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Załącznik nr 2 

WZÓR UMOWY  

Dz. 921 rozdz. 92120 § ……………..                                                                                        AD.271.76.2018.jk 

 

UMOWA nr ……………/18 
zawarta w dniu ………. w Olsztynie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków  
w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10 – 076 Olsztyn, zwanym dalej ,, Zamawiającym’’, reprezentowanym przez Pana 
Dariusza Bartona – Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  
a:  ……………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
p. ………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
W wyniku przeprowadzonego postepowania prowadzonego na podstawie ZARZĄDZENIA NR46/2017 Warmińsko-Mazurskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad gospodarowania środkami 
publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zawarto umowę następującej treści: 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie ze złożoną ofertą na Część …. 

zamówienia i ogłoszeniem o zamówieniu do 30 000 euro z dnia 14.07.2017r. znak sprawy: 
AD.271.74.2018.jk  Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru 
zabytków tzw. „białej karty” z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego (nr postępowania: 
AD.272.74.2018.jk) dla Zadania nr …. - ………………. 

2. Przedmiot umowy określony w ust. 1 Wykonawca wykona zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu do 30 000 euro (nr postępowania: AD.272.74.2018.jk) oraz 
Instrukcją wypełniania kart, która stanowi załącznik nr 2 do umowy.  

3. Zakres prac obejmuje wykonanie 2 jednobrzmiących egzemplarzy oraz zapisu cyfrowego kart 
ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków tzw. „białej karty” określonych  
w załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z Instrukcją wypełniania kart stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.   

4. Wykonawca oświadcza, iż uwzględnił w swojej ofercie i ujął na podstawie własnych kalkulacji  
i szacunków: 
a) wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu i załącznikach do ogłoszenia,  

w szczególności koszty i starania związane z możliwością dojazdu do poszczególnych 
nieruchomości/obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie miejscowości podanych  
w ogłoszeniu;  

b) wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy tj. materiały i sprzęt niezbędne do 
wykonania zamówienia; 

c) wszelkie koszty związane z formalnościami administracyjnymi jakie Wykonawca musi zabezpieczyć we 
własnym zakresie; 

d) ryzyko dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy.  
 

§2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY  
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 

15 października 2018r.  
2. Odbioru przedmiotu umowy dokona pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  

w Olsztynie.   
3. Ze strony Zamawiającego do udzielania wyjaśnień co do przedmiotu umowy wyznacza się Panią Joannę 

Klupczyńską.  
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy za datę 

odbioru uważać się będzie datę podpisania przez Strony protokołu odbioru bez uwag.  
5. W terminie do dnia 17 września 2018r. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu 

wszystkich kart próbnych objętych zadaniem w wersji elektronicznej - celem zweryfikowania 
poprawności ich wykonania z warunkami określonymi w §1 ust. 2. niniejszej Umowy.  

6. Karty próbne należy dostarczyć do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie zgodnie  
z warunkami określonymi w Instrukcji wypełniania kart, która stanowi załącznik nr 2 do umowy.  
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7. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, zgłoszony najpóźniej 2 tygodnie przed upływem terminu 
wskazanego w ust. 5, uzasadniony szczególnymi okolicznościami, dopuszcza możliwość przedłużenia 
terminów, o których mowa w ust. 5 do dnia 28 września 2018r. oraz terminu, o którym mowa w ust. 1 do 
dnia 31 października 2018r. 

8. W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 5 bądź terminu do złożenia wniosku,  
o którym mowa w ust. 7, Zamawiający ma prawo nałożyć na Wykonawcę karę umowną zgodnie z § 7 ust. 1 
pkt. a) niniejszej Umowy bądź odstąpić od Umowy w sytuacji przekroczenia 7 dni od daty wyznaczonej  
w ust. 5. 

9. W przypadku stwierdzenia w wykonaniu próbnych kart nieprawidłowości Wykonawca zobowiązuje się do 
dokonania stosownych poprawek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i ponownego 
przedstawienia próbnych kart do weryfikacji.  

10. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości lub nie dokonania poprawek, o których mowa w ust.  
8 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez 
konieczności zwracania Wykonawcy poniesionych kosztów oraz bez wypłacenia wynagrodzenia za już 
wykonaną część umowy.  

11. Końcowy odbiór przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu odbiorczego, podpisanego przez 
Zamawiającego i przez Wykonawcę bez uwag. 

12. Jeżeli podczas odbioru okaże się, że przedmiot odbioru wymaga poprawek w celu zapewnienia jego 
zgodności z zakresem prac określonych w Umowie, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego 
dokonania wszelkich zmian i poprawek w terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz z zgodnie  
z zaleceniami ustalonymi w protokole odbioru.   

13. Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 10, jeżeli 
przedmiot zamówienia został wykonany niezgodnie z §1 ust. 2. niniejszej Umowy.  

