
 

 

                                                                           
Załącznik Nr.4 do zapytania ofertowego 

nr 2/2022 z dnia 10 czerwca 2022 
 
                                                        

 WZÓR UMOWY  

zawarta w dniu ….....……………………………......  r. w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy 
Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera, ul. Wyspiańskiego 8B, 22-600 Tomaszów 
Lub., NIP: 9211688216, REGON: 950423127, zwanym w dalszej części umowy 
„Zamawiającym” 

reprezentowanym przez:  Dyrektora Muzeum Regionalnego im. dr. Janusza Petera-- Robert 
Czyż przy kontrasygnacie Głównej Księgowej- Ewa Sokół 
a  ,, Wykonawcą”…...............................................................………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej - ….............................................…………………….. 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ..............…………………………………. 
z siedzibą w ………………………………………….NIP................, REGON ..…………….. 
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej Rzeczpospolitej 
Polskiej zwanym dalej w treści umowy "Wykonawcą"  
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  
o następującej treści: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż  gablot pulpitowych, 
wysokich i wiszących na wystawę „Bitwy pod Tomaszowem  we wrześniu 1939 r.” realizowaną 
przez Muzeum Regionalne im. dr. J. Petera w Tomaszowie Lubelskim. 

Oświadczenia Stron. 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta po 
przeprowadzeniu postępowania w trybie zgodnym z zapisami Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych w Muzeum Regionalnym Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim dla 
zamówień o wartości równej lub wyższej niż 50 000,00 zł netto, ale mniejszej niż 130 000,00 
zł. 

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym z dnia 
….............. ……………………………………………………………………………………... 

§ 1 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji  

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

§ 2 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu, przedmiotu 
zamówienia a Zamawiający do odbioru i zapłaty należnego wynagrodzenia w terminach i 
ilościach zgodnych z odrębnymi zamówieniami. 

 



 

 

§ 3 
 

1. Zakres zamówienia obejmuje Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż  gablot 
pulpitowych, wysokich i wiszących na wystawę „Bitwy pod Tomaszowem we wrześniu 1939 
r.” realizowaną przez Muzeum Regionalne im. dr. J. Petera w Tomaszowie Lubelskim. 

2. Dostarczone materiały winny być pełnowartościowe, oryginalne oraz spełniać normy i 
atesty przewidziane prawem. 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca nie może zlecać prac architektonicznych innym 
biurom projektowym niż wskazane na formularzu ofertowym. 

4. Dostawa zamówionego projektu będzie realizowana bezpośrednio do siedziby  
Zamawiającego –Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim, ul. Wyspiańskiego 8B, 22-
600 Tomaszów Lubelski w terminie …..….. dni od daty złożenia zamówienia lub w innym 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż powyższy termin, lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres muzeum3@o2.pl zaś w sprawach pilnych na 
numer telefonu…………………………...do ………………………………………………- 
osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym. 

   
 § 4 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się na Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż  gablot 
pulpitowych, wysokich i wiszących na wystawę „Bitwy pod Tomaszowem  we wrześniu 1939 
r.” realizowaną przez Muzeum Regionalne im. dr. J. Petera w Tomaszowie Lubelskim, 
według ceny i ilości wymienionych w zał. nr 2 do zapytania ofertowego za kwotę 
…............................................zł netto, a z podatkiem VAT za 
kwotę............................................zł brutto  (słownie …………………………………………. 

……………………………………………………………...złotych).                                                                                     

2. Zamawiający za Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż  gablot pulpitowych, 
wysokich i wiszących na wystawę „Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim we Wrześniu 1939 
r.” realizowaną przez Muzeum Regionalne im. dr. J. Petera w Tomaszowie Lubelskim. 
dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 14 dni,  licząc od 
daty otrzymania  faktury, według podanych w ofercie ceny wynikającej z wybranej w drodze 
zapytania ofertowego oferty i wystawionej na: 
NABYWCA:   Muzeum Regionalne, ul. Wyspiańskiego 8B, 22-600 Tomaszów Lub., NIP: 
921-16-88-216, REGON 950423127 
ODBIORCA:  Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lub., ul. Wyspiańskiego 8B, 22-600 
Tomaszów Lub. 

