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WZÓR UMOWY 

 

zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. w Warszawie z Wykonawcą wybranym w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w trybie przetargu 

nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr …………, z dnia 

……………..2018 r., poz. …………. 

pomiędzy: 

 

Stacja Muzeum, ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa, NIP: 701-05- 3-090, Samorządową Instytucją 

Kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 13/99, reprezentowanym przez: 

Panią Joannę Kazimierską - Dyrektora 

 

zwanym dalej „Zamawiającym” a 

 

………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………… 

 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich zabytkowego taboru 

EW51-36, zgodnie z treścią oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

znak: STM-ZP.271.1.2018. 

2. Zakres prac, do których wykonania jest zobowiązany Wykonawca został szczegółowo określony w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia Prace konserwatorsko - restauratorskie EW51-36, stanowiący 

Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Dodatkowo warunki wykonywania prac objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz sposób ich 

wykonania przez Wykonawcę zostały szczegółowo określone w decyzji Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr W 1545/2018 z dnia 23 maja 2018 r., stanowiącej 

Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

4. Zabytkowy tabor zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do trzech dni roboczych licząc od dnia 

zawarcia niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Zakres prac konserwatorsko-restauratorskich 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt transportu z miejsca stacjonowania 

zabytkowego taboru (teren Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki 

S.A. w Mińsku Mazowieckim) do miejsca przeprowadzenia prac konserwatorsko-restauratorskich 

oraz, po ich zakończeniu, z miejsca ich przeprowadzenia do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie wszelkiej dokumentacji związanej 

z transportem oraz zapewnienie transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 

zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017r. 

poz. 2187 ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 

22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa 

oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017r. poz. 

1265). Sposób transportu musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z osobą kierującą pracami ze strony Zamawiającego, 

która zostanie wskazana przez Zamawiającego, w szczególności do ustalania użytych technologii 

i materiałów, udostępnienia dokumentacji z prac, umożliwienia dostępu do EZT EW51-36 w celach 
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nadzoru i sporządzenia dokumentacji konserwatorskiej oraz w celach cząstkowych odbiorów prac 

w obecności przedstawicieli Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach zakresu prac konserwatorsko-restauratorskich wykonać 

w szczególności następujące prace: 

a) Czyszczenie powierzchni, w tym śrutowanie pojazdu EZT EW51-36, prace spawalniczo-

naprawcze pudeł wagonowych EZT wraz z zabudową/uzupełnieniem uchwytów, progów, 

lusterek, 

b) wstawienie drzwi wejściowych; konieczne jest wykonanie nowych skrzydeł drzwi, 

c) w celu uniknięcia przeróbek otworów okiennych Zamawiający wymaga wklejenia szyb 

na stałe, bez możliwości ich otwierania, 

d) odbudowanie reflektorów na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej, 

e) malowanie zewnętrzne, 

f) odtworzenie pierwotnej malatury obiektu, 

g) opisy zewnętrzne powinny zostać namalowane w kolorze białym lub czarnym – numery 

pojazdu, klasy wagonu, oznaczenia przy drzwiach,  

h) konserwacja pantografów EW51-36. 

4. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, o których mowa w pouczeniu do Decyzji 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr W 1545/2018 z dnia 23 maja 2018 r., 

stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej umowy, zakres prac konserwatorskich i restauratorskich może 

ulec zmianie, co może skutkować wymogiem ustalenia zakresu tych zmian z Mazowieckim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i zmiany treści pozwolenia określonego w w/w Decyzji. 

Jeżeli zakres prac ulegnie zmniejszeniu, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za 

faktycznie wykonane prace. 

5. Zamawiający wymaga, by w toku wykonywania prac konserwatorsko-restauratorskich ograniczyć 

do minimum stosowanie części nieoryginalnych. Montaż każdej części nieoryginalnej należy w formie 

pisemnej uzgodnić z Zamawiającym i osobą kierującą pracami. 

6. Wykonawca w okresie gwarancyjnym ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia i następstwa 

uszkodzeń pojazdu z tytułu nieprawidłowo wykonanej naprawy według wymagań określonych 

w niniejszej umowie oraz w Załącznikach do niej. 

7. Okres gwarancji na wykonaną usługę licząc od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru 

pojazdu i po zatwierdzeniu przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

prawidłowości wykonania prac w końcowym sprawozdaniu, wynosi …… miesiące na prace 

konserwatorsko-restauratorskie oraz 36 miesięcy na nowe podzespoły oraz malowanie renowacyjne. 