 
§3 

WYNAGRODZENIE  
1. Zgodnie z ofertą ustala się wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy  

w wysokości:……………………zł.  brutto (słownie:………………………... złotych brutto). 
2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie rachunku lub faktury 

wystawionego przez Wykonawcę oraz protokołu odbiorczego podpisanego przez obie strony. 
3. Rachunek/fakturę należy przesłać na adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  

w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn.  
4. Rachunek lub faktura wystawiony przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy będzie przez 

Zamawiającego zrealizowany nie później niż 21 dni od daty jego otrzymania, przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy. Terminem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. Termin płatności liczy się od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionego rachunku/faktury oraz 
protokołu odbiorczego. Brak któregokolwiek dokumentu bądź jego błędne wystawienie spowoduje 
wstrzymanie zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnień.  

6. Ww. wynagrodzenie obejmuje także prawa autorskie przeniesione na podstawie niniejszej Umowy. 
 

§4 
ZMIANA UMOWY 

1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy, zawartych w §2, na skutek wystąpienia szczególnych 
okoliczności. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień 
do umowy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Wprowadzenie wszelkich zmian do umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§5 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy z należytą starannością, wiedzą i sztuką zawodową.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym oraz działania na jego rzecz  

w całym okresie realizacji Umowy. 
3. Zgodnie ze złożoną Ofertą Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zamówienia osobę  

wskazaną w Formularzu – WYKAZ OSÓB. Zmiana osoby wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu – 
WYKAZ OSÓB do realizacji zamówienia, będzie możliwa po złożeniu pisemnego wniosku i wymaga 
zgody udzielonej przez Zamawiającego. Zmiana może nastąpić wyłącznie na osobę spełniającą warunek 
udziału określony przez Zamawiającego w pkt III. ppkt 2 ogłoszenia o zamówieniu do 30 000 euro.  

4. Wykonawca nie może bez akceptacji Zamawiającego powierzyć podwykonawcom wykonania prac  
w zakresie innym niż wskazanym w Ofercie. Wykonawca przyjmuje jednocześnie odpowiedzialność  
za działanie lub zaniechanie Podwykonawców, jak za swoje własne. 

5. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację dotyczącą nieruchomości/obiektów 
zabytkowych, dla których należy wykonać tzw. białe karty.  
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6. Wykonawca w czasie wykonywania przedmiotu umowy jest obowiązany na każde żądanie Zamawiającego 
udzielić mu każdorazowo ustnych lub pisemnych wyjaśnień, dotyczących przebiegu prac,  
w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

7. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo kontroli realizacji przedmiotu Umowy bez 
uprzedniego powiadomienia.  

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy i zobowiązany do ich usunięcia na własny 
koszt w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego. 

 
§6 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy pomocy własnego sprzętu i materiałów, we własnym zakresie  

i na własny koszt.  
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  

w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, w szczególności: 
a) utrwalenie, 
b) zwielokrotnienie opracowania dostępnymi technikami jak: odbitki, wydruki komputerowe itp., 
c) prawo sporządzania kopii i wprowadzenia do pamięci komputera,  
d) prawo do udostępniania w celach naukowych i komercyjnych, 
e) prawo sporządzania kopii i wprowadzania do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 
f) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośników,  

a w szczególności: dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych  
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

g) użytkowania utworów na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych  
z realizacją zadań Zamawiającego, 

h) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
i) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
j) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy, 
k) wprowadzanie zmian, skrótów, 
l) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
m) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 
3. Przeniesienie własności oraz praw autorskich następuje z chwilą wydania Zamawiającemu przedmiotu 

umowy określonego w § 1 ust. 1  umowy.  
4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 

wszystkich przekazanych mu egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.  
5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 880, ze. zm.) i nie 
naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń 
prawami tych osób.  

 
§ 7 

KARY UMOWNE 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony przewidują następujące kary umowne: 
1) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 
2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych Zamawiającemu z tytułu: 

a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto  
za każdy dzień opóźnienia. 

b) opóźnienia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego 
brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

c) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, 
na zasadach ogólnych.  

3. Zamawiający potrąci należną mu karę z dowolnej należności (faktury/rachunku) przysługującej Wykonawcy.  
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§8 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie wystąpienia 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 21 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

2. W razie naruszenia postanowień § 5 ust. 4 Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego oraz bez wezwania  
w przypadku stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań, o których mowa w § 1.  

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku 2-krotnego wezwania Wykonawcy do usunięcia poprawek  
i nie otrzymania ostatecznego przedmiotu zamówienia. Odstąpienie od umowy z powyższej przyczyny nie 
powoduje konieczności zwracania Zamawiającemu poniesionych kosztów oraz wypłacenia wynagrodzenia  
za tę część umowy, która została niewadliwie wykonana do momentu odstąpienia od umowy. 

 
§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, za których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak 

również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3.  Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu dla siedziby 

Zamawiającego.  
4. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej Umowy.  
5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 
6. Załączniki do umowy: 

a) zał. nr 1 - Wykaz zabytków nieruchomych,  
b) zał. nr 2 - Instrukcja wypełniania kart, 
c) zał. nr 3 - Oferta Wykonawcy. 

 

          

                   WYKONAWCA                                                                                              ZAMAWIAJĄCY
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