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 Postępowanie nr BZP.2711.11.2020.KP  
Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

                                                       Źródło finansowania: …………………………………………… 

                                                                                          

 

UMOWA DIR.GG.0003.2020.U.APL – WZÓR  
O WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH 

 

Sporządzona we Wrocławiu w dniu ………….2020 r. 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego (Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 

z późn. zm.)  

 

Strony umowy: 
 

Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, 

nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08,  

który reprezentuje: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….,  

zwany w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;  

z siedzibą ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez :  

………………………………………………- ………………………………………. 

………………………………………………- ………………………………………. 

Zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawcą” 

strony zawierają umowę następującej treści : 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Kompleksowa konserwacja Auli Leopoldina w Gmachu Głównym Uniwersytetu 

Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu - polichromia sklepienia 

centralnego wraz ze sztukateriami, polichromia ściany pod chórem oraz 

konserwacja północnego zespołu ław studenckich. 

 

2. Zakres czynności Wykonawcy związany z realizacją umowy: 

2.1. prace konserwatorskie polichromii sklepienia centralnego wraz ze sztukateriami, 

polichromii ściany pod chórem oraz konserwacji północnego zespołu ław 

studenckich w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego: 

a) polichromia:  

     -  scena główna (sklepienie centralne) – 1 szt., 

-  lunety sklepienia głównego – 10 szt., 

-  ściana pod chórem (ściana tylna, oraz 4 odcinki ścian pomiędzy niszami  

   okiennymi),  

b) monochromia: 
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- obramienia łuków nisz okiennych – 10 szt., 

- ściany tarczowe w lunetach – 10 szt., 

c) sztukateria: 

- naczółki na gzymsie – sztukaterie gipsowe – 16 szt., 

- naczółki na gzymsie – złocenia – 8 szt., 

- ściany tarczowe i lunety – sztukaterie gipsowe – 10 szt., 

- złocenia – sztukaterie – 2 szt., 

- sztukaterie –stucco lustro – 10 szt., 

- sztukaterie – polichromia – 10 szt., 

d) konserwacja techniczna tynku za ławą, 

e) konserwacja estetyczna glifu drzwiowego, 

f) konserwacja 16 ławek studenckich w północnym zespole ław (w skład 16 

ławek wchodzi przedpiersie), 

g) wymiana dębowego podestu drewnianego pod ww. ławkami studenckimi, 

h) demontaż i montaż pleców ławki pod chórem, 

i) scalenie kolorystyczne i naprawa przy glifach okiennych (pod parapetami 

w glifach okiennych i w glifach okiennych) ok. 7 m2, 

j) scalenie kolorystyczne ścian za obrazami (narożniki) oraz ścian pomiędzy 

konsolami ok. 8 m2. 

2.2. wykonanie konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej oraz fotograficznej 

dokumentacji porównawczej, w tym na nośniku elektronicznym (w 3 egz. w formie 

papierowej i 3 egz. płyta CD) w terminie do 2 miesięcy od dnia zakończenia prac 

konserwatorskich. 

2.3. opracowanie zaleceń dla użytkownika dotyczących konserwacji bieżącej 

wykonanych elementów.  

2.4. Zakres ww. czynności musi być zgodny z: 

a) „Programem Prac Konserwatorskich związanych z renowacją Auli Leopoldina 

w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 

we Wrocławiu” – w zakresie ławek pod emporą w Auli Leopoldina, 

opracowanym przez Panią Annę Babicką i Panią Elżbietę Grabarczyk, 

b) Pozwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1110/2014 z dnia 

29.12.2014 r. oraz nr 258/2020 z dnia 12.03.2020 r. na prowadzenie prac 

konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym. 

3. Czynności wykonywane przy wymienionych poniżej pracach, będą podlegały wymogowi 

zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn.zm.): 

- prace w zakresie konserwacji malarstwa, 

- prace w zakresie konserwacji stiuków, 

- prace w zakresie konserwacji mebli, 

4. Umowne prace zostaną wykonane przez Wykonawcę z jego materiałów, przy czym na 

wszystkie zastosowane materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać: atesty, 

certyfikaty, aprobaty techniczne lub zezwolenia na ich stosowanie w budownictwie 

i okazywać je na każde żądanie Zamawiającego. 

5. Integralnymi częściami Umowy są: 

a) SIWZ – załącznik nr 1, 

b) Oferta Wykonawcy – złącznik nr 2, 

c) Program Prac Konserwatorskich – załącznik nr 3, 

d) Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków – załącznik nr 4. 

6. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia. 

7. Wykonawca dostarczy kierownikowi obiektu tj. Auli Leopoldina najpóźniej do dnia, od 

którego obowiązuje umowa, listę osób upoważnionych do przebywania w obiekcie w 

związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem osób wykonujących 
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czynności o których mowa w § 1 ust. 3. Umowy. W przypadku zmian w trakcie 

obowiązywania umowy lista osób upoważnionych do przebywania w obiekcie, będzie 

aktualizowana na bieżąco, najpóźniej na dzień przed zmianą. 