8. Wszelki złom, w tym stalowy, żeliwny, metali kolorowych, odzyskany w procesie naprawczym 

stanowi własność Zamawiającego i zostanie mu przekazany. Wartość tego złomu nie może być 

rozliczona w koszcie naprawy.  

9. Podstawą do uznania prac za należycie wykonane będzie ich zatwierdzenie przez przedstawiciela 

Zamawiającego oraz zatwierdzenie przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

sprawozdania ze zrealizowanych działań złożonego do niego przez Zamawiającego, a sporządzonego 

przez osobę kierującą pracami. 

 
§ 3 

Braki w wyposażeniu 

 

1. Za braki w wyposażeniu taboru uważa się brakujące wg dokumentacji fotograficznej konstrukcyjnej 

pojazdu: zespoły, podzespoły i części, których wykaz wynika z Decyzji Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr W 1545/2018 z dnia 23 maja 2018 r., stanowiącej 

Załącznik nr 3 do niniejszej umowy, a w szczególności: poszycie z widocznymi ogniskami korozji 

szczególnie w części nad ostojnicą wzdłuż całego pojazdu i ubytkami w podłodze stalowej, malatura 

wyblakła zamalowana graffiti, brak ram okiennych, futryn i szyb na EZT, brak drzwi wejściowych do 

kabiny maszynisty (wewnątrz) - szt. 2+1, brak drzwi wejściowych do PS (z zewnątrz- skrzydełkowe) 

- szt. 1, brak drzwi automatycznych - szt. 12, brak zewnętrznych klamek, uchwytów, poręczy i 

progów, brak syren na czołach EZT - szt.2, brak sygnałów końca pociągu - szt.4, brak reflektora 

czołowego - szt. 1, brak wkładów reflektorów czołowych - szt. 3. ustala się komisyjnie z udziałem 

przedstawicieli obu Stron, w trakcie przyjęcia pojazdu przez Wykonawcę lub ujawnione w toku prac. 

Za braki nie uznaje się normaliów. 
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2. Uzupełnienie braków, wykazanych powyżej w protokole zdawczo-odbiorczym przekazania pojazdu 

Wykonawcy odbywać się będzie na koszt Wykonawcy w trakcie prac konserwatorsko-

restauratorskich. Powyższe dotyczy także normaliów o których mowa w ust. 1 i 2, które Wykonawca 

zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt. 

3. Za normalia uznaje się takie elementy połączeń rozłącznych zespołów i podzespołów pojazdu, które w 

czasie naprawy podlegają demontażowi i nie kwalifikują się do ponownego wykorzystania tj.: 

podkładki, śruby, wkręty, blachowkręty, nakrętki, zawleczki, sworznie, pierścienie uszczelniające 

(tzw. Simeringi), pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym (tzw. Oringi), pozostałe 

uszczelnienia, pierścienie osadcze sprężyste (tzw. Zegary), wszelkie osłony elektryczne (np. 

przewodów NN, WN), elementy gumowe zawieszeń itp. 

 

§ 4 

Sposób realizacji umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotowych prac konserwatorsko-restauratorskich, 

określonych w § 1, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia ustalonego w umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie materiałów i części potrzebnych 

do wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera koszty wszelkich materiałów 

i części (w tym ich zakupu, dostawy, zamontowania) niezbędnych do prawidłowego i zgodnego 

z umową wykonania przedmiotu umowy. 

3. Przedmiotowy pojazd i jego elementy składowe, w trakcie wykonywania prac konserwatorsko-

restauratorskich będą poddane bieżącej kontroli przedstawiciela Zamawiającego, a także cząstkowym 

odbiorom prac w obecności przedstawicieli Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, zgodnie z Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr W 

1545/2018 z dnia 23 maja 2018r. A po wykonanej naprawie pojazd i jego elementy składowe zostaną 

poddane odbiorowi końcowemu, dokonywanemu przez uprawnionego przedstawiciela wyznaczonego 

przez Zamawiającego. 

