
Załącznik nr 3  

 

 

 

WZÓR UMOWY  

 

zawarta w dniu .............  

pomiędzy:  

Muzeum Regionalnym w Człuchowie,  

ul. Kościelna 8, 77-300 Człuchów, NIP 843-14-26-771, REGON 770531149  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

Krzysztofę Monikowską – Dyrektora  

a .............................  

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą .................................................................... 

z siedzibą w ....................................., NIP: ........................... zwanym dalej “Wykonawcą”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, o następującej treści:  

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o  

wartości mniejszej niż 130 000 zł, prowadzonym zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Muzeum 

Regionalnego w Człuchowie  Nr 32/2020 z dnia 31.12.2020 roku, strony umowy zgodnie 

ustalają co następuje:  

 

 

§1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Wykonanie, dostawa i montaż gablot 

ekspozycyjnych na wystawę stałą Z dziejów miasta i regionu w Muzeum Regionalnym w 

Człuchowie” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 i 2 do 

Zaproszenia do składania ofert oraz ofertą Wykonawcy.  

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę gablot, w tym transport (na koszt i ryzyko 

Wykonawcy), wniesienie, montaż. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac 

zapewnia Wykonawca.  

3. W skład zamówienia, o którym mowa w ust. 1, wchodzą dwie gabloty ekspozycyjne, 

wykonane wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.  

4. Dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany  

w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczony do stosowania.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnych, niewielkich zmian  

w zakresie wymiarów dodatkowych elementów wyposażenia gablot służących do ekspozycji 

zabytków. Powyższe zmiany będą mogły zostać wprowadzone za  

obopólną zgodą stron oraz nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia należnego  

Wykonawcy.  

6. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności, wiedzę, doświadczenie, a także  

dysponuje potencjałem technicznym oraz osobowym niezbędnymi do wykonania  

przedmiotu umowy.  



§ 2 

Termin realizacji  

Strony ustalają, że przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie do 28 lutego 2022 r.  

 

§ 3 

Sposób i warunki realizacji umowy 

 

1. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić pomieszczenia na czas dostawy i montażu gablot 

oraz zapewnić nadzór nad prawidłowym ich ustawieniem. Zamawiający zobowiązuje się do 

udostępniania Wykonawcy pomieszczenia sali wystawowej w celu dokonania wizji lokalnej.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć gabloty ekspozycyjne  

dokonać ich montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy z dnia ...............  

3. Wykonawca oświadcza, że gabloty będą nowe, nieużywane, nieuszkodzone, spełniające 

wszystkie parametry techniczne i użytkowe określone przez Zamawiającego Transport 

elementów przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego  

organizuje Wykonawca na swój koszt i ryzyko.  

4. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty materiałów objętych  

przedmiotem umowy do chwili ich protokolarnego odbioru przez Zamawiającego. W 

przypadku gdy dostarczone meble lub ich elementy będą uszkodzone lub ulegną uszkodzeniu 

podczas transportu lub montażu zostaną one przez Wykonawcę wymienione na nowe lub 

naprawione przed zgłoszeniem do odbioru.  

5. Wykonawca zobowiązany jest przed planowanym podjęciem robót montażowych uzgodnić 

z Zamawiającym termin przystąpienia do wykonania zamówienia.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 

wykonanie przedmiotu zamówienia, a także za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji 

zamówienia. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z winy Wykonawcy 

będą usuwane przez niego na jego koszt.  

7. Wykonawca zgłasza przedmiot umowy do odbioru po jego kompletnym zakończeniu.  

8. Przedmiot umowy będzie odbierany na podstawie Protokołu Odbioru podpisanego przez  

przedstawicieli obu stron.  

9. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone przez Zamawiającego wady w zakresie  

jakości dostarczonych elementów, Wykonawca na własny koszt dokona usunięcia wad, w tym 

wymiany na wolne od wad – nie później niż w terminie 14 dni od przekazania przez  

Zamawiającego informacji o stwierdzonych wadach.  

 

§ 4 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy  

wynagrodzenie w kwocie…………. ............ złotych brutto (słownie:  

.............................................................................................................. 00/100 złotych).  

2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury, w terminie 14 dni od daty otrzymania  

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w fakturze.  

3. Podstawą wystawienia faktury za przedmiot umowy będzie podpisany przez Strony bez  

zastrzeżeń Protokół Odbioru.  

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania  

zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia, w tym m.in. koszty dotyczące  



wszelkich prac przygotowawczych, transportowych, porządkowych, montażowych,  

kierownictwa i dozorowania oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu  

umowy, a także podatek VAT, i wyczerpuje należności Wykonawcy z tytułu wykonania  

przedmiotu umowy.  

 

 

§ 5 

Gwarancja 

 

1. Wykonawca udziela minimalny termin gwarancji na cały przedmiot umowy wynoszący 24 

miesiące.  

2. Termin gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru.  

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad ilościowych lub jakościowych 

(również ukrytych) dostarczonych elementów przedmiotu umowy – w okresie gwarancji lub 

rękojmi – Zamawiający sporządzi Protokół Reklamacyjny, w którym wyznaczy termin na 

usunięcie stwierdzonych wad i prześle go Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest usunąć  

stwierdzone wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego własnym staraniem i  

kosztem.  

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie 

z ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do powierzenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na  

koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez utraty gwarancji.  

5. Gwarancja nie będzie obejmowała uszkodzeń poszczególnych elementów składających się 

na przedmiot umowy, wynikających z ich niewłaściwego użytkowania.  

6. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady także po upływie gwarancji i rękojmi jeżeli wady  

ujawnione zostały przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.  

 

§ 6 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych  

okolicznościach.  

 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie  

Wykonawcy, w szczególności w przypadku:  

1) opóźnienia w terminie wykonania przedmiotu umowy dłuższego niż 14 dni,  

2) wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,  

3) opóźnianie się z usunięciem zgłoszonych przez Zamawiającego wad przedmiotu umowy 

przez okres co najmniej 14 dni. Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w 

wysokości określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.  

 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe  

zestawienie swoich roszczeń, aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.  

 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i  

zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich 

kosztów jakie poniosła strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy.  

 

 

 



§ 7 

Kary umowne 

 

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie  

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%  

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.  

2. Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminie wykonania przedmiotu umowy określonego § 

2 Umowy, jak również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy  

stwierdzonych podczas odbioru albo w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zapłaci  

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 

niniejszej umowy.  

3. O nałożonych karach Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.  

4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od otrzymania 

informacji o obciążeniu.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego  

mu wynagrodzenia.  

6. Kary umowne są niezależne od poniesienia szkody.  

7. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych.  

8. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo naliczania 

Zamawiającemu odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej.  

 

§ 7 

Zmiana treści umowy 

 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania 

formy pisemnej, pod rygorem nieważności. § 8 Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  

Cywilnego.  

3. Integralną częścią niniejszej umowy jest Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

(Załącznik nr 1)  Zapytania ofertowego oraz oferta Wykonawcy.  

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.  

 

Wykaz załączników do umowy:  

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.  

Załącznik nr 2 – Formularz oferty Wykonawcy z dnia ..............  

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  

 

 

 

........................        ............................... 