8. Wykonawca obowiązany jest do wyznaczenia przynajmniej jednego pracownika, który 

będzie pełnił rolę „Kierownika Technicznego”, w trakcie świadczenia usług objętych 

przedmiotem umowy. Kierownik Techniczny będzie obowiązany do przebywania na miejscu 

wykonywania prac konserwatorskich w wymiarze min. 4 godzin dziennie oraz do 

utrzymywania stałego kontaktu telefonicznego i/lub e-mail z Zamawiającym. Do zadań 

Kierownika Technicznego będzie należało organizowanie i sprawowanie nadzoru nad 

świadczeniem usług oraz zarządzanie personelem Wykonawcy. 

9. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania miejsca prac 

konserwatorskich i przekazania go Zamawiającemu.  

10. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający żąda, aby w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie 

umowę o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn.zm.), osoby wykonujące czynności wskazane w § 1 

ust. 3 Umowy. 

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

czynności w § 1 ust. 3 Umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych 

osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu i zakres obowiązków pracowników oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy. 

12. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o którym mowa w § 1 ust. 11 Umowy, 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników 

świadczących prace, stanowiące przedmiot umowy oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie 

wykonywania przedmiotu Umowy. 

 

§ 2. Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w 

formie wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości: 

a) kwoty netto:  …………………….… zł    (słownie:…………………………………..………..………. zł). 

b) VAT:              …………….…. zł    (słownie: …………………………………………………………… zł). 

c) kwoty brutto: ………………… zł   (słownie: …………………………………………………………… zł). 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko związane 

z koniecznością realizacji Przedmiotu Umowy tj. wynagrodzenie zawiera koszty wykonania 

wszystkich robót niezbędnych do zrealizowania Umowy, w tym również tych, których 
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konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, a które 

posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na 

podstawie dokumentacji, obowiązujących przepisów, technologii wykonania. 

 

§ 3. Termin realizacji przedmiotu umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy określony w § 1. Umowy w 

terminie 18 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę. 

2. Rozpoczęcie prac przez Wykonawcę nastąpi niezwłocznie po podpisaniu „protokołu 

wprowadzenia” – do obiektu Auli Leopoldina UWr., nie później jednak niż w terminie 7 dni.  

 

§ 4. Kolejność ważności dokumentów 

 

1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych 

w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie 

obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów: 

a) Umowa; 

b) Oferta Wykonawcy; 

c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Zamawiający w przypadku, nie dających się usunąć przy zastosowaniu powyższej 

hierarchii dokumentów, sprzeczności lub rozbieżności , będzie dokonywał wiążących dla 

Wykonawcy niezbędnych wyjaśnień.  

 

§ 5. Podwykonawcy  

 

1. Zamawiający dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców na zasadach określonych w SIWZ, w zakresie rzeczowym określonym 

w Formularzu Oferty oraz niniejszej Umowie. 

2. Zasady dotyczące Podwykonawców mają zastosowanie do Dalszych Podwykonawców. 

Postanowienia punktów 3-17 stosuje się odpowiednio. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są prace 

konserwatorskie wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do zawarcia przez Podwykonawcę 

umowy z Dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są prace konserwatorskie 

wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy lub 

projektu zmiany umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są prace 

konserwatorskie, nie później niż w terminie 14 dni przed jej planowanym zawarciem. Wraz 

z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmian, Wykonawca przedłoży 

odpis z KRS lub inny właściwy dokument potwierdzający uprawnienia wskazanych w 

projekcie osób do zawarcia umowy lub jej zmiany. 

5. Zamawiający wyrazi w formie pisemnej stanowisko w sprawie przedłożonego projektu 

umowy lub projektu zmian do umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są prace 

konserwatorskie, w terminie 10 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę projektu 

umowy lub jej zmiany. 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 

umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi 

dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na 

zawarcie umowy lub jej zmianę. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Podwykonawcą umowy, której przedmiotem 

są prace konserwatorskie, o treści zgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiającego 

projektem. Ten sam obowiązek dotyczy zmian do umowy. 
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8. Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcą, zobowiązany jest do uwzględnienia 

poniższych wymagań, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

a) Podwykonawca zastosuje się do postanowień niniejszej Umowy na tyle, na ile one 

odnoszą się do prac konserwatorskich, jakie mają zostać wykonane przez tego 

Podwykonawcę, 

b) Podwykonawca nie ustanowi żadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub w jakikolwiek 

inny sposób nie obciąży prawami osób trzecich żadnej części prac konserwatorskich, 

c) prawa i zobowiązania Podwykonawcy, wynikające z zawartej z nim przez Wykonawcę 

umowy, nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego i Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej, 

d) Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektów umów, projektów zmian umów oraz poświadczonych za zgodność z 

oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo i ich zmian, których przedmiotem 

są prace konserwatorskie, pod rygorem naliczenia kar umownych z tego tytułu, 

e) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy wynosić będzie nie więcej niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy usługi na prace konserwatorskie, 

f) zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy uwarunkowana będzie przedstawieniem przez 

niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia dalszym 

Podwykonawcom,  

g) w umowie zastrzeżona będzie kara umowna z tytułu braku zapłaty przez Podwykonawcę 

należnego wymagalnego wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, 

h) w umowie zastrzeżona będzie kara umowna z tytułu braku zmiany umowy o dalsze 

podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli będzie on dłuższy niż 30 dni, 

i) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie 

przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego 

Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres Umowy, 

j) obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę dla wszystkich osób biorących udział 

w realizacji czynności wymienionych  w § 1 ust. 3 Umowy. 

k) w umowie zastrzeżona będzie kara umowna z tytułu niedopełnienia obowiązku 

opisanego w § 5 ust. 8 lit j Umowy. 

9. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,  

10. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie 

przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo. 

11. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego z zachowaniem postanowień ust. 2 - 9.  

12. Po zawarciu Umowy z Podwykonawcą odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub jej 

zmiany z Podwykonawcą (Dalszym Podwykonawcą), oraz przedstawia też zakres prac 

konserwatorskich wykonywanych przez Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę). 

          Niniejszemu rygorowi podlegają umowy lub ich zmiany, których przedmiotem są prace 

konserwatorskie, jeżeli ich wartość jest równa lub większa od mniejszej z kwot, tj. 0,5% 

wartości Umowy, określonej w § 2 ust.1 lit. „c” Umowy lub 50 000,00 zł. 

13. Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę kopii umowy lub jej zmiany, o których mowa w ust. 12, 

zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w 

przypadkach, o których mowa w ust. 8. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający 

poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy, pod 
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rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 lit. „j” i lit. „k” 

Umowy. 

14. Wykonawca zawierający umowę z Podwykonawcą oraz Zamawiający ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane przez Podwykonawców, 

przy czym Zamawiający ponosi odpowiedzialność z uwzględnieniem art. 6471 § 3 kodeksu 

cywilnego. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom, którzy zawarli 

zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

prace konserwatorskie, Zamawiający może zapłacić (w złotych polskich PLN) bezpośrednio 

Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy, 

zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwie. Zapłaconą Podwykonawcy kwotę 

Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 14 Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o zamiarze bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza 7 – dniowy termin liczony od dnia doręczenia 

informacji o zamiarze bezpośredniej zapłaty na zgłaszanie uwag w formie pisemnej przez 

Wykonawcę. 

16. Termin płatności wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni od 

daty przedłożenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w art. 143c ust. 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania jak i zaniechania 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców jak za własne działania albo zaniechania.  

18. W przypadku stwierdzenia, że prace konserwatorskie, objęte Przedmiotem Umowy 

realizowane są przez podmioty inne niż Wykonawca lub zgłoszony Podwykonawca/ Dalszy 

Podwykonawca Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania realizacji prac do czasu 

wyjaśnienia sytuacji przez Wykonawcę. Konsekwencje wstrzymania prac będą obciążać 

Wykonawcę. 

19. Strony ustalają, że niżej wymienione prace konserwatorskie (zakres) wykonane będą 

przez: 

a) Podwykonawcę: ………………………….. w zakresie …………………………………, 

b) Wykonawcę: ………………………………… w zakresie …………………………….…., 

 

 

§ 6. Warunki płatności 

 

1. Strony ustalają, że zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami 

częściowymi, wystawianymi przez Wykonawcę (zgodnymi z potwierdzonymi przez komisje 

ze strony Zamawiającego, protokołami stanu wykonania prac konserwatorskich, 

załączonymi każdorazowo do faktury, przy czym stan wykonania oraz wynagrodzenie 

będzie określone na podstawie rzeczywiście wykonanych prac) oraz fakturą końcową. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie fakturami częściowymi za wykonany element 

prac przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie częściej niż 1 raz na 5 miesięcy 

i pierwsza faktura częściowa nie może przekroczyć 30 % wartości Umowy. Łącznie faktury 

częściowe nie mogą przekroczyć 90% wartości Umowy. Zamawiający ustala, iż elementem 

nadającym się do częściowego odbioru i częściowego fakturowania przez Wykonawcę są 

kompletnie wykonane elementy prac konserwatorskich wyszczególnione w 

Harmonogramie, o którym mowa w § 8 ust. 2 lit. „b” Umowy.  

3. Rozliczenie końcowe prac nastąpi fakturą końcową po zakończeniu i odebraniu Przedmiotu 

Umowy, przy czym wysokość wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 2 ust. 1 Umowy. 

4. Faktury częściowe sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego  oraz fakturę końcową 

należy składać w Dziale Przygotowania Inwestycji i Remontów Uniwersytetu 

Wrocławskiego.  
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5. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe od 

niezapłaconej kwoty. 

7. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet realizacji Przedmiotu Umowy. 

