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ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIAOFERTY

Zamawlaj.ący, którym jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 49-300Brzeg,
Plac Zamkowy I,tet.77 416 32 57,e-mail: seiretlriat(,r.zallick.blzeg.pl, ŃJP:747-13,32-604, REGoN:, 001302619. j.-d@;;t*
Instytucji kultury prowadzonego przez Ministra kultury i ozieałiciwa
Narodowego pod nr 6912006,, zaprasŻa do złożeniaoferty na zadanie :Wykonanie dokumentacji 

_. 
projektowej i technicznej systemów

zabezpieczenia jednostki rea|izowane w rńach inwestycji i"l^i^ ioźo -2021 pn. ,,Modernizacja systemów zabezpieczenia obiektu i zbiorówMuzeum Piastów Śląskich w Brzegu polegająca nu lny*iuni"- irozbudowie instalacj i a-nĘwłamanio*"j o"u" módernizacli i rózbudowiemonitoringu wizyjnego'o,

W ramach zadania Zamawiający , zamierza zlecić wykonanie dwóchdokurnentacj i technicznych wrai z kosztorysami:

1) wykonanie p-jlly przebudowy i rozbudowy instalacji telewizji
przemysłowej CCTV - mo_nitoringu wizyjn.go Śłużą."go;" ;.h.;;y
osób i mienia w budynku Muzeuń riasiówśtąsti.i, r,ie.r"Ń*.u,z dokumentacją techniczną, kosźorysem inwestorslim iprzedmiarem robót;

2) wykonanie projektu wymiany i rozbudowy systemu instalacji
antywłamaniowej w budynku Muzeum Piastów śiąskich ; B;;"wraz z dokumentacją techniczną, kosztorysem inwestorskim iprzedmiarem robót.
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Brzeg, dn. 5.10.2020 r.

l, ogólne warunki techniczne,.jakim.powinny odpowiadać dokumentacje:
1) zgodność projektu (mozliwość jego..uiiru.ji; zustawązdnia 7 lipca

1994 r. (Dz. IJ. z 2020 ,., por. ń:: t;.; ] i.u*o budowlane oiazwłaściwymi aktami wykon awczymi;pńóe instalatorskie powinrry wjak. najmniejszym stopniu ingerować w strukturę 'zabytiiwą
budynku. Inwestor zakład,a, Źe istniejąca instalĄa t uUto*J

, monitoringu zostanie wykorzystana w p.uÓ*h p.rebudo"wy systemu;2) zgodność projektu (możliwość realizicji) z ustawą z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie z,abytków i opiece naj zabytkam i (Dz. U. z 2n;0
r.., p?z. 282 t.j.) oraz właściwymi aktami wykonawczymi; prace
instalatorskie powinny w jak najmniejszym stopniu inge.o*uó rv
strukturę zabytkow ą budynku ;



3) zgodność projektu (możliwość wykonania i zastosowania obu
instalacji w obiekcie) z ustawą z dnia22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia (Dz.IJ. z2020 r.,poz, 838 tj.);

Oba projekty instalacji_ zostaną poddane opiniowaniu jednostki
specjalistycznej - Narodowego Instytutu Muiealnictwa ib"n.on|
Zbiorów, w z zakresie ,iń zgodności z prawem dot. ochrony
zgromadzony ch u Zamawiającego zbiorów;

4) w przypadku dokumentacji telewizji przemysłowej CCTV(monitoring wizyjny) obejmujący całość 
- 
obiektu Zńłowęo

zadanie proj ektowe obej muj e:
a) demontaz istniejących kamer zewnęt rznych oraz wewnętrznych

w obiekcie i montaż w to miejsce kamer fabryczni" no*y.t, p.ry
pozostawieniu dotychczasowych instalacji okaUtowania oraz