4. Odbiór musi odbyć się według zasad i w zakresie przewidzianym w Decyzji Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr W 1545/2018 z dnia 23 maja 2018 r. Podstawą do 

uznania naprawy za wykonaną poprawnie jest zgodność parametrów wszystkich zespołów, 

podzespołów, części i elementów naprawianego pojazdu z warunkami określonymi w załączniku  do 

w/w decyzji, oraz warunkami określonymi w SIWZ potwierdzona przez uprawnionego 

przedstawiciela Zamawiającego protokołem odbioru. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo 

wykonywać dokumentację w postaci opisów realizowanych prac, wykazów zastosowanych części i 

materiałów, zdjęć, protokołów z kontroli na każdym etapie prac konserwacyjnych oraz podczas 

odbioru końcowego. 

5. Podczas wykonywania prac konserwatorsko-restauratorskich, Wykonawca zobowiązuje się również 

do: 

1) wykonania prac objętych niniejszą umową, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków nr W 1545/2018 z dnia 23 maja 2018 r., stanowiącą Załącznik Nr 3 

do umowy, 

2) wymiany na nowe wszystkich elementów uznanych za normalia, których stan techniczny nie 

kwalifikuje ich do dalszego użycia, 

3) wykonania naprawy zgodnie z dokumentacją technologiczną, a także odpowiednimi Polskimi 

Normami, Europejskimi Normami, Normami Branżowymi i Zakładowymi, obowiązującymi w 

okresie trwania umowy. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów, produktów chemicznych, 

petrochemicznych i innych niezgodnych z obowiązującymi normami w zakresie objętym 

przedmiotem umowy. 

4) wykonania w trakcie prac konserwatorsko-restauratorskich badań i prób technicznych lub 

przedstawienie świadectw jakości producenta (aprobaty technicznej) potwierdzających 

prawidłowo wykonany proces naprawy i renowacji jak np.: 

 potwierdzających jakość powłoki lakierowanej  (w zakresie odporność na graffiti, odporność 

korozyjną, promienie UV),  

 szczelność wklejanych okien,  

 prawidłowe funkcjonowanie zamontowanych nowych i odnowionych części oraz 

podzespołów, 



Załącznik nr 7 do SIWZ, znak: STM-ZP.271.1.2018 

 

Strona 4 z 11 
 

wykonania w trakcie prac konserwatorsko-restauratorskich badań i prób technicznych 

potwierdzających prawidłowo wykonany proces naprawy i renowacji jak. np. badania 

potwierdzające jakość powłoki lakierowanej (odporność na graffiti, odporność korozyjną, 

promienie UV), szczelność wklejanych okien, prawidłowe funkcjonowanie zamontowanych 

nowych i odnowionych części oraz podzespołów, 

5) sporządzenia szczegółowej dokumentacji (technicznej, technologicznej) wykonanych prac 

konserwatorsko-restauratorskich w formie papierowej i elektronicznej. Wykonawca niniejszym 

udziela na rzecz Zamawiającego niewyłącznej, bezterminowej licencji do dokumentacji 

technicznej i  technologicznej wykonanych prac konserwatorsko-restauratorskich w pełnym 

zakresie do celów konserwatorsko-restauratorskich, naprawczych, utrzymaniowych oraz przy 

kolejnych pracach konserwatorsko-restauratorskich, z możliwością udzielenia dalszej licencji 

innym podmiotom świadczącym usługi dla Zamawiającego, wyłącznie w odniesieniu do 

pojazdu będącego przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

katalog wszystkich podzespołów, elementów i części  zamiennych wraz z wykazem 

producentów, rysunkami itp. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji jest zawarte 

w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 8 ust. 3 umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia przedstawicielom Zamawiającego wszelkiej 

niezbędnej dokumentacji technicznej i technologicznej niezbędnej do oceny prawidłowości 

wykonania prac. 

7. W przypadku dokonywania zmian konstrukcyjnych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia poprawek do dokumentacji o której mowa w ust. 5 

pkt. 5 i przekazania jej Zamawiającemu w formie pisemnej i elektronicznej.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Zamawiającemu wraz z pojazdem 

po wykonaniu prac konserwatorsko-restauratorskich dokumentacji technicznej o której mowa w 

ust. 5 pkt. 5, obejmującej wykonane prace, wypełnione karty podzespołów, kary gwarancyjne, 

protokoły z prób i protokołów z badań. 

9. Podstawą do uznania prac konserwatorsko-restauratorskich za prawidłowo wykonane będzie 

potwierdzenie w protokole odbiorczym przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego- 

osobę kierującą pracami, zgodności parametrów wszystkich zespołów, podzespołów, części i 

elementów pojazdu z parametrami określonymi we właściwych warunkach technicznych naprawy 

i odbiór potwierdzony protokołem komisyjnego odbioru, jak również zatwierdzenie przez 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sprawozdania ze zrealizowanych 

działań złożonego do niego przez Zamawiającego, a sporządzone przez osobę kierującą pracami. 

