
Załącznik nr 3 
do ogłoszenia 

 
UMOWA  

zawarta w dniu ………….  2018 r. pomiędzy: 
 
 
 
1\. Muzeum Zamkowym w Malborku, ul. Starościńska 1, reprezentowanym przez: 

dr hab. Janusza Trupindę, dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku, 
 zwanym dalej Muzeum, 

 
a  
 
2\. dokumenty identyfikujące Wykonawcę stanowią Załącznik nr 1,  
zwaną/-ym dalej Wykonawcą 
 

§ 1. 
 

1. W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 
30 000 EURO - Muzeum zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania, 
organizacji i realizacji ………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…..  

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

w okresie od 28 kwietnia do 30 września 2018 roku na gruntach Muzeum 
położonych na Międzymurzu Zachodnim. 

2. Szczegółową lokalizację realizacji przedsięwzięcia określa plan sytuacyjny 
stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera oferta Wykonawcy z dnia 
………….. 2018 r., która stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.   
4. Muzeum upoważnia Wykonawcę do dysponowania terenem wskazanym w 
Załączniku nr 2 w celu realizacji na nim zabudowy czasowej zgodnie z wizualizacją 
zawartą w przyjętej ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 3, pod warunkiem 
uzyskania stosownych pozwoleń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, 
a w szczególności przepisów Prawa Budowlanego. 

 
§ 2. 

 
1. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie 
miesięczne stanowiące iloczyn zrealizowanych finałów tras zwiedzania wynikających 
z raportu sprzedaży biletów za dany miesiąc oraz stawki za dany finał. 
2. Stawka za jeden finał wynosi ………… zł netto. 
3. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za usługi świadczone w okresie 
obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty: …………….. zł netto (łączna 
wartość oferty). 
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne na podstawie prawidłowo 
wystawionych faktur VAT, do których będzie załączone pisemne potwierdzenie 
upoważnionego pracownika Muzeum o należytym wykonaniu przedmiotu umowy w 
okresie którego dotyczy faktura – na konto w niej wskazane, w terminie 14 dni od 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 



5. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługi będące przedmiotem umowy 
zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Muzeum.  
 

§ 3. 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z 
należytym wykonaniem przedmiotu umowy.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów z tytułu: 

1) zużycia energii elektrycznej oraz wody według wskazań liczników 
zamontowanych na jego koszt,  

2) wywozu nieczystości na podstawie zawartych przez niego odrębnych umów. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przyłącza wod.-kan. na własny koszt 
według wskazań Muzeum.  
4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na terenie realizacji 
przedmiotu umowy.  
5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w okresie obowiązywania umowy 
aktualną polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności OC z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującą przedmiot niniejszej umowy. 
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w 
związku z realizacją przedmiotu umowy.  
7. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca nie ma prawa pobierać 
jakichkolwiek opłat od osób zwiedzających, ani też oferować im odpłatnych usług lub 
towarów.  

 
§ 4. 

 
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Muzeum cedować praw i obowiązków 
wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. 
2. Muzeum przysługuje prawo fotografowania i filmowania przebiegu realizowanych 
finałów oraz ich wykorzystywania w dowolny sposób na wszelkich polach 
eksploatacji przewidzianych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
bez żadnych ograniczeń, na co Wykonawca wyraża zgodę w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 2.  

3. Prawo, o którym mowa w ust. 2 obejmuje również prawo do wykorzystania 
wizerunku animatorów wykonujących przedmiot umowy, a Wykonawca oświadcza, iż 
posiada stosowne zgody tych osób. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu 
ewentualnych roszczeń kierowanych do Muzeum przez osoby trzecie z tytułu 
realizacji uprawnień wynikających z ust. 2 i 3. 

 
 

§ 5. 
 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 
Muzeum może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej. 
2. Podstawą żądania kary umownej jest notatka stwierdzająca okoliczności 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, sporządzona 
jednostronnie przez osobę, o której mowa w § 7.  



3. Za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 
przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Muzeum przysługuje prawo naliczenia kary 
umownej w wysokości 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 
4. Wykonawca upoważnia Muzeum do potrącenia kary umownej z kwoty należnego 
mu wynagrodzenia. 
5. Zapłata kar, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wyklucza prawa 
dochodzenia przez Muzeum odszkodowania przekraczającego wysokość kar 
umownych. 
6. W przypadku rozwiązania umowy przez Muzeum na skutek okoliczności, o których 
mowa w § 6 ust. 1 pkt 1), Muzeum przysługuje prawo żądania zapłaty kary umownej 
w wysokości 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) niezależnie od 
innych kar.  
 

§ 6. 
 

1. Muzeum ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 7-dniowego 
okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach: 

1) naruszenie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 
a w szczególności dwukrotnego sporządzenia notatki, o której mowa w § 5 
ust. 2, 

2) konieczności zagospodarowania miejsca realizacji przedmiotu umowy dla 
innych celów, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Muzeum uporządkowany teren, na którym 
realizował przedmiot umowy w terminie do dnia 10 października 2018 roku lub w 
terminie 7 dni od rozwiązania umowy w trybie ust. 1, pod rygorem zapłaty kary 
umownej w wysokości 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).   
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary, o której mowa w ust. 2 z należnego 
mu wynagrodzenia. 
 

§ 7. 
 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Muzeum są: Tomasz 
Bogdanowicz (nadzór merytoryczny) i Lidia Rogaczewska (nadzór organizacyjny). 
 

§ 8. 
 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 
 

 
§ 9. 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 10. 
 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie 
sądowi właściwemu dla siedziby Muzeum.  

 



§ 11. 
 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron. 
 

 
§ 12. 

Załączniki do umowy 
1) dokumenty identyfikujące Wykonawcę – Załącznik nr 1, 
2) plan sytuacyjny - Załącznik nr 2, 
3) oferta Wykonawcy z dnia ………….. .2018 roku - Załącznik nr 3.  

 
 
 
 
 

 
MUZEUM                                                                              WYKONAWCA 

 
 
 
 
 
 
 
 


