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                                             UMOWA NR    A.26.13.2017 
                                                                                                

zawarta w …….…..  2017 r. w  Starachowicach,  pomiędzy: 
 
Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach. 
ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice NIP 664-19-43-885, REGON: 292650289 
reprezentowanym przez : Pawła Kołodziejskiego – Dyrektora Muzeum………………………….. 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a   
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 

 
Przedmiot Umowy 

§ 1 
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn.: „Kontrole stanu 

technicznego obiektów budowlanych Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”. 
2. Przedmiot umowy obejmuje: 

1) Cześć I: Przeprowadzenie okresowej „pięcioletniej” i „rocznej” kontroli stanu 
technicznego obiektów budowlanych Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach - 
opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1. 

2) Część II: Sporządzenie opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego i przydatności 
do użytkowania stropów pierwszej kondygnacji budynku dawnej dyrekcji huty - opis 
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2. 

3) Część III: Przygotowanie wyceny i opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
ekspertyzy technicznej- opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3. 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia i warunki wykonania określa Ogłoszenie o 
zamówieniu stanowiące załącznik do niniejszej umowy do umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej, warunkami technicznymi, normami oraz obowiązującymi przepisami.  

5. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych                   
z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń. 

   
  Obowiązki stron umowy 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) złożenia kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień w odpowiedniej 
specjalnościach oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby samorządu 
zawodowego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia 
oryginałów w/w dokumentów; 

2) informowania Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach,  które mogą wpłynąć na 
wykonanie umownych zobowiązań; 

3) przestrzegania na terenie Zamawiającego obowiązujących przepisów BHP, ppoż. i innych 
przepisów dotyczących ochrony pracy; 

4) pokrycia ewentualnych szkód wynikających z wykonywanych prac; 
5) terminowego realizowania przedmiotu zamówienia; 
6) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu protokołów z przeglądu obiektów 
7) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu innych dokumentów stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy . 
2. Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszelkie niezbędne dane i wyjaśnienia do wykonania 

przedmiotu umowy, zapoznał się z warunkami świadczenia usług i nie wnosi do nich żadnych 
zastrzeżeń.  

3. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania Zamawiającemu harmonogramu prac w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że wszyscy jego pracownicy posiadają uprawnienia do wykonywania 
określonych czynności jeżeli przepisy prawa wymagają takich uprawnień.  

5. Zamawiający zobowiązuje się do informowania na bieżąco Wykonawcy o wszelkich zmianach                   
i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

6. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy strony ustalają następujące dane kontaktowe: 
a. Wykonawca:  

………………………………..… tel.: ……………, fax: ………………, e-mail: …………….… 
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b. Zamawiający:   
  Marek Żelazko tel.:41 275 40 83,     e-mail: marek.zelazko@ekomuzeum.pl  
 

 
         Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

§ 3 
1. Strony ustalają, że realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do …………………… 
2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
w tej dacie ewentualnych wad.  

3. Datę podpisania przez strony protokołu odbioru traktuje się jako datę wykonania i odbioru 
prawidłowo wykonanego przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy, jeżeli w toku czynności odbioru 
zostanie stwierdzone, że: 
1) przedmiot odbioru posiada wady tj. nie został właściwie wykonany lub przedmiot odbioru 

posiada inne uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu, 
2) nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, 
3) Wykonawca nie dostarczył wymaganych prawem i niezbędnych do dokonania odbioru 

dokumentów. 
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.  
7. Czynności wskazane w ust. 6 i 7 nie stanowią podstawy przedłużenia terminu wykonania, 

określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

Wynagrodzenie 
§ 4 

1. Za zrealizowanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 
zgodne z ofertą Wykonawcy, w kwocie brutto ……….. zł  (słownie brutto:  

……………………………………………………………..……), w tym należny podatek VAT….%. 
2. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony umowy protokół odbioru.  
3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy, na podstawie 

faktury w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.  
4. Zamawiający przewiduje jedną płatność po całkowitym zrealizowaniu umowy i podpisaniu  

końcowego protokołu odbioru/Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania fakturami 
częściowymi za wykonaną i zaakceptowaną część przedmiotu zamówienia. 

5. Koszt badań i pomiarów w całości ponosi Wykonawca. 
6. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 
 

Prawa autorskie 
§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że wszelkie elementy przedmiotu zamówienia stanowiące utwory w 
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wykona samodzielnie i będzie 
wyłącznym właścicielem praw autorskich do tychże utworów, które to prawa będą nieograniczone i 
wolne od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich. 