8. Faktury wystawiane przez Wykonawcę za wykonane roboty będą przez Zamawiającego 

realizowane w terminie do 30 dni od jej otrzymania wraz z pełną dokumentacją 

wynikającą z § 6 ust. 1 i 9 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze. Wykonawca, jeśli jest płatnikiem podatku VAT, oświadcza, że rachunek bankowy 

wskazany na fakturze zgodny będzie z rachunkiem bankowym ujętym w wykazie 

podatników VAT, zgodnie z regułami prawnymi obowiązującymi w kraju rejestracji 

działalności gospodarczej.  

9. /w przypadku realizacji z Podwykonawcami/ 

Płatność faktury Wykonawcy będzie zrealizowana po przedstawieniu przez Wykonawcę 

należycie podpisanych oświadczeń Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców) wraz 

z dowodem zapłaty, że zostały uregulowane należności wynikające z wykonania przez niego 

prac konserwatorskich odebranych przez Wykonawcę i zafakturowanych przez Wykonawcę, 

a objętych umową/ umowami o podwykonawstwo. W razie braku przedstawienia 

stosownych oświadczeń Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty części 

wynagrodzenia Wykonawcy przypadającego na prace wykonywane przez Podwykonawców 

(Dalszych Podwykonawców) do czasu wyjaśnienia sprawy. 

 

§ 7. Warunki odbioru prac konserwatorskich 

 

1. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu 

umowy są protokoły odbioru wykonanych prac, podpisane przez obydwie strony, bez 

zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 

Odbioru przedmiotu umowy dokona komisja w składzie: 

ze strony Zamawiającego: 

Panią/Pana……………………………… - Pełnomocnik Rektora ds. konserwacji zabytków, 

Panią/Pana……………………………… - Przedstawiciel Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Panią/Pana……………………………… - Sekcja Obsługi Gmachu Głównego,  

Panią/Pana……………………………… - Z-ca Kanclerza ds. Technicznych,  

Panią/Pana……………………………… - Osoba pełniącą nadzór konserwatorski w zakresie 

malarstwa, 

 

ze strony Wykonawcy: 

Panią/Pana …………………………………………………………………………………………….., 

 

oraz przedstawicieli Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

 

2. Zakończenie wykonania prac konserwatorskich Wykonawca zgłasza Zamawiającemu 

pisemnie. W odbiorze prac konserwatorskich uczestniczy przedstawiciel Miejskiego 

Konserwatora Zabytków. Odbiorom przejściowym będą podlegały zakończone zadania 

częściowe wyszczególnione w Harmonogramie Prac. 

Do pisemnego zgłoszenia o zakończeniu i gotowości prac konserwatorskich do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany załączyć konserwatorską dokumentację 

powykonawczą oraz inne dokumenty o których mowa w § 1. ust. 2 pkt. 2.3 

Umowy. 

3. Wykonawca na mocy niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 

Umowy, z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego, przenosi na Zamawiającego, w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek 

prawami osób trzecich oraz terytorialnie i czasowo, autorskie prawa majątkowe oraz prawa 

zależne do dokumentacji powykonawczej, na następujących polach eksploatacji:  
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a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji powykonawczej - wytwarzanie 

określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację 

powykonawczą utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału 

albo egzemplarzy;  

c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji powykonawczej w sposób inny niż 

określony w lit „b” - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji 

powykonawczej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie  wybranym. 

4. Wraz z przeniesieniem autorskim praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których 

dokumentacja powykonawcza została utrwalona.  

5. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala 

Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich, wynikających z dokumentacji 

powykonawczej oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywania 

tych zależnych praw autorskich oraz do rozporządzania i korzystania z dokumentacji 

powykonawczej.  

6. Wykonawca oświadcza, że wykonana w toku realizacji Umowy dokumentacja 

powykonawcza nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich. W przypadku zgłoszenia 

jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw osób trzecich, 

Wykonawca zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia.  

7. Zamawiający wyznaczy: 

1. miejsce, 

2. datę, 

3. godzinę  

rozpoczęcia odbioru częściowego i końcowego – w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od 

dnia zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru lub odmówi wyznaczenia 

terminu odbioru w przypadku niedochowania warunków wymienionych w § 7. ust. 2.  

 

§ 8. Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) Protokolarne przekazanie pomieszczenia przedstawicielowi Wykonawcy, po ustaleniach 

uzgodnionych z Kierownikiem Sekcji Obsługi Gmachu Głównego – Panią/Pana 

………………………………………………………………….. - tel. ………………………………, 

b) Zapewnienie nadzoru przez Panią/Pana ……………………………………. - Pełnomocnika 

Rektora ds. konserwacji zabytków, Panią/Pana ……………………………….. - Przedstawiciela 

Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przez Panią/Pana ………………………………… - 

pełniącą nadzór konserwatorski w zakresie malarstwa, 

c) Dokonanie czynności odbioru na zasadach określonych w § 7 Umowy, 

d) Zapłata za odebrane prace konserwatorskie na zasadach określonych w § 6 Umowy. 