, . wymiany instalacji, tam gdzie jest to niezbędne;
b) demontaż dotychczasowych i montaz fab,rycznie nowych

urządzeń rej estruj ących, obraz (rej estratorów w pomieszczeniu
serwerowni) wlaz z demontażem dotychczas działalących
urządzeń i montazem w to miejsce fabrycznie no*ych monitoió*
wizyjnych w pomieszczeniu poftiemi Żamku;

c) zaprojektowanie montażu urządzenia - klimatyzatora w
serwerowni, zapewniaj ącego właściwe działanie rejestratorów

, obu instalac.ji bez względu na porę roku;
d) rozbudowę instalacji rnonito.ingu wizyjnego o nowe

okablowanie i kamery, w częściach Żi^{" nieobjętych
dotychczas monitoringiem wiz}jnym (II piętro .ńŹyał"
wschodniego, skrzydła południowego oiaz ÓaioSe budynku
skrzydła zachodniego (bez pomieszczeń wystawy ,,Kresy,Ocalone wspomnienia'').

Zamawiający informuje, że posiada projekt koncepcji
dokumentacji technicznej z nanieŚionymi punkiami, w których
należy wykonać kamery oraz zamontować nową ln.taói.Koncepcja ta _zostanie udostępniona Projektantowi
wykonującemu zamówienie

5) w przypadku dokumentacji 
_ 
na instalację antywłamaniową

obejmującej całość obiektu Zamkowego:
a) demontaż dotychczasowej instalacji i montażw to miejsce nowej

instalacji wraz z centralą technicziąobsługującą urząózenia;



b) rozbudowa instalacji na kondygnacje budynku nieobjęte
dotychczas nadzorem. 

.elektronicznym (II iięt.o rk ryjłu
południowego i wschodniego oraz całość skrzy iła'zach"d;;;l.

2, postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. -. Prawo zamówień publicznycń, nO.y ,tuno*i, Z.
,,ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, którycil wartośJ'nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro''. Oznaczato, źe postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrzneso
Regulaminu Zamowień Publicznycń * Muzeum Piastów śirifi";
Brzegu w formie rozpoznania.cenowego zapewniająceg" *vUii 

"i|.tYnajkorzystniejszej pod względem cen/ realizacji ,umiwienia . z;"ńzamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który przedstawi
najkorzystniej szą ofertą cenową.

3, ofeńę w postaci kompletu dokumentów, tj, ze wszystki mi załącznikami(1 tym uwzględniających wszystkie *.iu"un. w pkt. 1.,lri.j*.e"
ogłoszenia wytyczne, co do . wykonania instalacji) *.aług *"oi.,
s anowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składaniaory,1, należy przesłać do siedziby Źamiwiającego na ud;;,
sekretariat@zamek.brzeg.pl w terminie do ania lZ.iÓ.ZÓZO .,, ao goar.
10.00, Pro.jekt umowy. stanowi załącznik nr 2. Oferty złoZoń- |owskazanym terminie nie będą .orpuiry*un", Jeden wykona*.u ńoi"złożyć tylko jedną ofertę cenową.

4, Termin realizacj i zamówienia: zamawialący planuje zrealizować
zamówienie do dnia 15 .l I .2020 r, Końcowy oUlOi aon." 

"t"ii; 
prr"Ź

Zamawiającego i wykonanie płatności nuir"", Wykonawcy ,ortunie
dokonany z chwilą uzyskania pozytywnej opinii NiMOZ dr"u.;;;,ze po wykonaniu projektu dokumentaóji, zostanie on prr"tru"uiy
Zam,aw.iającemu do przedłożenia w NIMOZ ."l.- ut..|ffi poi -

względem techniczno-formalnym. Po uzyskaniu pozytywnej ;oilliZamawialący dokona odbioru dokumentacji, W razie ień-"ir^'"i;iprzez NIMOZ, zamawiający będzie żądać naniesiJnia pop.a*e[
wskazanych przez specjalistów z NIMoz, a dopiero po nanies'ieniu tychpoprawek dokona odbioru dokumentacji.

5. Płatność w formie ryczałtowe1 dla Wykonawcy zostanie dokonana wterminie l4 dni od chwili dostarczenia irawidłowo wystawionej faktury
YlTlŁ" końcowym odbiorze dokumentacji (z naniósionymi ;wd;ńNIMOZ).



