. 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Piotr Piątak, e-mail: iod@muzeum.slupsk.pl.  

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji związanej z 

zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu ewentualnego zabezpieczenia lub dochodzenia 

roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy 

oraz osób reprezentujących stronę umowy lub jej pełnomocników 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 w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej RODO.   

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników oraz zidentyfikowanych w trakcie 

realizacji umowy osób fizycznych a także dokonywaną w celu zabezpieczenia lub dochodzenia 

roszczeń jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.  

6. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania następującym odbiorcom uprawnionym z 

mocy przepisów prawa lub z którymi administrator zawrze umowę powierzenia przetwarzania 

danych osobowych.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, obowiązku ich 

archiwizowania oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

9. Osobie zidentyfikowanej w trakcie zawierania i realizacji umowy przysługuje prawo dostępu do 

danych osobowych dotyczących tej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania.  

10. Osobie zidentyfikowanej w trakcie zawierania i realizacji umowy przysługuje prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.  

11. Podane dane osób zidentyfikowanych w trakcie zawierania i realizacji umowy nie będą podlegać 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.   

 

 

 …………………………………………    …………………………………………….  

 Administrator danych osobowych               Kontrahent 

 


