
 

 

 

 

Umowa nr………. 

Zawarta w dniu ……………………….. pomiędzy: 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Georgiusa Agricoli 2 

(41-800), wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK -12/13, posiadające numer NIP 

6482768167, REGON 243220420, 

Reprezentowane przez: 

Bartłomieja Szewczyka – Dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Zakup i dostarczenie sprzętu fotograficznego oraz sprzętu 

wideo wraz z akcesoriami na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.” przez Wykonawcę 

do siedziby Zamawiającego, zgodnie z treścią i szczegółową specyfikacją techniczną ww. sprzętu 

zawartą w opisie przedmiotu zamówienia i dokładnej specyfikacji, którą stanowi załącznik  

nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu profesjonalną dostawę, przy zachowaniu maksimum 

staranności i fachowości we wszystkich czynnościach związanych dostarczeniem sprzętu do siedziby 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie instrukcje obsługi i konserwacji dla każdej 

właściwej jednostki dostarczonych sprzętów. 

 



 

 
 

§ 2 

Wartość umowy 

 

1. Cena sprzedaż wynosi ____________ brutto (słownie: ____________________ zł) w tym wartość 

podatku od towarów i usług VAT wynosi _____________ zł (słownie: 

________________________________zł). 

 

 

§ 3 

Termin i sposób wykonania umowy 

 

1. Strony zgodnie ustalają następujący termin wykonania Umowy: 

a) Wykonawca dostarczy sprzęt oraz wszystkie akcesoria stanowiące Przedmiot umowy, o którym 

mowa w § 1 pkt 1, na własny koszt do siedziby Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty zawarcia 

niniejszej Umowy. 

b) Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony przez Strony Protokołem Odbioru, podpisanym 

przez obie Strony. Protokół będzie zawierać co najmniej opis przedmiotu dostawy, miejsce i datę 

sporządzenia oraz podpisy osób upoważnionych ze strony Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

c) Zamawiający ma prawo do odmowy podpisania protokołu, jeżeli okaże się, że sprzęt stanowiący 

Przedmiot Umowy ma wady lub w jakikolwiek sposób nie jest zgodny z Umową. Odmowa podpisania 

protokołu z ww. przyczyn będzie równoznaczna z niewykonaniem przez Wykonawcę Umowy  

w terminie z przyczyn od niego zależnych i uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych.  

W przypadku stwierdzenia dokonania dostawy sprzętu stanowiącego Przedmiot umowy w sposób 

niezgodny z § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca w terminie 21 dni zrealizuje kompleksową 

dostawę sprzętu stanowiącego Przedmiot niniejszej umowy, zgodną z postanowieniami niniejszej 

Umowy. W przeciwnym wypadku Zamawiający może od umowy odstąpić z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy.2. Dokonanie odbioru nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub 

gwarancji. 

 

 

 



 

 
 

§ 4 

Warunki płatności 

 

1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonana przelewem w terminie 30 dni liczonym 

od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Podstawą do przyjęcia faktur VAT jest podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru. 

3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie 

przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto. 

4. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie wysłana na rachunek Wykonawcy podany  

na fakturze. 

§ 5 

Rękojmia za wady fizyczne i prawne 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne 

sprzętu w rozumieniu art. 556 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność któregokolwiek  

z dostarczonych sprzętów z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego również za ewentualne roszczenia 

osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw 

autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe  

i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem sprzętu do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Wykonawca podejmie na swój własny koszt działania prawne związane z ewentualnymi 

roszczeniami osób trzecich o zaprzestanie naruszania praw autorskich lub praw własności 

przemysłowej dotyczących sprzętów, będącymi wynikiem wprowadzenia sprzętów do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. W przypadku stwierdzenia przez sąd naruszenia przez Zamawiającego praw osób trzecich 

będącego wynikiem nieuprawnionego wprowadzenia sprzętów do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez Wykonawcę, na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni 

Zamawiającego z wszelkich związanych z tym roszczeń, a w szczególności zrefunduje 

Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego z tego tytułu odszkodowania, kary umowne, 



 

 
 

grzywny, poniesione koszty zakupu i inne podobne płatności, w tym poniesione opłaty i koszty 

sądowe. 

6. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty 

gwarancyjne przedmiotu umowy. 

