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UMOWA nr AD/…/2022 

zawarta w dniu………………………. 2022 roku, w Tarnowie pomiędzy: 

Muzeum Okręgowym w Tarnowie, 33-100 Tarnów, Rynek 3, NIP 873-000-76-51, REGON 

850012309, reprezentowanym przez: Kazimierza Kurczaba – Dyrektora Muzeum Okręgowego 

w Tarnowie, zwanym dalej „Zamawiającym”, a ………………………………………., 

NIP: ……………………., zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez 

………………………………………………………, łącznie zwanymi dalej „Stronami”. 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), Strony zawierają umowę o następującej treści: 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 8 planów tyflograficznych 

zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do składania ofert, stanowiącym załącznik do 

niniejszej umowy, dla następujących obiektów Muzeum: 

a) Muzeum Historii Miasta i Regionu (Oddział MOT) – zespół 3 kamienic Rynek 20,21 

b) Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci (Oddział MOT) – 1 budynek  

c) Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach (Oddział MOT) – 4 obiekty:  budynek 

mieszkalny, stajnia (biuro) i dwie stodoły.   

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz technologię do 

wykonania przedmiotu umowy.  

3. Strony ustalają ostateczny termin wykonania wszystkich planów, o których mowa w ust. 1 

na dzień 15 listopada 2022 roku, przy czym dopuszcza się wcześniejsze częściowe przekazanie 

części przedmiotu zamówienia.  

4. Przekazanie części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie każdorazowo 

potwierdzone protokołem przekazania, podpisanym przez Strony. 
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§2 

Wynagrodzenie 

1. Całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy ustala się w wysokości ……(słownie: złotych 

00/100) brutto.  

2. Wynagrodzenie rozliczane będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych po 

dostarczeniu części zamówienia.  

3. Zapłata faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty ich 

doręczenia Zamawiającemu, na podstawie podpisanych obustronnie protokołów odbioru, o 

których mowa w §1 ust. 4.   

§3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, 

zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca będzie w miarę potrzeb konsultował z Zamawiającym ewentualne wątpliwości, a 

wszelkie zmiany przy tworzeniu tyflografik muszą być konsultowane z Zamawiającym i 

wprowadzane po uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.  

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w wykonaniu przez niego 

przedmiotu umowy poprzez: 

a) udostępnienie obiektu w celu realizacji przedmiotu umowy,  

b) udzielanie wszystkich informacji będących w posiadaniu Zamawiającego, a mających 

wpływ na wykonanie przedmiotu umowy;  

c) współpracę z Wykonawcą na każdym etapie wykonywania przedmiotu umowy. 
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§5 

Prawa autorskie 

1. Przedmiot niniejszej Umowy podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231). 

2. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa 

autorskie majątkowe do przedmiotu umowy, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałej w wyniku wykonania umowy, 

a w szczególności prawo do wyłącznego i nieograniczonego w czasie korzystania przez 

Zamawiającego, w następującym zakresie: 

1) używania i wykorzystywania w całości lub części, 

2) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, 

w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 

3. Wykonawca wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do opracowanej 

dokumentacji, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich (między 

innymi przeróbek) oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywanie 

tych zależnych praw autorskich. 

§6 

Ubezpieczenie i rękojmia 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu:   

a) 5-letniej gwarancji na plany tyflograficzne umieszczone wewnątrz budynku (6 szt.);  

b) 3-letniej gwarancji na plany tyflograficzne umieszczone  na zewnątrz budynku (2 szt.). 

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.  

§7 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną: 

a) w przypadku niedotrzymania terminów wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 

 



 
 
 

 
str. 4 

 

 

 

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcy lub Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 50% wynagrodzenia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy, z winy 

Zamawiającego - w wysokości 50% wynagrodzenia. 

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej kwotę zastrzeżonej kary umownej 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

Kodeksu Cywilnego. 

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

wynagrodzenia. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie właściwe przepisy 

prawa, w tym zwłaszcza przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego. 

2.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 

formie pisemnej, pod rygorem ich nieważności. 

3.  Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy, których Strony nie rozstrzygną 

polubownie będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla Zamawiającego czyli Muzeum 

Okręgowego w Tarnowie.  

4.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

          ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 