2. Zamawiający nabywa majątkowe prawa do wszystkich utworów powstałych w ramach przedmiotu 
zamówienia na wyłączność, w tym między innymi autorskie prawa majątkowe oraz prawo własności 
do pełnej dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia z chwilą jego odbioru, a Wykonawca 
oświadcza, że prawa te przenosi. Wykonawca i Autorzy zobowiązani będą podpisać oświadczenie 
o przeniesieniu praw autorskich na określonych polach eksploatacji, obejmujących w szczególności 
uprawnienie do utrwalania i zwielokrotniania elementów przedmiotu zamówienia, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wielokrotnego 
publikowania, w tym w ramach innych utworów, wielokrotnego udostępniania i przekazywania 
osobom trzecim, wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera, wprowadzania do obrotu, 
użyczania, najmu, dzierżawy. Wzór oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich wraz ze 
wskazaniem pól eksploatacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na wprowadzanie przez Zamawiającego zmian do utworów 
powstałych w ramach niniejszej umowy oraz na zlecanie tych zmian przez Zamawiającego, oraz 
wykorzystywanie ich w działalności Zamawiającego, wedle swobodnego uznania Zamawiającego. 
Wykonawca niniejszym przekazuje Zamawiającemu prawo udzielenia zezwolenia, o którym mowa 
w art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa 
autorskie lub prawa zależne do utworu przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności 
pracownikom i podwykonawcom Wykonawcy, Wykonawca spowoduje, że wszelkie takie osoby 
trzecie niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosą przysługujące im autorskie prawa 
majątkowe, prawa zależne na Zamawiającego w zakresie opisanym w niniejsze umowie, jak i 
udzielą Zamawiającemu niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upoważnień i 
zezwoleń na wykonywanie praw zależnych tj. rozporządzanie i korzystanie z wszelkich utworów 
zależnych. 

 
Kary umowne 

§ 6 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nieterminowe lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy.  
2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 
ustalonego w umowie za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia, liczone od terminu 
wykonania przedmiotu zamówienia zawartego w umowie do dnia zgłoszenia do odbioru, ale nie 
więcej niż 20% wartości umowy brutto. W przypadku nieodebrania przedmiotu zamówienia, 
kary za opóźnienie nalicza się dalej aż do daty ponownego zgłoszenia do odbioru; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad, ale nie więcej niż 20% wartości umowy brutto; 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych bezpośrednio z faktury. 
4. W przypadku gdy wysokość szkody przekroczy wysokość kar umownych  o których mowa w  ust. 2,  

Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.  
5. Wysokość kary umownej, wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy może 

ulec zmianie gdy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wiarygodny dowód, że powód 
nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia lub wadliwego wykonania wystąpił  z przyczyn, za 
które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z powodu działania siły wyższej. Dla potrzeb 
umowy, za działanie siły wyższej uważa się nagłe i gwałtowne zdarzenie, którego wystąpienia nie 
można było przewidzieć, ani też mu zapobiec. Wydarzenia takie mogą obejmować w szczególności: 
wojny, pożary, powodzie, embarga przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje organów władzy 
państwowej. Strona doświadczona działaniem „siły wyższej” jest zobowiązana poinformować drugą 
stronę. Informacja ta winna być udokumentowana właściwymi dowodami. 

 
Zmiany 

§ 7 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na 

 

Spory 
§ 8 

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy, których nie udałoby się rozstrzygnąć 
Stronom ugodowo, będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

Odstąpienie od 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. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

Regulacja prawna 
§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
- Kodeks Cywilny oraz przepisy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz akty wykonawcze 
do tych ustaw. 
 

Postanowienia ogólne 
§ 11 
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Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego i jeden dla  
Wykonawcy. 
 
 
 Załączniki do umowy: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – Części I 
2. Opis przedmiotu zamówienia – Części II 
3. Opis przedmiotu zamówienia – Części III 
4. Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich 

 
 
 
             Zamawiający                                            Wykonawca  
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Załącznik nr 4 do umowy nr A.26.13.2017  

 

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich 

 

1. Na podstawie niniejszego oświadczenia i umowy nr A.26.13.2017 z dnia ………………….. zawartej 

pomiędzy Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach 

jako Zamawiającym i ………………………………………………… , jako Wykonawcą zwanej dalej 

„Umową”, zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, Wykonawca w ramach wynagrodzenia za 

Umowę, przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworów szczegółowo opisanych w 

Umowie, zwanych dalej „Pracami”, z chwilą ich dostarczenia przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że należność wskazana w zdaniu pierwszym wyczerpuje 

wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji obowiązków wskazanych 

w niniejszym oświadczeniu, w szczególności przeniesienia majątkowych praw autorskich na wszystkich 

polach eksploatacji wskazanych w punkcie nr 3. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, iż wszelkie jego 

oświadczenia wyrażone w treści niniejszego punktu nie zostaną przez niego cofnięte, natomiast 

dokonanie przez niego cofnięcia któregokolwiek uprawnienia Zamawiającego powodować będzie jego 

odpowiedzialność z tytułu nieprawidłowego wykonania Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że Prace są całkowicie oryginalne, tzn. że przysługują mu wszystkie prawa 

autorskie do Prac. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku naruszenia 

przez Prace praw osób trzecich. 