§ 6 

Kary umowne 

 

1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty 

Zamawiającemu kary umownej: 

1) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 1% ceny brutto określonej w § 2 niniejszej 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym miała być 

dokonana dostawa, 

2) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

 w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 2 Umowy, 

3) za zwłokę w  naprawieniu wady, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu 

ustalonego pisemnie z Zamawiającym wysokości 1% ceny brutto, o której mowa  

w § 2 Umowy. 

3. Każdej ze stron przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4.Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych, z tytułu zwłoki w zapłacie za fakturę. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo sąd cywilny 

dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

  

 



 

 
 

§ 8 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Dane osobowe Wykonawcy są przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), 

zwanego dalej RODO - wyłącznie na potrzeby wykonania umowy. Wykonawca/Zleceniobiorca nie 

jest obowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania 

danych osobowych jest nie zawarcie umowy, gdyż dane te są niezbędne do wykonania tej 

czynności. Administratorem danych osobowych Wykonawcy/Zleceniobiorcy jest Muzeum 

Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do 

inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@muzeumgornictwa.pl. Decyzje, w oparciu o 

podane przez Wykonawcę/Zleceniobiorcę dane, nie są podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych 

roszczeń i wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Odbiorcami danych 

osobowych Wykonawcy/Zleceniobiorcy mogą być osoby lub podmioty, którym zostanie 

udostępniona umowa, lub dokumentacja postępowania zakończonego podpisaniem niniejszej 

umowy, w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. 

Wykonawca/Zleceniobiorca ma prawo żądania dostępu do swych danych; ich sprostowania, 

przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 

18 ust. 2 RODO). Ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu 

przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że 

przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO 

Wykonawcy/Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych. 

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną 

prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną 

lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi. 

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił, i w razie potrzeby będzie wypełniał, w imieniu 

Zamawiającego ciążące na nim obowiązki informacyjne - przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

- wobec osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  

mailto:iod@muzeumgornictwa.pl


 

 
 

i pełnomocników będących osobami fizycznymi i członów organów zarządzających będących 

osobami fizycznymi, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał lub będzie 

pozyskiwał w celu wykonania umowy, a które to dane przekazał lub przekaże Zamawiającemu. 

Uwaga: Jeśli Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do 

art. 13 ust 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, to punkt takiego Wykonawcy nie dotyczy. 

 

 

 

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

          Zamawiający                                                                                                  Wykonawca 

 

 

 

 

 

Lista załączników: 

- Specyfikacja sprzętu – Załącznik nr 1 

- Oferta wykonawcy – Załącznik nr 2 



 

 
 

Załącznik nr 1 do Umowy nr ………………………………… 

Opis przedmiotu zamówienia i dokładna specyfikacja: 

Przedmiotem zapytania jest oferta na zakup oraz dostarczenie sprzętu fotograficznego oraz sprzętu 

wideo wraz z niezbędnymi akcesoriami, spełniającego wymagania poniższej specyfikacji:  

Aparat fotograficzny z obiektywami o parametrach nie gorszych niż: 

Nazwa podzespołu/ 

parametry 

Opis minimalnych wymagań 

Matryca światłoczuła  Typ: CMOS 36 x 24 mm 

 Liczba efektywnych pikseli: minimum 24 Mpix 

 Proporcje obrazu 3:2 
 

Regulacja ostrości  Typ: TTL-CT-SIR ze specjalną matrycą CMOS, 

 Liczba punktów krzyżowych AF zależy od obiektywu 

Wybór punktu AF  AF hybrydowy z wykrywaniem kontrastu i detekcją fazową 

  Nie więcej niż 425 pól AF z detekcją kontrastu 

  Wspomaganie AF: wbudowana dioda LED 

Zakres pomiaru  EV od 1 do 20 (przy temperaturze 230C; obiektyw 50 mm f/1,4; ISO 
100) 

Kompensacja 

ekspozycji 

 +/- EV z przyrostem co 1/3 lub 1/2 stopnia (możliwość połączenia z 
automatyczną sekwencją naświetlania) 

Czułość ISO 

(zalecany indeks 

ekspozycji) 

 Auto, 100-51200  

Migawka  Typ: Elektronicznie sterowana migawka szczelinowa 

 Czas otwarcia: 30-1/8000 s (w krokach 1/2 lub 1/3 stopnia) + tryb 
Bulb  

Balans bieli  Automatyczny  

 Ręczny 

Wizjer  EVF 

 OLED 

Ekran LCD  Odchylany, nie mniej niż 3.0 calowy, kolorowy TFT LCD 

 regulowana jasność 

 Live View - cyfrowy podgląd obrazu na żywo 

Akcesoria 

(kompatybilne z 

oferowanym 

 Akumulator 2 szt.,  

 Ładowarka dwukanałowa,  

 Karta pamięci kompatybilna z aparatem o pojemności nie mniejszej 
niż 128GB, oraz o prędkości zapisu nie mniejszej niż 150 MB/s 