 

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) Wykonanie rzetelnie powierzonych prac, zgodnie z ofertą, zaleceniami osób 

nadzorujących, obowiązującymi zasadami i przepisami, 

b) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Harmonogramu, w terminie 14 dni od 

dnia przekazania pomieszczenia, pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa 

w § 12 ust. 1 lit „p” Umowy zawierającego: 

− kolejność prac; 

− czas, w jakim Wykonawca proponuje wykonać poszczególne zadania częściowe 

stanowiące elementy odbioru prac; 
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− wartość poszczególnych zadań częściowych stanowiących elementy odbioru prac. 

Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu jest zobowiązany 

zaakceptować Harmonogram lub odmówić jego akceptacji. W razie braku akceptacji 

Harmonogramu Wykonawca jest zobowiązany dokonać poprawek w ciągu 7 dni od 

otrzymania od Zamawiającego informacji o uwagach. Wykonawca sporządzając 

Harmonogram musi uwzględnić, że dostawa materiałów i odbiór odpadów muszą być 

realizowane na bieżąco ze względu na brak odpowiedniego terenu na ich składowanie. 

Harmonogram musi uwzględniać fakt, że prace będą prowadzone w czynnym obiekcie.  

c) Przechowywanie na obiekcie kopii Harmonogramu, 

d) Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych prac konserwatorskich oraz 

obszaru prac zgodnie z przepisami prawa, w szczególności: 

− wykonanie tablicy informacyjnej, 

− dbałość o wygląd i porządek na budowie, 

− organizowanie prac w sposób wykluczający powstanie zagrożenia dla osób 

przebywających w budynku oraz minimalizowanie uciążliwości. 

e) Informowanie wcześniej Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć 

wpływ na niedotrzymanie przez niego określonego terminu realizacji prac, wskazanego 

w Umowie, 

f)  Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. oraz ochrona mienia powierzonego i własnego, 

g) Wyznaczenie dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację Przedmiotu Umowy 

strefy palenia wyrobów tytoniowych. Ustalenie takiej strefy będzie wymagało akceptacji 

Zamawiającego, 

h) Zabezpieczenie wszelkiego sprzętu, urządzeń oraz pomieszczeń (w tym: mebli, drzwi, 

okien, itp.) znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac 

konserwatorskich przed zakurzeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

i) Usuwanie na własny koszt wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń na Terenie prac 

konserwatorskich, Terenie Sąsiadującym i poza tymi Terenami powstałych w związku 

z wykonywaniem prac oraz codzienne utrzymywanie ich w czystości, 

j) Uporządkowanie terenu budowy i doprowadzenie terenów, na których były wykonywane 

roboty budowlane i przyległego otoczenia do należytego stanu i porządku po 

zakończeniu robót, wywiezienie gruzu na składowisko odpadów komunalnych i 

utylizację odpadów budowlanych, 

k) Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Umową, 

l) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wszystkich osób biorących udział w realizacji 

prac konserwatorskich wymienionych w § 1 ust 3 Umowy, oraz dopilnowanie aby 

pracownicy Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców biorący udział w realizacji prac 

konserwatorskich będą zatrudniani na podstawie umowy o pracę, 

m) Ustanowić osobę pełniącą funkcję: „Kierownika Technicznego”, który będzie obecny 

przez cały czas realizacji prac konserwatorskich i odpowiadać będzie za sprawy 

organizacyjne leżące po stronie Wykonawcy. „Kierownik Techniczny” - zobowiązany jest 

potwierdzać codziennie swoją obecność w „Dzienniku Organizacyjnym”, oraz realizować 

zawarte w nim uwagi wniesione przez przedstawicieli Zamawiającego. 

„Kierownik Techniczny” - zobowiązany jest odnieść się pisemnie do uwag 

zamieszczonych w „Dzienniku Organizacyjnym”, 

n) Usuwanie  szkód powstałych w trakcie realizacji prac i zobowiązanie się do ich 

usunięcia. W przypadku stwierdzenia powstania szkody w trakcie realizacji Umowy, 

Wykonawca sporządza niezwłocznie wspólny z Zamawiającym  protokół ustalający 

przyczyny i okoliczności jej powstania oraz sposób likwidacji szkody. Wykonawca winien 

zareagować w ciągu 24 godzin na wszelkie uwagi i zastrzeżenia użytkownika, pod 

rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 lit „q” Umowy. 

 

§ 9. Rękojmia i Gwarancja 

 



10 

 

1. Wykonawca udziela ……… letniej gwarancji i rękojmi na wykonane prace licząc od 

daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminach 

podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodpłatnego usunięcia wad powstałych lub 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji – zgłoszonych przez użytkownika obiektu. 

Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po terminie 

określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

4. Wykonanie zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji należy do Przedmiotu Umowy. 

 

§ 10. Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawca przed podpisaniem 

umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto 

wynikającej z § 2 ust. 1 lit. „c”. tj. w kwocie złotych: ………………. zł (słownie 

……………………………………………………………………………………...) w następujących formach: 

a) Pieniężnej, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

2. Kwota określona w ust.1 zabezpiecza należyte wykonanie przedmiotu umowy, zaś 30 % 

tej kwoty stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 

3. Zabezpieczenie Należytego Wykonania, o którym mowa w ust. 1, będzie obejmowało 

100% jego wartości od daty zawarcia Umowy do upływu trzydziestu dni ponad termin 

ustalony w § 3 ust. 1 Umowy, a 30% jego wartości w okresie od trzydziestego 

pierwszego dnia od terminu ustalonego w § 3  ust. 1 Umowy do piętnastego dnia po 

zakończeniu okresu rękojmi za wady. 