3. Przeniesienie, majątkowych praw autorskich, do Prac następuje bez ograniczenia, co do terytorium, 

czasu, ilości egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Prac – wytwarzania egzemplarzy Prac wszystkimi 

technikami znanymi w dniu zawarcia umowy, w tym w szczególności techniką drukarską, 

reprograficzną, fotograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Prace utrwalono – w szczególności 

wprowadzania do obrotu, użyczenia, dzierżawy lub najmu oryginału albo egzemplarzy Prac; w zakresie 

rozpowszechniania Prac w sposób inny niż określony w lit. b) – w szczególności poprzez publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie Prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym, w szczególności poprzez wprowadzanie w wersji cyfrowej do pamięci komputera 

i wykorzystywania oraz publikowania w Internecie prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na 

nośnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, 

a także wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w każdej możliwej formie 

urzeczywistniania (w tym także w postaci makiet); 

c. użytkowanie Prac lub ich części, dla potrzeb ustawowych i statutowych Zamawiającego, w tym 

w szczególności przekazywanie Prac lub ich części: innym podmiotom jako podstawę lub materiał 

wyjściowy do wykonania innych opracowań, innym podmiotom jako część opisu 

przedmiotu zamówienia, wykorzystanie Prac w celu złożenia wniosku o dofinansowanie oraz podpisania 

umowy o dofinansowanie. 

d. w zakresie korzystania przy realizacji zamówień publicznych objętych Pracami w tym udostępniania 

wykonawcom i innym podmiotom biorącym udział w procesie inwestycyjnym; 

e. wielokrotnego wykorzystania do opracowania i realizacji projektów inwestycyjnych Zamawiającego; 

f. zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom w tym udostępnienia Prac 

osobom trzecim; 

g. prawo do rozpowszechniania Prac poprzez przygotowanie i publiczne udostępnienie obiektów 

stanowiących przedmiot Prac. 
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4. Zamawiający posiadać będzie względem Wykonawcy wyłączne prawo pierwokupu majątkowych praw 

autorskich do Prac, w zakresie pól eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia umowy, które ujawnią się 

w przyszłości. Wykonawca, w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w zdaniu pierwszym pozostaje 

zobowiązanym zbyć na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Prac, na pierwsze jego 

żądanie, za normalnym wynagrodzeniem autorskim. Wykonawca może zwolnić się z obowiązku, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym po pisemnym wezwaniu Zamawiającego do skorzystania z prawa 

pierwokupu. W przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa pierwokupu w terminie 30 dni od 

dnia doręczenia wezwania, uprawnienie Zamawiającego wygasa. Niezależnie od powyższego, 

Zamawiający posiada względem Wykonawcy prawo do żądania przeniesienia majątkowych praw 

autorskich do Prac, w zakresie pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, innych niż 

wymienione w postanowieniach niniejszego oświadczenia. Wykonawca na każde żądanie 

Zamawiającego przeniesie prawo na polu eksploatacji, wskazanym przez Zamawiającego, za co 

Zamawiający, każdorazowo za jedno dodatkowe pole eksploatacji wskazanym przez Zamawiającego, za 

co Zamawiający, każdorazowo 

zobowiązany jest zapłacić 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w paragrafie nr 4 Umowy za jedno 

dodatkowe pole eksploatacji. 

5. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do Prac oraz przenosi na 

Zamawiającego wyłączne prawo do udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do 

Prac. Wyżej wskazane uprawnienie obejmuje w szczególności zgodę Wykonawcy na korzystanie oraz na 

rozporządzanie opracowaniami Prac. 

6. Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody do dokonywania przez Zamawiającego, bez ograniczeń, 

zmian w Pracach, które wynikać będą każdorazowo z zaistniałej po stronie Zamawiającego potrzeby ich 

dokonania. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym obejmuje przeniesienie na 

Zamawiającego prawa do udzielania dalszej zgody na dokonywanie modyfikacji wobec podmiotów 

trzecich w zakresie, w jakim jest do tego uprawniony Zamawiający. 

7. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie korzystać z autorskich praw osobistych do utworu, o których 

mowa w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst, jedn. 

Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.) względem Zamawiającego oraz jego następców prawnych, na 

których prawa majątkowe do utworu zostaną przeniesione, w szczególności Wykonawca udziela 

upoważnienia Zamawiającemu do decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu Prac. 

8. Wraz z wydaniem Prac, Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie własność nośników, na 

których Prace zostały utrwalone. 

 

 


