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Załącznik nr 3 
do zaproszenia do złożenia oferty  

AD-271-2-13/2020 
 [Nr Centralnego Rejestru Umów] 

 
 
  

Umowa nr AD/…………../2020 
Podłączenie światłowodowe budynku Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci 

w Tarnowie w celu korzystania z sieci Internet 
(zwana dalej: „Umową”) 

 
zawarta w dniu …………… r. pomiędzy:  
  
Muzeum Okręgowym w Tarnowie, z siedzibą: Rynek 3, 33-100 Tarnów,  
wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 14/99 prowadzonego przez Samorząd Województwa 
Małopolskiego, 
NIP 873-000-76-51, REGON 850012309, 
reprezentowanym przez Kazimierza Kurczaba – p.o. Dyrektora 
zwanym dalej Zamawiającym,  
a  
 
……………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą,  
  
zwanymi także dalej wspólnie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”, o następującej treści: 
 
Umowa zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

 
 

§ 1.  
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie podłączenia budynku Regionalnego Centrum 
Edukacji o Pamięci w Tarnowie - Oddziału Muzeum Okręgowego w Tarnowie (zwanego dalej 
„budynkiem”) – za pomocą kabla światłowodowego (zwanego dalej „okablowaniem”) w celu 
umożliwienia dostępu do sieci Internet. 

2. Lokalizacja budynku: 33-100 Tarnów, ul. Mościckiego (Działki nr 260/40, 260/43 obr. 230 
w Tarnowie, u zbiegu ulic Mościckiego i Szkotnik). 

3. Wykonanie przedmiotu umowy musi umożliwiać korzystanie przez Zamawiającego w budynku 
z dostępu do sieci Internet świadczonego przez Wykonawcę oraz usług telefonii VOIP (usługi te 
zostaną określone odrębnymi umowami). 

4. Wszelkie koszty materiałowe, wykonawcze oraz wynikające z przyczyn formalnych jak również 
formalne uwarunkowania dostarczania okablowania oraz sygnału do budynku należą do 
Wykonawcy. 

5. Wykonawca wprowadzi okablowanie do budynku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
oraz doprowadzi je do serwerowni znajdującej się w budynku (przy wykorzystaniu już 
przygotowanej przez Zamawiającego wewnątrz budynku drogi dla kabla i otworów w ścianach – 
poprzez umieszczoną już w budynku rurę ochronną). Okablowanie musi zostać doprowadzone do 
budynku ze studzienki telekomunikacyjnej znajdującej się przy zachodniej ścianie budynku 
(zgodnie z rzutem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy) - przy zachowaniu niezbędnego zapasu 
okablowania umożliwiającego na podłączenie gniazda sieciowego w szafie znajdującej się 
w pomieszczeniu. 

6. W wyniku realizacji przedmiotu umowy Zamawiający otrzyma możliwość podłączenia własnych 
urządzeń łączących się z siecią Internet za pomocą złącza RJ45 
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§ 2. 

Termin wykonania i odbiór przedmiotu umowy 
1. Termin realizacji umowy ustala się na dzień 11 września 2020 roku. (poprzez termin realizacji 

umowy rozumie się potwierdzone protokołem odbioru wykonanie podłączenie budynku do sieci 
Internet i rozpoczęcie świadczenia usług dostępu do sieci Internet i telefonii VOIP). 

2. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru. 
 
 

§ 3. 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Udostępnienie budynku w zakresie niezbędnym na potrzeby realizacji przedmiotu umowy. 
2. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych 

niniejszą umową.  
 
 

§ 4.  
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z  obowiązującymi przepisami. 
2. Utrzymanie terenu prac w należytym porządku. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu 

umowy w czasie od daty podpisania umowy do daty podpisania przez Zamawiającego protokołu 
odbioru. W przypadku zniszczenia lub - uszkodzenia elementów budynków lub ich otoczenia, 
Wykonawca zostanie wezwany do naprawy, w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania 
wezwania, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu 
Zamawiający dokona niezbędnych napraw na koszt Wykonawcy. 
 
 

§ 5.  
Przedstawiciele Stron 

Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację postanowień niniejszej umowy jest 
Łukasz Gozdek (e-mail: l.gozdek@muzeum.tarnow.pl , tel. 14 621249). Ze strony Wykonawcy osobą 
odpowiedzialną będzie: … 

 
 

§ 6. 
Wynagrodzenie i płatność 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  
w kwocie .................................. zł brutto słownie (słownie: ...........................  złotych brutto). 

2. Strony ustalają, że płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę i sprawdzonej przez Zamawiającego w terminie 14 dni od jej 
dostarczenia, przelewem na konto Wykonawcy.  