6. lnformacje dotyczące przetwarzania danych osobowvch.
Administratorem Danych osobowych - jest Muze.rm Piastów Śtą.i.l.ł,
w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy I, tel. 77 416 32,57, e-mail:
lc]<rctar!ą@7ąq19]!.bqzęg.1ll Administrator wyznaczył Inspektora
Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na adres Muzeum.
Dane osobow e przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swotodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lŃi 1ÓgOmerozporządzenie o ochronie danych) (Dz.lJrz. UE L t 19, s..1), tj.'ricelu
zawarcia umowy, zainteresowania naszą ofertą lub *ykonału umo*y
oraz obowiązków obligacyjnych powstĄch pomiędzy jednostką z
podmiotem danych oraz na podstawie art. 6 ust. r'lit. c RODO, tj.
wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora w
związku z ustawą z dnla 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych. Dane przetwarzane są w zakresie imienia i nazwiska,
adresu prowadzenia działalnośpi, konta bankowego, NIP, PESEL (dot.
osoby ftzycznej). Nie przekazule się danych do innych odbiorców lub
państwa trzeciego poza terenem polski i LIE. okres przechowywania
danych rłynosi 4 lata. Katalog praw przysługujących oŚobie: dosiępu do
swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do spiostowania (poprawienia
danych); ograniczenia przetwarzania danychi wniesienie sp.Źe"i*u co
d,o przetwarzania danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego we względu na centralną ochńnę danych osobowych1
Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie w wypadku
stwierdzenia naruszenia. przetwarzania danych o.oUorły.ń'tąaZ
niezgodności z celem ich zebrania. podanie óanych jest warunkiem
rozpoznania oferty i zawarclaumowy. W przypadku niepodania danych
niezbędnych do zawarcia umowy, moZemy odmówić jej podpisania. Ńie
stosuje się automatyc znego przetwarzania danych, w.ty; profilowania. '

7. Osoby udzielające informacji w sprawie
Zamawiającego,, w godz. 10,00-14,00 od
Izabela Miazgowska (77 416 32 57 wew.
Administracyjno-Gospodarczego, Tomasz
(733 508 806 - całodobowo).

zamówienia z ramienia
poniedziałku do piątku:
l00), kierownik Działu

Dragan, radca prawny

8. Zamawiający zachęca potencjalnych wykonawców do wizytowania
miejsca wykonania prac i przedmiotu zamówienia (obecnych in.tatac;ii urządzeń) od poniedziałku do piątku w godz, lO.ÓO-ta,0O, po
wcześniejszym umówieniu się na wizytę (z uwagi na ogranicrenia
związane z epidemią Covid-l9). Istnieje teź mózliwośi wizytacji



9 |-j:kl umowy na wykonanie obu dokumentacji stanowi zŃączniknr 2do n iniejszego ogłoszenia.

zAsTEPcA
Muzeuirr pia

obiektu w innych godzinach - po uprzednim ustaleniu terminu i godziny
w izytacji i uzyskaniu zgo dy pi zez^ aamlni st.ac; |- lłuzeum.

rvB

mgr Anny'Tech ńską
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NlP 74:-l3-ji-g0.' O do rozpoznania cenowego z dnia 5.10,ż020 r.

Załącznik nr I

- formularz ofertowy

(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 5.10.2020 r,, dotycące Zamówienia publicznegorealizowanego na podstawie art, 4 pkt 8 ustawy z iiń zs' ,i"lrił'z004 r, - Prawo zamówieńpubIicznych, na wykonanie:

l) projektu przebudowy i rozbudowy, instalacji telewizji przemysłowej CCTV - monitoringuwizyjnego służącego do ochrony osób i mienia w uua}iiu'r"r"rJń piiuo* slą.ki;h *';;;;;;wraz z dokumentacją techniczną, kosźorysem in*".ń.rłlrn ipńmialem robót;

2) projektu 
;vymiany i rozbudowy systemu instalacji antywłamaniowej w budynku MuzeumPiastów Sląskich w Bruegu wraz ż dokumenta"ją Ń"i.r"i,' t"sżorysem inwestorskim,przedmiarem robót:

- niniejszym składam/y ofertę o następującej treści:

l . Nazwa i adres Wykonawcy:

4.