Za wprowadzenie w błąd Zamawiającego lub jego przedstawiciela pełną odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, który w ww. przypadku każdą niezgodność usunie na własny koszt, zgodnie z 

sugestią Zamawiającego. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli u Wykonawcy, po uprzednim 

uzgodnieniu terminu z Wykonawcą oraz dokonywania stosownej dokumentacji zdjęciowej w 

zakresie realizacji niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do 

udostępnienia pojazdu i umożliwienia przeprowadzenia kontroli przez Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z pkt 5 dotyczącym warunków udzielenia 

pozwolenia na prowadzenie prac, określonym w Decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków stanowiącej Załącznik 3 do niniejszej umowy. 

11. Wykonawca i podwykonawca (w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia 

podwykonawcy) zobowiązani są do realizowania umowy pracownikami zatrudnionymi na 

podstawie umowy o pracę. Za działania lub zaniechania podwykonawcy w powyższym 

przedmiocie odpowiada Wykonawca. 

12. W trakcie realizacji umowy, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty wysłania 

wezwania, dokumenty, w zakresie objętym żądaniem Zamawiającego tj.: 

1) oświadczenie Wykonawcy/podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

pracowników wykonujących w toku realizacji umowy czynności, o których mowa w § 1 i § 2 

ust. 3 umowy, wraz ze wskazaniem liczby tych pracowników, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy/umów o pracę pracowników których 

dotyczy oświadczenie Wykonawcy/podwykonawcy wskazane w pkt 1). Kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
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pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) oraz 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 (RODO), (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, 

nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

 
§ 5 

Termin realizacji umowy 

 

1. Wykonawca wykona prace konserwatorsko-restauratorskie stanowiące przedmiot niniejszej umowy  

w terminie nie dłuższym niż …….... dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy. 

1a.  Termin wskazany w ust. 1 ulega przedłużeniu wyłącznie w przypadku konieczności uzyskania zmiany 

decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków- zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017r.  poz. 2187, z 

późn. zm.), o czas od momentu wszczęcia postępowania administracyjnego do wydania ostatecznej 

decyzji. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania jeżeli konieczność wydania decyzji wynika z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. O terminie odbioru pojazdu po wykonanych pracach Wykonawca powiadomi pisemnie lub pocztą 

elektroniczną na adres: zamowienia.publiczne@stacjamuzeum.pl przedstawiciela Zamawiającego 

z wyprzedzeniem trzydniowym (trzy dni robocze). Termin odbioru musi być zaakceptowany przez 

Zamawiającego, przy czym termin ten nie może dłuższy niż 5 dni roboczych. W przypadku gdy 

przedstawiciel Zamawiającego w uzgodnionym terminie, nie dłuższym niż 5 dni roboczych, nie stawi 

się na odbiór, termin realizacji umowy ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na stawienie 

się przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Za datę wykonania niniejszej umowy przyjmuje się datę podpisania końcowego protokołu odbioru 

pojazdu podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego, bez wniesionych uwag i zastrzeżeń, oraz 

przedstawiciela Wykonawcy. Załącznikiem do tego protokołu musi być dokument potwierdzający 

zatwierdzenie wykonanych prac przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wraz 

ze sprawozdaniem z prac restauratorsko-konserwatorskich, przygotowanym przez osobę kierującą 

pracami. 

 
§ 6 

Gwarancja 

 

1. Okres gwarancji na wykonaną usługę licząc od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru 

pojazdu i po zatwierdzeniu przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

prawidłowości wykonanych prac w końcowym sprawozdaniu, wynosi ……. miesiące na prace 

konserwatorsko-restauratorskie oraz 36 miesięcy na nowe podzespoły oraz malowanie 

renowacyjne liczone od dnia odbioru przez Zamawiającego. 

2. W sytuacji, kiedy w pojeździe zostaną zamontowane podzespoły, na które udzielona została 

gwarancja producenta, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego uprawnienia wynikające 

z gwarancji producenta i przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, a Zamawiający 

będzie uprawniony do korzystania z gwarancji producenta. Nie wyłącza to jednak uprawnień 

Zamawiającego wobec Wykonawcy, wynikających z niniejszej umowy. 