 

4. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy służy do pokrycia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego powstałych w związku z realizacją Umowy. W związku, z czym 

w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania jakiejkolwiek części Przedmiotu 

Umowy, zabezpieczenie lub jego część zostanie wykorzystane przez Zamawiającego do 

zaspokojenia wszelkich jego roszczeń względem Wykonawcy, w tym roszczeń z tytułu kar 

umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

5. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy poza termin opisany w § 

3 ust. 1 Umowy - skutkujący potrzebą wydłużenia okresu zabezpieczenia – Wykonawca 

zobowiązany jest dokonać odpowiedniego przedłużenia okresów obowiązywania 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w poszczególnych wysokościach, o których 

mowa w ust. 3, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z § 12 ust. 1 lit. "l" 

Umowy. Jeżeli pomimo to Wykonawca nie przedstawi dokumentu mówiącego o dokonaniu 

przedłużenia, Zamawiający będzie upoważniony do zatrzymania 10 % kwoty brutto, o 

której mowa w § 2 ust. 1, z należnej Wykonawcy płatności do czasu przedstawienia 

Zamawiającemu dokumentów świadczących o dokonaniu przedłużenia. 

6. Dysponentem kwoty zabezpieczenia oraz Stroną uprawnioną do dysponowania 

zabezpieczeniem jest Zamawiający. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na 

zasadach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. 
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§ 11. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie  

prowadzonej działalności 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą 

ubezpieczenia nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) dla jednej i 

wszystkich szkód. Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż złoty, 

zostanie przeliczona według średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy. Ubezpieczenie 

OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy 

ubezpieczenia, warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki, 

a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, 

zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia 

obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia wraz z kopią polisy 

ubezpieczeniowej lub kopią przedłużenia okresu ubezpieczenia. Wykonawca składa 

oświadczenie o braku roszczeń osób trzecich, które mogą być zaspokojone z wyżej 

wymienionej polisy ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowiązany jest do informowania 

Zamawiającego o wszelkich zmianach treści zawartej umowy ubezpieczenia, o której 

mowa w ust. 1, w terminie 14 dni roboczych od dnia ich wejścia w życie. 

 

§ 12. Kary umowne 

 

 Strony umowy przyjmują następujące postanowienia w sprawie kar umownych: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca oraz odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada – w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 lit. „c” Umowy, 

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, liczone od terminu końcowego 

przewidzianego w § 3, do daty wykonania umowy – w wysokości 0,5 % umownego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 lit. „c” za każdy dzień opóźnienia, a 

jeżeli opóźnienie Wykonawcy spowoduje odstąpienie Zamawiającego od umowy lub jej 

rozwiązanie – w wysokości 10% umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 

ust. 1 lit. „c” Umowy, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i spisanych 

w „Protokole z czynności odbiorowych” – w wysokości 0,01 % umownego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 lit. „c” Umowy, za każdy dzień 

opóźnienia; 

d) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 

0,5% umownego wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 lit. „c” Umowy, za 

każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 

na usunięcie wad; 

e) za nieprzystąpienie Wykonawcy do usunięcia wad, wynikające z § 9 ust. 2 Umowy – 

w wysokości 0,02% wartości umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1 

lit. „c” Umowy za każdy dzień nieprzystąpienia, 

f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom – w wysokości 500 zł za każdy dzień 

braku zaległej lub nieterminowej zapłaty, 

g) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są prace konserwatorskie, lub projektu umowy o prace konserwatorskie 

w wysokości 2 000 zł, 
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h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo (lub jej zmiany), której przedmiotem są prace konserwatorskie 

jeżeli jej wartość jest równa lub większa mniejszej z kwot, tj.: 0,5 % wartości Umowy 

określonej w § 2 ust. 1 lit. „c” Umowy lub 50 000,00 zł - w wysokości 200 zł za każdy 

dzień opóźnienia przedłożenia w/w dokumentu, 

i) za opóźnienie w dostarczeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii wszelkich 

aneksów do umów, o których mowa w § 12 ust 1, lit. „h” Umowy – w wysokości 200 zł 

za każdy dzień opóźnienia przedłożenia w/w dokumentu, 

j) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo (lub jej zmiany), której przedmiotem są prace konserwatorskie – 

w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia przedłożenia w/w dokumentu, 