3. oferujemy wykonanie ,"'no*i""i" ." t*;; ;;;;ł,;;; d; ;l" ;;il;;;;;j; *;;;;przeniesieniem praw autorskich majątkowychi:
Cenę netto
oboliązującyp;"i"kv;i .. :i",..........................,.:i;
Cena brutto...... . ............ ............zł.
przyjmujelny do realizacii warunki oraz informacje postawione/zawańe przezZalnawiającego w zapytaniu ofeńowym i nie zgłaszam/do "ni"i.u"to"z.n.

|,::ł:ryL: się termin realizacji zamówienia - przedlożenia projektórł do konsultacji zNIMOZ do dnia wskazanego przez Zamauiającego.

oŚwiadczamy, żejesteśmy związani niniejszą ofertą przez ...........................dni,

Zńączniki:
l....
2.
3

4

5.

6.

(data i podpis osoby upoważn ionej/Oferenta)
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do .o"po^*iu.enńego z dnia 5.10.2020r. - plojekt umowy na wyko"*'"'#i:fi:|fr;

technicznej instalacji

o wykonanie <lwóch dokume.*.jl o.":fro#kosztorysowych wraz z przedmiarem
robót na modernizację i rozbudowę syst€mu instalacji monitoringu wizajne go oruimodernizację i rozbudowę systemu instatacji antywlamaniowej

W dniu ....,...2020 r. w Brzegu, pomiędzy:

],Muzeum-Piastów Śląskich w^ B^rzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy l, wpisaną do RejestruInstytucji Kultury pod nr 69/2006,ŃIp, ząz-l:-sz]'ooł 1oapi, , ńx - 
"aąiźi*n.'r aoumowy), reprezentoWanym ptzez..

- Dariusza Byczkowskiego, Dyrektora Muzeum',

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

(wydruk aktualny z ewidenc ji

zwaną w dalszej części umowy - Projektantem lub Wykonawcą
zwanych w dalszej części umowy Stronami,
zoslała zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot u.o*r1'oU*'"Oczenia Stron

1 , przedmiotem umowyjest wykonanie dwóch dokumentacji projektowo-kosztorysowych wrazz przedmiarem robót na:
1) modemizację i rozbudowę 

_ 
systemu instalacji monitoringu wizyjnego (telewizjiprzemysłowej CCTV) w budynku Muzeum Piastów Śiąskich * S."Jgu tZń"kJi 

.

]l m,o!9milcj s i rozbudowę systemu instalacji antywłamaniowej w b;dynku M;;eum PiastówSląskich w Brzegu.
2, Dokumentacje powinna zawierać wszystkie uzgodnienia i sugestie zgłaszane przez
33:,:jt,* oraz opinie zgłaszane w tiakcie toi*ttu";i, o którlchrno§u *"iz'i 5:nlnteJszeJ umowy, w tym pochodrcce z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i cichronyZbiorów w Warszawie. jednostki publicznej 'spec.lalżu.lącej 

s;ę * nułro.I." nuazabezpieczaniem zbiorów poiiadanych p;..; Ń;ii.# ji'slyuc;e tultury.3, projektant oświadcza, że posiada śto.orn" doswiadcienió oraz ńszelkie umiejętnościzapewniające właściwe wykonanie oraz realizację umowy, Dysponuje środkami t".rrni."ny.ii organizacyjnymi do wykonania przedmiotu uńo*y .'.porou nur"iyy, .goJnv , p.rńu.iprawa! w tym w szczególności:



l). u-stawa z dnia7lipca 1994 r. (Dz. U. z2020 r.,poz. 1333 tj.) - Prawo budowlane orazwłaściwymi aktami wl konawcz; mi:
2) ustawą 