3. Wykonawca w okresie gwarancyjnym ponosi pełną odpowiedzialność za wady i uszkodzenia 

zabytkowego taboru oraz następstwa tych uszkodzeń powstałe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

4. Jeżeli w okresie gwarancji zespół, podzespół lub element, który został zamontowany w trakcie 

naprawy ulegnie trzykrotnej awarii (uszkodzenie wagonu i jego zespołów, nie będące wynikiem 

działania aktów wandalizmu, osób trzecich, siły wyższej rozumianej jako nadzwyczajne, 

niemożliwe do przewidzenia zdarzenie, czy też niewłaściwej eksploatacji), Wykonawca na własny 

koszt dokona jego wymiany na fabrycznie nowy, wolny od wad.  

5. Wady i uszkodzenia, z wyjątkiem wad i uszkodzeń, o których mowa w ust. 12, Wykonawca jest 

zobowiązany usunąć na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 21 14 dni roboczych – 
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przedłużenie terminu naprawy jest możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

W przypadku opóźnienia w usunięciu wady lub uszkodzenia, Zamawiający będzie naliczał kary 

umowne według zasad określonych w § 9 ust. 4 niniejszej umowy. Dniem powzięcia przez 

Wykonawcę wiadomości o wadzie lub uszkodzeniu pojazdu jest dzień wysłania przez 

Zamawiającego reklamacji na adres…………….… lub na email……………… co jest 

jednoznaczne z rozpoczęciem procesu reklamacyjnego. Jeżeli Zamawiający wyśle reklamację e-

mailem po godzinie 14:00 lub w dniu wolnym od pracy, dniem powzięcia wiadomości jest 

następny dzień roboczy godzina 7:00.  

6. Zamawiający składa reklamację w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na wskazany przez 

Wykonawcę adres mailowy.  

7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji polega na usunięciu przez Wykonawcę, na jego 

koszt wad/uszkodzeń powstałych w okresie gwarancji lub pokryciu przez Wykonawcę kosztów 

poniesionych przez Zamawiającego z tytułu usunięcia wad lub uszkodzeń we własnym zakresie 

lub pokryciu kosztów wynikających ze zlecenia wykonania naprawy pojazdu przez osoby trzecie. 

W przypadku wystąpienia wad/uszkodzeń niemożliwych do usunięcia/naprawy, Wykonawca  

wymieni uszkodzony zespół/podzespół na nowy. 

8. Koszty transportu pojazdu do naprawy gwarancyjnej w przypadku, gdy wykonanie naprawy 

w miejscu wystąpienia usterki okaże się niemożliwe, z miejsca uszkodzenia do miejsca 

wskazanego przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy wykonanie naprawy 

możliwe będzie jedynie w warunkach warsztatowych Wykonawcy, Wykonawca pokrywa koszty 

przejazdu tam i z powrotem do Zamawiającego. 

9. Wykonywanie naprawy gwarancyjnej potwierdza się protokołem naprawy, który Wykonawca jest 

obowiązany wystawić w czytelny sposób dla Zamawiającego. Zamawiający potwierdza czas 

zakończenia naprawy. Protokół naprawy gwarancyjnej winien określać opis usuniętych 

nieprawidłowości oraz datę zakończenia naprawy. Zakończenie naprawy gwarancyjnej następuje 

w chwili obustronnego podpisania protokołu usunięcia wady/usterki. 

10. W przypadku braku podpisu przedstawiciela Zamawiającego protokół zakończenia naprawy uznaje 

się za nieważny, a naprawę reklamacyjną za nie zakończoną.  

11. Każda naprawa reklamacyjna wykonywana u Zamawiającego powinna być wykonana w obecności 

przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku wykonywania naprawy u Wykonawcy, każda 

naprawa musi zostać odebrana przez przedstawiciela Zamawiającego i potwierdzona odpowiednim 

protokołem. 

12. Wykonawca ma prawo podważyć zasadność reklamacji, gdy uszkodzenie pojazdu lub jego części 

w okresie gwarancyjnym nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego na skutek 

niewłaściwego utrzymania lub konserwacji, działania osób trzecich, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności lub z powodu wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku, 

Wykonawca na własny koszt ma obowiązek przedstawienia ekspertyzy technicznej sporządzonej 

przez niezależną jednostkę opiniującą posiadającą odpowiednich specjalistów z danej dziedziny. 