 
§ 5 

 
1.  Ceny podane w ofercie wiążą strony do dnia….............. roku. 
 

§ 6 
 
1. W przypadku nie dostarczania zamówienia Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż  
gablot pulpitowych, wysokich i wiszących na wystawę „Bitwy pod Tomaszowem we 
wrześniu 1939 r.” realizowaną przez Muzeum Regionalne im. dr. J. Petera w Tomaszowie 
Lubelskim, Strony ustalają, że w razie nie wykonywania lub nienależytego wykonania 



 

 

umowy obowiązywać je będzie odpowiedzialność z tytułu kar umownych regulowane w 
odrębnych przepisach: 
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny  ofertowej 
brutto za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie z przyczyn  zawinionych przez 
Wykonawcę. 
b) W razie nieuregulowania płatności za dostarczony projekt koncepcyjny w terminie, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki . 
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
zastrzeżone kary umowne. 

§ 7 

1. Strony zawierają umowę na okres do dnia…………………… roku.                                      
2. Każda ze stron zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
2. Odstąpienie od wykonania umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej. 

§ 8  
 

Rękojmia i gwarancja. 
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w projekcie, 
stanowiącym przedmiot umowy, jej niezgodności z obowiązującymi przepisami, brakiem 
kompletności z punktu widzenia celu i przeznaczenia przedmiotu projektu. 

§ 9 
Prawa autorskie. 
1. Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu prawa autorskie majątkowe do 
Zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu  gablot pulpitowych, wysokich i wiszących 
na wystawę „Bitwy pod Tomaszowem we wrześniu 1939 r.” realizowaną przez Muzeum 
Regionalne im. dr. J. Petera w Tomaszowie Lubelskim powstałych w związku z realizacją 
Umowy przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 
umowy. Zamawiający będzie miał prawo wykorzystywania ich w dowolny sposób w swojej 
działalności, w całości lub części, na wszystkich wymienionych poniżej polach eksploatacji, 
w tym prawo ich powielania, publikowania, utrwalania w dowolnych technikach, prezentacji 
publicznej w dowolnej formie, wprowadzania poprawek i zmian, z zastrzeżeniem uzyskania 
wcześniejszej pisemnej zgody Wykonawcy na określoną poprawkę lub zmianę, a także prawo 
ich zbywania, udzielania licencji itp. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich zmian projektowych o ile są one 
zgodne z przyjętą przez niego koncepcją lub w przypadku braku możliwości dokonania tych 
zmian, wyraża zgodę na wykonanie zmian lub uzupełnień dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przez osoby trzecie, przez udzielenie wcześniejszej pisemnej zgody o ile 
postulowane zmiany projektowe są zgodne z przyjętą koncepcją przez Wykonawcę. 
 

§ 10 
  
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych 
niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w 
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w 
rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 



 

 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz w okresie jej 
obowiązywania. 
3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem 
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 
których dane dotyczą, 
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 
w art. 32 Rozporządzenia, 
3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które 
będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 
przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych 
w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie 
przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 
4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa/zwraca Zamawiającemu 
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 
prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 
5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z 
obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  
6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 
zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia. 
7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 
osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 
8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując 
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni  
10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
11.  Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego.  
12.  Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 
Wykonawcę.  
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 
przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek 
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 
skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub 
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w 



 

 

szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  
15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 
uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, 
pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 
16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 
w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 
informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 
 

§ 11 
 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 
 i będą dopuszczalne w granicach unormowania wynikającego z Kodeksu Cywilnego. 
2. Nie stanowi istotnej zamiany umowy zmiana danych teleadresowych. 
 

§ 12 
 
1. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 
właściwemu sądowi dla siedziby Zamawiającego. 

§13 
 
1. Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
dla Wykonawcy oraz trzy dla Zamawiający 
 
 
 
   WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY 