-z 
dnia 23 lipca 2003 i. o. ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. IJ . z 2020

r_., poz.282 tj. ) oraz właściwlmi aktami wykonawczvmi:
3)-z ustawą z dnia22 sierpnia l997 r. o ocfuonie orJó ińi"rrlu (Dz.IJ. z 2020 r., poz, 838 tj.)ora_z rł łaściwymi aktami wykonawczymi:
4. Pro|ektant oświadcza.'" y,k:lu dokumentację z poszanorłaniem praw autorskich iprawpokrewnych, tak majątkowyclrjak i niemajątko;y;f J.il trzecich.
5, projektant oświadcza, żę przed przystąpńiem io realizacji przedmiotu umowy zapoznał sięz rłarunkami wykonania projektów. stanim i. specyfiką obieitu zamku. stanem ilJii.r"y. iPrzebiegiem dotYchczas isrniejących instalacji. 

- 
Otrzvmał też wszelkie wskazówki orazzamawiającego celem prawidlowej realizacji po.a.ioi'u urowy. w tym względzie nie wnosiżadnych zasftzężeń.

6,Zamawiający oŚwiadcza, że jest załządcą obiektu Muzeum Piastów śląskich w Brzegu iposiada stosowne środki na realizację pizedmiotu urofr, * tym zapłatę wynagrodzenia narzecz projektanta. Srodki przeznaczone na ten cel póchodią , nłini.,"..,ń 
-ruitury 

iDziedzictwa Narodowego.

§2.

l-Do obowiązków projektanta należy,obowiązki 
stron

a) opracowanie projektów w spońb. zgodny z umową. ustaleniami przekazanymi przezzamawiającego i Narodowv Inśtytur Mizeaini.t*u i óin ony zbiorói. zasadńi-wiedzytechnicznej oraz celu, jakiemu mają słuzyó;
b) wykonanie projektów samodziólnie; 

-

c) udzielanie wyjaśnień i 
^współpraca 

z zamawiającym oraz Narodowym Instytutem
}_ł1l|nictw1 

i Ochrony Zbiorów. co do przedmiotu uńo*1 ,d) dostarczenie do siedzihr zamawiającego kompletnych dwóch dokumentacji projektowo-kosztorysowych *ruz z pr.edmiarami ,o-bOt 
"u'ruruau.rl okeślonych w §r 

.uń*y 
ttj.

fffr;'u.iu'r'n' 
projekty technic zne wrazzczęścią gr"fiń i";j;;;;:t;;;,;:r, orrlo'*,-,

2,Do,obowiązków leżących po stronie Zamawiającego nalezy:
a) udostępnienie pomieszczeń pr.rrnu".ony"lł i" l"iiriji przedmiotu umowy w postacimoŻliwo(ci nieograniczonego wstępu w godźinach pracy,tłur.u_, tj. od 7.30 do 15.30. prawo
wstępu obejmuje prawo wykonyrłania czynności zwięanych z projektem, tj. pomiarów,sPrawdzania faktury tynku, ścian itp. irvJv\lvru' U' Yt"'rrrr'

b) przystąpienie do odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w §3 umowy;c) zapłaty wynagrodzenia Projektantowi, zgodnie zSą ,."-ry;d) dostarczenia Projektantowi 
, 
wszelkich' &arr}ct 'i inrJ..u.li niezbędnych do realizacjizamówienia w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, a w jej trakcie w terminie3 dni od zgłoszenia takiego zapotrzebów ania pr""zPr.i;"kiL".

Dostarczenie i odbiór dokumentac;i proieft3owo-kosztorysowej oraz przeniesienie praw
autorskich

l,projektant wykona i dostarczy zamawiającemu gotowe i kompletne dwie dokumentacjęprojektowo-kosztorysowe wraz z przedmiarńi robóiw terminie do dnia l5. l 12020 r. w liczbie
'"::::::':::y 

papierowych i I egzemplarza nu nosni*u-"t"ttronicznym, na adres siedzibyZamaWtaJącego,