Koszt sporządzenia ekspertyzy będzie refundowany przez Zamawiającego w przypadku 

potwierdzenia w ekspertyzie powstania uszkodzenia z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego. W przeciwnym przypadku koszt sporządzenia ekspertyzy obciąża Wykonawcę. 

13. Czas, w którym zabytkowy tabor znajdował się w naprawie gwarancyjnej przedłuża okres 

gwarancji. 

14. Wykonawca dokona trwałego znakowania lub plombowania zespołów, podzespołów i części 

pojazdu podlegających oznakowaniu, w sposób pozwalający na ich identyfikację. 

 

 

§ 7 

Nadzór 

 

1. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy jest ….., tel. ….., fax. ……, 

email: …….. 

2. Przedstawicielami Zamawiającego odpowiedzialnymi za realizację umowy są: ….., tel. ….., fax. 

……, email: …….. 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony i nie wymaga wprowadzania aneksu do niniejszej umowy. 
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§ 8 

Rozliczenia umowy 

 

1. Podstawą rozliczenia za zrealizowaną usługę będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Podstawą wystawienia końcowej faktury VAT za zrealizowanie niniejszej umowy będą dokumenty 

wskazane w pkt 1-6 tj.: 

1) protokół komisyjnego odbioru pojazdu potwierdzający wykonanie prac bez uwag, podpisany 

przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, 

2) karty pomiarowe przeprowadzonych prób, pomiarów i badań, 

3) dokumenty gwarancyjne (kopie) dotyczące zakupu nowego zespołu lub podzespołu, 

4) dokumenty – wyniki badań, świadectwa, gwarancje (kopie) w zakresie obejmującym prace 

dotyczące danego zespołu lub podzespołu, 

5) sporządzona szczegółowa dokumentacja (techniczna, technologiczna) wykonanych prac 

konserwatorsko-restauratorskich w formie papierowej i elektronicznej, o której mowa w § 4 ust. 

5 pkt. 5, 

6) dokument poświadczający zatwierdzenie przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków sprawozdanie z wykonanych prac. 

Wyżej wymienione dokumenty muszą być bez uwag, podpisane przez przedstawiciela 

Zamawiającego i załączone do faktury VAT.   

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy i zgodnie ze 

złożoną ofertą wynosi 

- cena netto: ………….. zł (słownie: …………..) 

- podatek VAT: ……… zł (słownie: ……………..) 

- cena brutto: ……….. zł (słownie: ………………) 

4. Zamawiający może udzielić Wykonawcy na jego wniosek zaliczki na poczet wykonania przedmiotu 

umowy. Zaliczka może zostać udzielona do wysokości 30 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto ustalonego w ust. 3. 

5. Zaliczka zostanie wypłacona na podstawie otrzymanej poprawnej faktury zaliczkowej wystawionej 

przez Wykonawcę, w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. 

6. Jeżeli Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka na poczet wykonania przedmiotu umowy, 

wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 3 zostanie pomniejszone o kwotę wypłaconej zaliczki. 

7. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy lub niewykonania przez Wykonawcę umowy z 

jakiejkolwiek przyczyny Zamawiający zażąda zwrotu zaliczki, a Wykonawca zobowiązuje się do 

zwrotu pobranej zaliczki, niezależnie od przysługującego Zamawiającemu odszkodowania i kar 

umownych. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany zwrócić zaliczkę na wezwanie 

Zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu. 

8. Jako zabezpieczenie roszczenia Zamawiającego o zwrot zaliczki Wykonawca, przed wypłaceniem 

zaliczki, przedłoży Zamawiającemu gwarancję bankową lub ubezpieczeniową na kwotę równą kwocie 

zaliczki, która ma zostać wypłacona. Gwarancja musi być płatna bezwarunkowo i na pierwsze żądanie 

Zamawiającego i obowiązywać przez cały okres realizacji umowy oraz dodatkowo przez okres 3 

miesięcy licząc od terminu zakończenia umowy. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone po wykonaniu usługi, w terminie do 30 dni 

kalendarzowych licząc od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego wraz z dokumentami, 

o których mowa w ust. 2, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………….. 

10. Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2 winny być dostarczone równocześnie jako całość 

rozliczenia wykonanych prac. 

12. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§ 9 

Kary umowne 

 

http://www.przetargipubliczne.pl/wyszukiwarka-tagow/tag,95,zaliczka.html
http://www.przetargipubliczne.pl/wyszukiwarka-tagow/tag,95,zaliczka.html
http://www.przetargipubliczne.pl/wyszukiwarka-tagow/tag,95,zaliczka.html
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1.  W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron na 

skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zostanie obciążony 

karą umowną w wysokości 20 % wartości umowy netto. 

2.  W przypadku niedotrzymania terminu wykonania prac konserwatorsko-restauratorskich, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 umowy,  Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 0,3 % 

wartości netto niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. 

3. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć 30 % wartości 

netto niniejszej umowy. 

4.  W przypadku niedotrzymania terminu naprawy gwarancyjnej, o którym mowa w § 6 ust. 5 umowy, 

Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 0,2 3 % wartości netto niniejszej umowy 

za każdy dzień opóźnienia. 

5. W przypadku niewykonania naprawy gwarancyjnej przez Wykonawcę, Wykonawca zostanie 

obciążony kosztami tej naprawy oraz karą umowną w wysokości 20% poniesionych kosztów 

związanych z naprawą. 

6. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, o którym mowa w § 4 

ust. 11 umowy, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 2 000,00 zł za każdą 

osobę biorącą udział w realizacji niniejszej umowy, która nie będzie zatrudniona zgodnie z tym 

wymogiem – za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek. 

7. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia naprawienia 

szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego w wysokości przewyższającej kary umowne. 

 

§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny oferty 

w formie …………………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest 

w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania niniejszej 

umowy i uznania zamówienia przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

6. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% z kwoty 

zabezpieczenia. 

7. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę, o której mowa w ust. 6, nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady dotyczącej przedmiotu umowy. 

 
§11  

Ochrona danych osobowych 

 
1. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie i posługiwanie się jego danymi przekazanymi 

Zamawiającemu w ramach zawarcia i wykonania niniejszej Umowy lub dostępnymi publicznie, dla 

potrzeb informowania, w tym informowania publicznego o działalności statutowej Zamawiającego. 

Dotyczy to również informacji o zawarciu i wykonywaniu niniejszej Umowy.    

2. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 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), 

zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących 

Wykonawcę oraz osób fizycznych ewentualnie wskazanych przez ten podmiot jako osoby 

odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy. 

3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Zamawiającego na podstawie 

art. 6 ust.1 lit. b) i f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora 
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danych osobowych związanych z realizacją niniejszej Umowy w kategorii dane zwykłe – imię, 

nazwisko, ew. zajmowane stanowisko, numer służbowego telefonu, służbowy adres email. 

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie 

będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy.  

5. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 2 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani 

organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku 

kalendarzowego w którym niniejsza Umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy 

okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne 

przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Osobom, o których mowa w ust. 2, przysługuje prawo do żądania od administratora danych  dostępu 

do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Osobom, o których mowa w ust. 2, przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu 

nadzorczego ze względu na miejsce pobytu lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2, jest wymagane do zawarcia niniejszej Umowy, 

odmowa podania danych osobowych skutkować będzie niemożnością zawarcia i realizacji Umowy. 

Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru 

Zamawiającego) rozwiązaniem niniejszej Umowy z winy Wykonawcy.  Wniesienie przez wyżej 

opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem Wykonawcy 

niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce. 

10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, Zamawiający nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.  

11. Wykonawca zobowiązuje się w imieniu Zamawiającego poinformować osoby fizyczne nie 

podpisujące niniejszej Umowy, o których mowa w ust. 2, o treści niniejszego paragrafu. 

 
 

§ 12 

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa 

 
1. Tajemnicę przedsiębiorstwa Stron stanowią wszelkie informacje  techniczne, technologiczne, 

organizacyjne, handlowe oraz wszelkie informacje posiadające wartość gospodarczą, których 

ujawnienie osobom lub podmiotom nieupoważnionym może przynieść Stronom straty finansowe lub 

wizerunkowe, utrwalone w dowolnej formie lub przekazywane ustnie, jeżeli dotyczą Stron.  

2. Jako tajemnica przedsiębiorstwa traktowane będą w szczególności informacje w formie dokumentów w 

wersji elektronicznej lub utrwalone w formie papierowej, oznaczone jako „Tajemnica 

przedsiębiorstwa”.  