 

 
 

aparatem)  Torba lub plecak mieszczący body, 3 obiektywy, gimbal oraz 
mniejsze akcesoria 

 Diodowa lampa światła stałego, o jasności nie mniejszej niż 2280 
lumenów, o mocy nie mniejszej niż 18W, zasilana akumulatorowo – 
sieciowo – 2 szt. 

 Softbox pasujący do powyższej lampy- 2 szt. 

 Akumulatory + ładowarka zasilające lampy światła stałego 

 Statywy kompatybilne z lampą – 2 szt. 

Obiektyw 1 

(wymagane) 

 Typ: zmiennoogniskowy, uniwersalny zoom 

 Ogniskowa: 24-70 mm 

 Kąt widzenia: 84-34 stopnia 

 Maksymalna przysłona: f/2,8 

 Minimalna przysłona: f/22 

 Ustawianie ostrości: od 38 cm 

 Konstrukcja: nie mniej niż 16 elementów w 13 grupach 

 Liczba listków przesłony: 8-11 

 Średnica filtra: ok. 80 mm (+/- 10%) 

Obiektyw 2 

(wymagane) 

 Typ: zmiennoogniskowy, teleobiektyw zoom 

 Ogniskowa: 70-200 mm 

 Maksymalne powiększanie: między 1:4 a 1:7 

 Kąt widzenia: 34 - 12.3 stopnia 

 Światłosiła: f/4 

 Ustawianie ostrości: od 1m 

 Konstrukcja: nie więcej niż 21 elementów w 15 grupach 

 Liczba listków przesłony: 8-9 

 Średnica filtra: ok. 70 mm (+/- 10%) 

Gwarancja  Minimum 24 miesiące 

Serwis  Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji 

Dystrybucja  Polska 

Obiektyw 3 

(wymagane) 

 Typ: stałoogniskowy, szerokokątny 

 Ogniskowa: 35 mm 

 Maksymalne powiększanie: - 

 Kąt widzenia: nie mniej niż 63 stopnie 

 Maksymalna przysłona: f/1.4 

 Minimalna przysłona: minimum f/16 

 Ustawianie ostrości: 0.3m 

 Liczba listków przesłony: 8-9 

 Średnica filtra: ok. 67 mm (+/- 10%) 

Gwarancja  Minimum 24 miesiące 

Serwis  Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji 



 

 
 

Dystrybucja  Polska 

Kamera typu sportowego z akcesoriami o parametrach nie gorszych niż: 

  

Kamera typu 

sportowego 

 Filmy 4K z prędkością 60kl/s 

 Matryca nie mniejsza niż 12Mpix 

 WiFi 

 Stabilizacja obrazu 

 Trnasmisja live 

 Wbudowany mikrofon 

 Możliwość podpięcia mikrofonu zewnętrznego 

 Wodoodporność 

 Filmy w jakości 4K 
 

 

Akcesoria 

(kompatybilne  

z oferowaną kamerą) 

 Uchwyt na głowę do kamery sportowej 

 Szelki mocujące kamerę na klatce piersiowej 

 Karta pamięci kompatybilna z aparatem o pojemności nie mniejszej 
niż 128GB, oraz o prędkości zapisu nie mniejszej niż 150 MB/s  

 Akumulator 

 Ładowarka dwukanałowa 

 Adapter umożliwiający podpięcie kamery pod gimbal 
 

Gwarancja  Minimum 24 miesiące 

Serwis  Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji 

Dystrybucja  Polska 

Stabilizator ręczny typu gimbal o parametrach nie gorszych niż: 

 

Stabilizator ręczny 

typu gimbal 

 Kompatybilny z bezlusterkowcami i kamerami sportowymi, 

 Minimalny czas czuwania 10 godzin, 

 Minimalny udźwig 2 kg, 

 Kąt obrotu 360 stopni 

 Gwarancja 12 miesięcy 

Gwarancja  Minimum 24 miesiące 

Serwis  Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji 

Dystrybucja  Polska 



 

 
 

 