2,w przypadku braku dostarczenia przedmiotu umowy w przewidzianym terminie,ZamawiającY wezwie Projektanta do niezwłocznego dosiarczenia całosci Óot<umentac.li,
,ul yznaczając w tym względzie dodatkow1 3 - dniowy'termin z tym ,uo,,.z.ni...']. io.;.gob.zskutecznym upływie od umowy odstąpi.
3,w terminie 3 dni roboczych od dnia dóstarcz enia zamawialącemu kompletu dokumentacji,7,amawialący przystąpi do procedury odbioru polegaiacei na:l) przekazaniu dostarczonej dokumentacji lg,ń;;.j i opisowej) przygotowanej przezProjektanta do konsultacji przez Narodowy 

'instyut 
Muzealnictwa'i b"ifi"' iiiiro* *zakresie zgodności z prawem .i warunkami teciuricznymi przewidzianymi dla instalacjimonitoringu wizyjnego, a rozwiązań proponowanych przez wykonawcę w dostarczonychprojektach;

2) po uzyskaniu opinii z Narodowego Inst}tutu Muzealnictwa i ochrony Zbiorów:
a) w przypadłu opinii poz},tywnej (zgoda na zastosowanie rozwięń zawaftychw projekcie
l:!:r_.1".ji]; Zamaw.l.ający niezwłoóznie dokona odbioru dokumentacji. 

l r"J
b) w, przypadku opinii negatywnej (brak zgody na zastosowanie roźwięań zawartych wprojektach.dokumentacji), Zamawiający omói"i jokona ich odbioru, -ry*u;ą. r-;.ńulrtu aopoprawienia projektów i uwzględniania uwag skierowanych prreź N-oao,J} ln.,yartMuzealnictwa i ochrony zbiorów. Termin do poirawienia projektów i uwzględnienia uwag, októrych mowa w zdaniu poprzednim, *yno.i 7 dni,- liczonych oa 

"iniu - 

n^Ęp*goprzypadającego po dniu doręczenia zawiadomienia Projektantowi.
4,Zam1\iający zachowuje prawo od odmowy.o§eb.uniu p.oj.któ*, jeżeli dostarczone projektybędą niekompletne lub niezgod ne z. założeniami r.on.ę.;i zu^uii.ulą""go-i-pńtr)^y^i
uwagami oraz wskazówkami, przepisami prawa lub ,asadami *l"a"y i."-ńi"Jn.1'ili"ri".;
sytuacji zamawiający wezwie pĄektanta ńa piśmie, aby w terminie jdni od dnia boręczeniawezwania usunął nieprawidłowości zgłoszoni przez Zamawiającego, z .ugroi"oi"ń',-., pobe_zskutecznym upływie tego tęrminu dlostarczone; aotumenta+ rń jUr"-!.
5,Zamawiający może od umowy odstąpić w sytuacji, w ktJrej ao.tur"ron. p.ojekty posiadająwadY Prawne lub lie dające się_usunąC istotnó nieprawidłowości techniczne, a z okolicznościwynika. źe Projektant nie zdoła ich usunąć w órminie .k.śl;;ń; ;il 4";i"i;j.""r"paragrafu albo termin tam określonyjuź upłynął.
6,zamawiający może żądać obniżenia *ynag.odreniu w odpowiednim stosunku, jeżeli wady
Projektów są istotne i nie dadzą się usunąi allo z okoliczności wynika, z" 1.o;etiu.,t ni",aołaich usunąć w terminie określonym w pti. ł niniejszego pu.ug.uiu, albo termin 

'u- 
ot..stonyj uż upłynął.

7,1 chrłilq odbioru egzeInplarzy obu.projektów i wszystkich nośników. projektant przenosi nazanlawiającego autorskie prawa majątkowe do całoici opiu"o*un graficznych i opisowych -
oraz dalszych opracowań zawaftych w obu projektach, a Żamawiajfiy nuuyilu ao'i'J pru*ubez konieczności zapłaty dodatkowego *ynug.odr"niu. -
8,uprawienia.z tytułu rękojmi nu.-udy rlźycine lub prawne projektów lub ich części wygasająpo upływie 5 lat od dnia odebrania dokumóntacji priez Zamawialącego.

praw
zł (słownie

wskazane w zdaniu poprzednim
obowiązującymi przepisanri.