3. Strony zobowiązuje się do: 

1) zachowania w poufności oraz ochrony wszelkich informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, do których dostęp niezbędny jest w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, 

2) wykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 jedynie w celach określonych ustaleniami 

dokonanymi w związku z realizacją umowy, 

3) zastosowania właściwych środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony oraz 

zachowania w poufności i ochrony informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa,   

4) powstrzymania się od publikowania i rozpowszechniania jakichkolwiek części informacji 

stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, 

5) do wzajemnego informowania o incydentach dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa 

związanych z realizacją przedmiotu niniejszej oraz o środkach podjętych w celu przeciwdziałania 

negatywnym skutkom zaistniałego incydentu, jak też o środkach podjętych  

w celu zapobieżeniu wystąpienia podobnych incydentów w przyszłości. 

4. Obowiązek zachowania w poufności informacji, o których mowa w ust. 1 i 2  

nie dotyczy informacji uzyskanych od Zamawiającego, które są opublikowane, znane i urzędowo 

podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień niniejszej umowy, a także do takich 

informacji, wobec których obowiązek udostępnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów 
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prawa, a także do informacji, które zostaną podane przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą 

drugiej Strony. 

5. Zobowiązania co do poufności informacji wynikające z umowy, wiążą Strony w okresie wykonywania 

umowy oraz przez okres 5 lat od daty wykonania umowy lub jej rozwiązania. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zmian wskazanych w § 7 ust. 3 umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, w całości lub w części, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia i bez wyznaczenia dodatkowego terminu na wykonanie umowy w przypadkach: 

1) odmowy przyjęcia pojazdu do naprawy w terminie określonym w umowie, 

2) przekroczenia czasu realizacji prac konserwatorsko-restauratorskich o ponad 30 dni w stosunku 

do terminu ustalonego w § 5 ust. 1 umowy 

3) cofnięcia lub zmiany Decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr W 

1545/2018 z dnia 23 maja 2018 r., uniemożliwiającej dalsze prowadzenie prac konserwatorsko-

restauratorskich. Termin dla Zamawiającego na odstąpienie wynosi miesiąc licząc od dnia 

wydania ostatecznej decyzji. 

3. Zmiany umowy mogą zostać dokonane za zgodą Stron umowy, jeżeli konieczność ich wprowadzenia 

wyniknie z nw. okoliczności: 

1) skrócenia terminu wykonania umowy, przyspieszenia ukończenia wykonania usług,  

2) obniżenia kosztu, który będzie ponosił Zamawiający na utrzymanie i konserwację pojazdu, 

3) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

4) przedłużenia terminu gwarancji, 

5) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego rodzaju usługi lub 

zmiany technologii,  

6) dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów lub wymogów właściwego 

Konserwatora Zabytków lub innych organów, 

7) rezygnacji z części usług, 

8) zmiany stawki podatku VAT, w takim przypadku Strony zmienią stawkę podatku, 

dostosowując ją do zmienionej wysokości stawki podatku VAT. W przypadku zmiany 

ustawowej stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian, 

9) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o ile ma to 

wpływ na koszt wykonania umowy, a informacja o takiej zmianie nie była podana do 

publicznej wiadomości przed dniem złożenia oferty; w takim przypadku Strona może zwrócić 

się do drugiej Strony, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących 

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia, o przeprowadzenie negocjacji w sprawie 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wynikającego z umowy; w trakcie negocjacji Strona 

występująca o wprowadzenie zmian do umowy jest zobowiązana wykazać drugiej Stronie 

zasadność zmiany wynagrodzenia, 

10) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o ile ma to wpływ na 

koszt wykonania umowy, a informacja o takiej zmianie nie była podana do publicznej 

wiadomości przed dniem złożenia oferty; w takim przypadku Strona może zwrócić się 

do drugiej Strony, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o przeprowadzenie negocjacji 

w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wynikającego z umowy; w trakcie negocjacji 

Strona występująca o wprowadzenie zmian do umowy jest zobowiązana wykazać drugiej 

Stronie zasadność zmiany wynagrodzenia. 

4. 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 dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
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W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.  

6. Spory, które wynikną na tle stosowania niniejszej umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwemu miejscowo według siedziby Zamawiającego sądowi powszechnemu. 

7. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

8. Załącznikami do umowy są: 

1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 

2) Załącznik nr 2- Opis Przedmiotu Zamówienia Prace konserwatorsko- restauratorskie EW51-36 

3) Załącznik nr 3 - Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

nr W 1545/2018 z dnia 23 maja 2018 r. wraz załącznikiem. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA 


