MPK. 261.1.2020.AG

PROJEKT

UMOWA
zawarta w dniu ……………………..r. w Krośnie pomiędzy:
Muzeum Podkarpackim w Krośnie z siedzibą 38-400 Krosno, ul. J. Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno
NIP 6841048586, Regon 000630630 reprezentowanym przez Jana Gancarskiego – dyrektora
zwanym dalej Zamawiającym
a
Firmą……………………………………………...
z
siedzibą
ul.
…………………………………………..NIP:
…………………………………………………………... Regon ……………………………………..prezentowaną przez
…………………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą,
o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem stacjonarnej pętli indukcyjnej w ramach
zadania „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”.
Program: Regionalny Program Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa:
VI. Spójność przestrzenna, Działanie:6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

§2
1. Przedmiot umowy obejmuje także:
1) dostarczenie fabrycznie nowego, kompletnego i sprawnego technicznie wyposażenia, na
koszt i ryzyko Wykonawcy do Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – Krosno, ul. J.
Piłsudskiego 14.
2) rozładunek wyposażenia i montaż do wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego
pomieszczeń .
3) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników.
§2
1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona w dwóch etapach tj. :
- od daty podpisania umowy do 20 czerwca 2020 r. – I etap związany z montażem okablowania
w trakcie prowadzonych robót budowlanych w uzgodnieniu z Inwestorem , Projektantem i
Wykonawcą robót budowlanych
- od 1 czerwca 2021 r. do 31.07.2021 r. II etap montaż urządzeń , uruchomienie, przeszkolenie
min. 4 Pracowników Zamawiającego
2. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest:
a) dzień przedłożenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę celem dokonania jego odbioru
przez Zamawiającego – pod warunkiem, że przedłożony przedmiot umowy okaże się wolny
od wad, co winno być potwierdzone w protokole odbioru, albo
b) dzień podpisania protokołu odbioru po usunięciu wad – jeżeli w trakcie odbioru
Zamawiający stwierdzi, że przedłożony przedmiot umowy jest obarczony wadą bądź
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wadami (w tym jest niezgodny pod względem ilościowym i jakościowym z przedmiotem
umowy).
§3
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w dni robocze, w godzinach ustalonych
z Zamawiającym.
Strony sporządzą protokół częściowy i końcowy, który zostanie podpisany przez
przedstawicieli Stron bezpośrednio po wykonaniu czynności przekazania – przyjęcia.
Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać w szczególności:
a) dzień i miejsce odbioru przedmiotu umowy,
b) cenę netto, wartość podatku vat, wartość brutto
c) oświadczenie o braku albo o istnieniu wad w przedmiocie umowy,
d) w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w terminie
określonym przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, a
jeżeli usunięcie wad przekroczy termin wykonania przedmiotu umowy, także informację
o rozpoczęciu naliczania kar umownych.
Stwierdzenie przez osobę/osoby dokonujące odbioru przedmiotu umowy w imieniu
Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia
protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
§4
Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego Strony ustaliły cenę brutto wykonania przedmiotu
umowy w łącznej kwocie………………… zł brutto (słownie: ……………………..); w tym I etap w
kwocie………………… zł brutto (słownie: ……………………..). i II etap w kwocie………………… zł brutto
(słownie: ……………………..).
Należność określona w ust. 1 pozostaje niezmieniona do końca realizacji przedmiotu umowy
określonego w §2.
§5
Zamawiający dopuszcza możliwości częściowego fakturowania za przedmiot umowy
określony w §1.
Faktura będzie płatna na rachunek bankowy Wykonawcy: określony na fakturze w terminie
do 21 dni od daty jej otrzymania. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez
Strony protokół odbioru przedmiotu umowy.
Na fakturze VAT powinny figurować dane Zamawiającego tj.: Muzeum Podkarpackie
w Krośnie, ul. J. Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno, NIP 6841048586 .
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Wierzytelności objęte umową nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu) na rzecz osób
trzecich.
§6
Na dostarczony przedmiot umowy określony w §1 Wykonawca udziela 5 letniej gwarancji na
sprzęt i ………….. miesięcy gwarancji na instalację licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
bez zastrzeżeń.
Okres gwarancji zrównuje się z okresem rękojmi za wady.
Wszelkie koszty dotyczące gwarancji ponosi Wykonawca, w tym koszty transportu.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie
wskazanym przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy
ujawnionych wad.
Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może wydłużyć termin usunięcia wad. Wniosek taki
winien być złożony najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu na usunięcie wad.
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6. W przypadku gdy wada jest niemożliwa do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do
wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, a termin gwarancji określony w
ust. 1 biegnie na nowo od dnia protokolarnego odebrania wymienionego przedmiotu umowy.
7. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
§7
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne. W szczególności:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1 % ceny brutto o której
mowa w §4 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia,
b) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad określonego przez Zamawiającego w okresie
gwarancji – w wysokości 0,5% ceny brutto o której mowa w §4 ust. 1 za każdy dzień
kalendarzowy niedotrzymanego terminu,
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto o której mowa w §4 ust. 1.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn
leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 10% ceny brutto, o której
mowa w §4 ust. 1.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych na zasadach ogólnych.
3. Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń swoich wierzytelności z tytułu kar umownych lub
odszkodowań z wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
§8
Zmiana umowy może nastąpić w przypadku:
1) okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na
potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony
więzi prawnej:
a) o charakterze niezależnym od stron,
b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności, ogólnie przewidzianej dla cywilnoprawnych stosunków
zobowiązaniowych (np. powodzie, huragany, wykopaliska archeologiczne itp.),
d) którego nie można przypisać drugiej stronie.
Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia o
tym fakcie drugiej strony w ciągu 5 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości
powoływania się na klauzulę siły wyższej. Opóźnienia muszą być udokumentowane
stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz
zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia opóźnień z powodu siły
wyższej Strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu
zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
2) po ewentualnej zmianie przepisu dotyczącego wysokości stawki podatku od towarów i usług
VAT, poprzez wprowadzenie nowej stawki podatku VAT dla towarów, których ta zmiana
będzie dotyczyć.
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3) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
4) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
5) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
2) jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy,
3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4) w razie wszczęcia postępowania upadłościowego lub naprawczego Wykonawcy, zajęcia majątku
Wykonawcy w wyniku prowadzonego przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego, a także
wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających lub ograniczających swobodne
wykonywanie przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający
odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub podpisania protokołu
odbioru.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno
zawierać uzasadnienie.
§10
1. Strony umowy zobowiązują się wzajemnie informować o wszelkich zmianach mogących mieć
wpływ na wykonanie umowy, w tym w szczególności o zmianie adresu, miejsca zamieszkania lub
siedziby, a wysłanie pisma na ostatni znany adres, Strony uznają za skuteczne doręczenie.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§11
1. W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6
ust. 1 lit. c RODO) oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dane Wykonawcy zostaną przekazane do
samorządu województwa podkarpackiego, urzędu zamówień publicznych.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej Muzeum Podkarpackiego
w Krośnie dostępnej także na stronie www.muzeum.krosno.pl/nowosci/rodo, w tym z informacją
o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych
i prawie ich poprawiania.
§12
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu
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Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§13
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi
dowód jej zawarcia, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca:

Zamawiający:
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