2, Wl nagrodzenie będzie platne w następując1 m lerminie l4 dni od chwili końcowego odbioruobu projektów.
3,zamawialący zobowiazanv jest zapłacić wynagrodzenie na wskazany przez projektanta
rachunek bankowy. tj. .........

§5.

l. Strony nie ponoszą *rslea"..i"t["f;J#,lłli",r"ści z tytułu opóźnień w realizacjiumowy wskutek siłv wv252gj. Strony uźnają, ze siła wyzśza o"iu"źu-'r^arń"ru:n"okoliczności o chu,uLt",,L 
."e*ętrznym! powstałe po zawarciu umowy, a niemoźliwe dowcześniejszego przewidzenia, które, uńiemózliwiają wykonanie zobowiązan w}nit";|"y.L ,umowy, każda ze stron moźe powołać się na siłę ,ryrł.ą, poa waruŃiem natychmiastowegopou iadomienia drugiej strony Ó zaistnieniu tut i.go .aurr;nlu.

2,Projektant zapłaci Zamawiającemu karę ,."*;; ń;l; nieterminowej realizacjiprzedmiotuumowy w wysokości 0,27o.wartości -ynug.odr"ńu określonego *"§; ;-"Gf*;"g" 
"należny podatek YAT za każdy, dzień opóźnie-nia , p,o"Ą*".y od dnia, w którym dokumentacjaprojektowa powinna zostać dostarczonu. Nr. *yr.tńa to mozliwości aócrroazenia przezZamawiającego odszkodowania na zasadach 

"goń"i, 
jesli naticzone t*Y"r."ń. n"pokryją poniesion1 ch szkód.

§ó.
Klauzula poufności i ochrony danych osobowychl,strony uzgadniają, że informacje techniczne, 'ńJio.". oraz dotyczące organizacji izarządzania oraz warunków umowy , zabezpieczeńtechnicznych i środków organizacyjnych wMuzeum, a uzyskane w związku- z *ytonywaniem Óio*ią"tO* wynikających z niniejszejumowy. zob,owiązują się zachować w tajemnicy względem osób trzecich.l. uane osobowe uzyskane celem w.ykonania niniejsĄ umorłry będą wykorzystane wylącznedla jej realizacji, w razie powzięcia inlormacji o,n;źIi;;., naruszenia tajemnicy związanej zochroną danych osobown,,ch. kłżda,zę stron ^.ńŃ. 

-p,u*o 
do wystosowania względemsiebie rłezwania do zastosorłania odpowiednich środkdw lriezbędnych do przywrócenia stanupoprzedniego i zapobieżenia skutkom. potencjalnego ryzika ujawnienia danych osobowych.Nie rłylącza to możliwości zgloszenia t"ki.;; i.ii"''.;;tralnemu państwowemu organowinadzorczęmu właściwemu ze względu ,u o'.t .onf Ńch osobowych. szczegóły prawprzysługujących jednostce oraz o priwie wniesieniu ju.gńo prezesa urzędu ochrony Danychosobowych w Warszawie sa zawarte na illt5u-ą1llc|i,. bw-=cafl w zakładce ,,dla zwiedzających''lub na bip.zamek.brzeg.pl. Wyr."""*.. ;*-a;;.n 

'ńt"rmacje 
dot. przetwarzania danychzostały mu ptzekazane na etapie składania or..ty nu *yr.orranie projektów i co do ich treści izrozumienia nie wnosił i nie wnosi żadnych zastizezeri. Ńło.iuśt poartu*ą J" p."i*".-i"danych Projektanta z tytułu niniejszej u'no*y:"ri u.t, olru, l li,. b RoDo, czyli działaniazwiązane z realizailą umolw: Ua9Z,cr13oS9ńńi p"p.rj^:ą"ymi jej wykonanie. Dane będąprzetwarzane przez okres lat 5. od chwili podpisania umowy,

§7.

l .Zmiana,umowy wymaga r".-, o1:"'f;;;lTlii".:ff ;;*"r""u",
z.^tntegralną częsclą umowy są zalączniki.
J.Strony postanawiają. że wszelkie spory wynikłe z tltułu realizacji umowy, będąrozwiązywane polubownie.
3.Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd miejsca wykonania umowv.