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie wydatki i koszty związane 
z realizacją niniejszej umowy, a Wykonawcy poza wynagrodzeniem określonym w ust. 1, nie 
przysługuje żadne inne wynagrodzenie, ani zwrot poniesionych kosztów. Niedoszacowanie, 
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania 
zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Wynagrodzenie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzeżeniem warunków 
obniżenia wynagrodzenia ujętych w § 7 niniejszej umowy. 

5. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie 
podlegają zapłacie i wynagrodzenie wskazane w § 6 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie 
pomniejszone. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.  
7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer 

identyfikacyjny NIP ………………… nadany przez Urząd Skarbowy w …………………. 
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§ 7. 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:  
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 1 w wysokości 1,0% kwoty 

brutto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 1,0% kwoty brutto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej 

umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% 

kwoty brutto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:  

1) zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 1,0 % kwoty brutto wskazanej w § 6 ust.1 
niniejszej umowy, 

2) odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu 
wynagrodzenia. 

 
 

§ 8. 
Rękojmia, Gwarancja 

1. Wykonawca udziela 2 lat rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru. 
2. Wykonawca udziela 2 lata gwarancji jakości na zastosowane materiały i urządzenia. 
3. W przypadku gdy na zamontowane materiały i urządzenia Wykonawca udziela gwarancji 

producenta i gwarancja producenta na materiały i urządzenia będzie krótsza niż 2 lata od daty 
odbioru, Wykonawca udzieli gwarancji własnej uzupełniającej do 2 lat. 

4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu uzyskane gwarancje producenta na zastosowane 
urządzenia i materiały. Udzielenie gwarancji uzupełniającej nie wymaga wydania dokumentu 
gwarancyjnego. 

5. Wykonawca niniejszym oświadcza, że przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady 
prac, elementów, urządzeń, materiałów i wyrobów, które składają się na przedmiot Umowy. 

6. Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej 
konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń losowych. 

7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających 
z przepisów o rękojmi. 

8. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca dokonał istotnych 
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach termin 
gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego nie można było z przedmiotu umowy 
korzysta. 

9. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru. 
10. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:  

1) od daty podpisania protokołu odbioru, 
2)  dla wymienionych urządzeń i materiałów z dniem ich wymiany.  

11. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 
Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. 
W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie występują, Wykonawca 
będzie miał prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów. 

12. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po okresie wskazanym 
w ust. 1-2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu (wada ujawniła się w okresie gwarancji, 
rękojmi). 

13. Okres gwarancji zamontowanych urządzeń i materiałów zostaje przedłużony o czas naprawy 
w przypadku naprawy  trwającej powyżej 2 dni, licząc od momentu podjęcia naprawy do czasu jej 
zakończenia. 
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§ 9. 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający oraz Wykonawca mogą odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy  nie może być zrealizowana. 

2. Odstąpienie od umowy w wypadku określonym w ust. 1 powinno nastąpić w terminie tygodnia od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. Oprócz przypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego oraz w punktach poprzednich 
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 1-go tygodnia od 

dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie:  
a) gdy zostanie powzięta informacja o grożącej upadłości lub rozwiązaniu firmy Wykonawcy,  
b) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi w ustalonym terminie 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
c) jeżeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też nienależycie 

wykonuje swoje zobowiązania umowne, 
d) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, a także w razie opóźnienia  lub niemożności 
pozyskania środków na ten cel Zamawiający może odstąpić od realizacji części 
zamówienia. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się  
z obowiązku zapłaty rachunku pomimo dodatkowego pisemnego wezwania do zapłaty 
wystawionego w terminie 60 dni po upływie terminu za zapłatę, określonego w niniejszej 
umowie. 

 
§ 10. 

Zmiana Umowy 
1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian treści zawartej umowy w przypadku, gdy 

konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy. Zmiany dotyczyć mogą okoliczności wynikających z przyczyn: 
technicznych, gospodarczych, finansowych, zmian przepisów prawa, jeżeli będzie to konieczne 
dla uzyskania celu określonego w postanowieniach umowy zawartej z Wykonawcą.  

  
 

§ 11. 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory pomiędzy Stronami niniejszej umowy powinny być rozstrzygane na drodze 
polubownej, zaś w przypadku nie dojścia do porozumienia Stron zostaną poddane pod 
rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 
 

Załączniki do umowy: 
1) Rzut przedstawiający umiejscowienie studzienek telekomunikacyjnych oraz miejsca zakończenia 

okablowania w budynku (w pomieszczeniu serwerowni).  
 

 
  

Zamawiający                                                                                                  Wykonawca 
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