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 

100 zł za każdy dzień opóźnienia w zmianie umowy o podwykonawstwo, 

l) za brak przedłużenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy oraz ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w związku 

z przekroczeniem terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy - w wysokości 1% wartości 

umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 lit. „c” Umowy za każdy 

dzień braku zabezpieczenia w wymaganej przez Zamawiającego wysokości, 

m) każdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób 

wykonujących co najmniej jedną z czynności wskazanych w § 1 ust. 3, a polegających 

na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy w wysokości 1 000 zł za 

każdy stwierdzony przypadek, 

n) każdorazowo za niezapewnienie przez Wykonawcę zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących 

czynności wskazane w § 1 ust. 3, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w Kodeksie Pracy w wysokości 800 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

o) za każdy dzień nieobecności „Kierownika Technicznego” w miejscu realizacji prac 

konserwatorskich – w wysokości 100 zł,  

p) za opóźnienie w przedstawieniu Harmonogramu, o którym mowa w § 8 ust. 2 lit. „b” 

Umowy – w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, 

q) za brak reakcji Wykonawcy w ciągu 24 godzin na wszelkie uwagi i zastrzeżenia 

użytkownika - w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Umowy przez Zamawiającego, które spowoduje odstąpienie od Umowy przez 

Wykonawcę, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10 

% umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 lit. „c” Umowy.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu Umowy.  

4. W przypadku gdy szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiający 

jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości 

szkody. 

§ 13. Odstąpienie od Umowy  

 

1. Odstąpienie od Umowy: 

1.1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez 

ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.   

1.2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień 

Umowy, w szczególności: 

a) nieuzasadnionego opóźnienia w rozpoczęciu prac, zaprzestania ich 

wykonywania przez okres dłuższy niż 7 dni, 

b) opóźnienia w realizacji prac w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu 

o 14 dni, 
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c) nieprawidłowego wykonania prac lub wykonywania ich w sposób niezgodny 

z programem prac konserwatorskich, przepisami prawa, sztuką 

konserwatorską lub poleceniami pełnomocnika Rektora ds. konserwacji 

zabytków,  

d) rażącego naruszenia wymagań, norm lub przepisów BHP, 

e) gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty (bezpośrednich zapłat) 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na sumę większą niż 5% 

wartości Umowy, określonej w § 2 ust. 1 lit. „c” Umowy w okresie 21 dni od 

dokonania płatności, 

f) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia Umowy, 

g) Zamawiający w ww. przypadkach rażącego naruszenia przez Wykonawcę 

postanowień Umowy zastrzega sobie termin 30 dni na złożenie oświadczenia 

o odstąpieniu od Umowy, od daty powzięcia informacji o powstałych 

okolicznościach. 

1.3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy Wykonawca znajduje się w stanie 

niewypłacalności w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2019r. poz.498 z późn. zm.) niewypłacalności lub zagrożenia 

niewypłacalnością w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.), albo likwidacji. 

1.4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcy nie przysługują względem 

Zamawiającego żadne roszczenia, poza roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia za 

prace wykonane prawidłowo do dnia doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o 

odstąpieniu. 

1.5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma i 

zabezpieczy prace. Następnie Pełnomocnik Rektora ds. konserwacji zabytków i 

Wykonawca dokonają inwentaryzacji prac, na podstawie, której Pełnomocnik Rektora 

ds. konserwacji zabytków przystąpi do odbioru prac wykonanych do momentu 

odstąpienia oraz ich rozliczenia na zasadach określonych w Umowie. 

1.6. Pomimo odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące gwarancji jakości i rękojmi 

obowiązują między Stronami nadal w odniesieniu do odebranych prac. 

2. Rozliczenia w przypadku odstąpienia od Umowy: 

2.1. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Pełnomocnik Rektora ds. konserwacji 

zabytków potwierdzi wartość wykonanych prac jedynie tych z zakończonych pozycji 

Harmonogramu, stanowiących podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 

odpowiedniej faktury. 

2.2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie pomieszczenia oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która 

spowodowała odstąpienie od Umowy. 

 

§ 14. Zmiany Umowy  

 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1  Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje następujące warunki 

zmiany Umowy w stosunku do treści oferty skutkujące możliwością zmiany terminu i/lub 

zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiany wysokości wynagrodzenia 

brutto za  wykonanie Przedmiotu Umowy, gdy:   

a) Wykonawca zaproponuje rozwiązania zamienne w stosunku do przyjętych w programie 

prac konserwatorskich, pod warunkiem, że zostaną one zaakceptowane przez 

Zamawiającego oraz przez Miejskiego Konserwatora Zabytków; 

b) Wykonawca wystąpi o zmianę terminu wykonania Przedmiotu Umowy, gdy na wniosek 

Użytkownika obiektu konieczne będzie wstrzymanie prac konserwatorskich w związku 
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z funkcją obiektu w którym prowadzone będą prace - maksymalnie o okres 

wstrzymania prac ponad termin określony w § 3 ust. 1 Umowy; 

c) na wniosek Zamawiającego - możliwa zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy 

maksymalnie o okres niezbędny do zakończenia Przedmiotu Umowy ponad termin 

określony w § 3 ust. 1 Umowy i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy 

i/lub zmiana wartości wynagrodzenia; 

d) zmianie ulegnie stawka podatku Vat od towarów i usług w trakcie realizacji Umowy, co 

wpłynie na zmianę kwoty brutto wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, 

e) Wykonawca wystąpi o zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;  

f) Wykonawca wystąpi o zmianę zgłoszonego przez Wykonawcę w ofercie zakresu 

rzeczowego wykonywanego przy udziale podwykonawcy; 

g) Wykonawca wystąpi o zmianę podwykonawcy lub rezygnację z podwykonawcy, przy 

czym, w przypadku gdy wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, powoływał się na zasoby tego podwykonawcy na zasadach 

określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać 

zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

h) Wykonawca wystąpi o zmianę kierownika prac konserwatorskich;  

i) W trakcie realizacji Umowy nastąpią zmiany prawne ustalające: 

i.1) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art 2 ust. 