4,w. sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa
cywilnego oraz ustaw właściwych ze względu na pr.twa autorskie i pra*a pokewn", p.u*u
budowlanego oraz pra:\Na ochrony zabytków.
5.w wypadku nieważności któregokolwiek paragrafu umowy lub jego niezgodności z
obowiązującymi przepisami prawa (ustawowe uchylenie przepisu) w t.at<"cie oboiiązy*ania
umowy. pozostałe jej zapisy zachowują ważność.
6. W przypadku wykonywania zamówienia przez grupę pracowników Wykonawcy, w celu
bezpieczeństwa, przedstawi on zamawiając".u ż "i*ilą podpisania umo*y tiśtę osou
skierowanych do realizacji zada.nla na obiekcie zamawiająci:e§o. iistę tę zawieralącą jedynie
imiona i nazwiska pozostawia,się w portierni zamawiająóąo celem możliwości iaeńyrttac;i
osób wchodzących i przebywających na terenie Muzeum. Lista osób stanowi załącznik nr 3 do
niniejszej umowy. w razie wykonywania zadania samodzielnie przez wykonaw łę ,łiży o"
oświadczenie o prowadzeniu prac samodzielnie.
7,umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla kłzdej ze
Stron,

Zanawiający Wykonawca

Załączniki:
- odpis z RIK Muzeum;
- odpis/wydruk z .......,,..... Wykonawcy;
- lista osób skierowanych do realizacji zadania,/oświadczenie o wykonaniu samodzielnie prac.

Załącznik nr 3 do umowy z dnia . -....2020 r. o wykonanie dwóch dokumentacji projektowo-
kosztorysowych wraz z przedmiarem robót na: modernizację i rozbudowę ,y.óńu inriłu..;i



M !Ul, --,, '* ju-:lcn
P| ,.; , -.,rv ir l
49_3C^) LJr zeg

lel, cen,l. rC7 7) 116-32-57
tąl./|ax i3;'i l 1l6-12.10
ltlB/iióiińgrr ułĄ;nQo o.- modemizację- i rozbudowę systemu instalacji antywłamaniowej -lista osób skierowanych do realizacji zadanialoświadlzenie o wykonańu prac samodzielnie.

Brzeg, dn. .. . .,,.2020 r.

Wrkonał ca:

Do
Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
Plac zamkowy l
49_300 Brzeg
(Zamawiający)

Dot. sprawy w MPŚI.: AG.26.2.2020

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

. Działając jako wykonawca w realizacji umowy o wykonanie dwóch dokumentacji pĄektowo-kosztorysowych wraz z przedmtarem robót na: mode rnizację i'rozbudowę systemu instaiacji iloii*inguwizyjnego oraz modemizację i rozbudowę. systemu instalacji aniy*łamlnio*ej, na podstawie §7 ust. 6 umowy zdnia ..,,........,,,.. ..,.... ,.. ż020 r. przekizuję łykaz oŚOb -' p.aŃnlkO* Wykon;r, "skie;;*-ri *realizacji przedmiotu umowy.

Brzeg, dn. ... .2020 r.

Wykonawca:

L.p. Imię i nazwisko o.oby rk

l

2.

3.

oświadczenie o §amodzielnym wykonaniu zamówienia

^"__r*,^ll! Y*onawca, umowy o wykonanie dwóch dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z
i::i:T]:':::::: T:.::9:,1t:ację 

i rońudowę systemu instalacji monitoringu wizyjnego oń,,Ój.*i-.;ę ilozUuuowęsyslemulnstalacJlanl}włamaniovej.napodstawie§7us1.6pro*r.dnia......_...,...,,,........,2020
r inlormuję. że wykonam zadanie samodzięlnie,