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 2177), 

i/lub 

i.2) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokość stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

i/lub 

i.3) zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, 

- o ile Wykonawca wykaże, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia 

Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę. 

W celu zmiany wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu 

w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych przepisów, wniosek o dokonanie takiej 

zmiany. We wniosku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że zmiany te mają wpływ 

na koszty wykonania przez niego Przedmiotu Umowy i są zwiększone w stosunku do tych 

skalkulowanych przez niego w złożonej ofercie, w odniesieniu do każdej pozycji 

z harmonogramu, na wykonanie których okoliczności wskazane we wniosku będą miały 

wpływ. W/w wniosek może dotyczyć tylko prac konserwatorskich wykonanych po wejściu 

w życie zmian prawnych. W przypadku, jeśli przedłożone przez Wykonawcę dowody 

zdaniem Zamawiającego będą niewystarczające, Zamawiający ma prawo żądać dalszych 

wyjaśnień i dokumentów, potwierdzających wniosek Wykonawcy. Zamawiający wyrazi 

zgodę na zmianę wynagrodzenia dopiero po bezspornym udowodnieniu przez Wykonawcę, 

że zmiany przepisów opisane powyżej mają wpływ na koszt wykonania Przedmiotu 

Umowy. W takim wypadku Zamawiający pokryje zwiększenie kosztów udowodnione przez 

Wykonawcę poprzez zmianę wartości odpowiednich pozycji w Harmonogramie, na 

wykonanie których okoliczności opisane powyżej będą miały wpływ.    

2. Zamawiający w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku od   

Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmianę umowy. W przypadku zaakceptowania wniosku 

Zamawiający wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. 

3. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia zmian do 

umowy, zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie 

zmian, o których mowa w ustawie Pzp art. 142 ust. 5. 
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4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia 

takiej zgody. 

5. Warunkiem podpisania aneksu do Umowy będzie dokonanie przez Wykonawcę na własny 

koszt zmian okresów obowiązywania i/lub wysokości Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania Umowy najpóźniej w dniu podpisania aneksu. W przeciwnym razie 

Zamawiający uzna, że aneks nie może zostać podpisany z winy leżącej po stronie 

Wykonawcy. 

 

§ 15. Przedstawiciele Stron 

 

1. Do kierowania pracami konserwatorskimi Wykonawca wyznacza: Panią/Pana 

……………………………………...…, posiadającą/cego doświadczenie zawodowe wskazane w ofercie 

– ................ lat i kwalifikacje, o których mowa w art. 37a lub odpowiednio w art. 37h 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – (t.j. Dz. U. z 

2020 r., poz. 282) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 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. 

2. Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego jest 

Pani/Pan …………………………………………-  pełnomocnik rektora ds. konserwacji zabytków 

Uniwersytetu Wrocławskiego (e-mail:……………………….., tel. ……………………....). 

3. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zmieni wskazanego w § 15 ust. 1 

kierownika prac konserwatorskich, zobowiązany jest do przedstawienia nowego 

kierownika, który posiada doświadczenie i kwalifikacje nie mniejsze niż wskazane w § 15 

ust. 1. 

 

§ 16. Postanowienia końcowe 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 

prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego albo 

restrukturyzującego oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogącej 

mieć wpływ na realizację umowy, jak też o zmianie adresu siedziby firmy i zamieszkania 

jej właściciela, pod rygorem skutków prawnych zaniechania oraz uznania za doręczoną 

korespondencję kierowaną na ostatni podany przez Wykonawcę adres. Powyższe 

zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania Umowy oraz rękojmi i gwarancji, a także nie 

zakończonych rozliczeń wynikających z Umowy. 

2. Zmiany i uzupełnienie treści umowy, a także jej rozwiązanie lub odstąpienie od niej 

wymagają dla swej ważności formy pisemnej.  

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać przelewu 

wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. Wykonawca bez pisemnej zgody nie może 

powierzyć praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. 

4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych i Ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

5. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy Strony poddają 

rozstrzygnięciu sądom powszechnym, miejscowo właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania jej przez Wykonawcę w siedzibie 

Zamawiającego. 

7. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. 

otrzymuje Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający. 
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        Zamawiający:                                                                        Wykonawca: 

 

 

   ……………………….…………..         ………………………..……………… 

  (podpisy i pieczęć)                (data, podpisy i pieczęć) 

 


