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Nr sprawy: ZP/1/04/2015 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 

 

UMOWA Nr ………… 

zawarta w dniu __________________ r. w Krakowie pomiędzy: 

 

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie, 

ul. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, 

RNIK 56/2004, NIP: 6762282218,  

reprezentowaną przez:  

Dyrektora: Bognę Dziechciaruk-Maj, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

_______________________________________________, 

_______________________________________________, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez _________________ pod nr KRS: 

_______________, NIP: ___________________, REGON: ___________________, 

reprezentowaną przez: _________________________, 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), została zawarta umowa o 

następującej treści: 

 

§ 1 

(Przedmiot umowy) 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż gablot wystawienniczych wolnostojących 

do Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i montażu, a Zamawiający do odbioru 

przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

ofertą (Załącznik nr 1) będącymi integralną częścią niniejszej umowy. 

3. Przez wykonanie umowy Strony rozumieją dostawę gablot wystawienniczych 

wchodzących w skład zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz ich montaż. 

Wszystkie dostarczone i zamontowane produkty muszą być wykonane w sposób 
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estetyczny i trwały, z materiałów wysokiej jakości, tzn. odpornych na intensywne 

użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej. 

4. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego ryzyko przypadkowej 

utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy obciąża Wykonawcę. 

5. Gabloty dostarczone Zamawiającemu w ramach wykonania niniejszej umowy będą 

produktami nowymi, nie używanymi wcześniej, posiadającymi wszelkie wymagane 

certyfikaty i atesty. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne i prawne przedmiotu 

umowy. 

7. Przez wadę fizyczną Strony rozumieją w szczególności jakąkolwiek niezgodność 

przedmiotu umowy z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy. 

8. Przez wadę prawną Strony rozumieją w szczególności wszelkie roszczenia osób 

trzecich wynikające z naruszenia praw, własności intelektualnej i przemysłowej, w 

tym praw autorskich, patentów itp. 

9. Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się wydać 

Zamawiającemu następujące dokumenty sporządzone w języku polskim: 

a) karty gwarancyjne wydane przez producentów produktów; 

b) instrukcje eksploatacji, obsługi i konserwacji produktów w wersji papierowej lub 

elektronicznej. 

 

§ 2 

(Harmonogram prac i odbiór przedmiotu umowy) 

1. Termin wykonania umowy strony ustalają na 35 dni, tj. do dnia _______________. 

2. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przedstawi do 

akceptacji Zamawiającemu oraz Projektantowi wnioski materiałowe wszystkich 

produktów, które zamierza dostarczyć i zamontować. Wzór karty materiałowej 

stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Zamawiający w terminie 5 dni rozpatrzy 

złożone wnioski materiałowe i zaakceptuje je bądź odrzuci. W przypadku odrzucenia 

Zamawiający uzasadni odrzucenie. W przypadku uzasadnionego odrzucenia 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia powodu odrzucenia i ponownego złożenia 

wniosku materiałowego, który zostanie rozpatrzony według wyżej opisanej zasady. 

3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego. 

4. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany w dniu jego dostarczenia, w formie 

protokołu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

5. Dokonanie odbioru nie wyłącza roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. 
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§ 3 

(Gwarancja i rękojmia) 

1. Wykonawca udziela ______________ gwarancji na przedmiot umowy, niezależnie od 

gwarancji udzielonej przez producenta. 

2. Postanowienia niniejszej umowy regulujące zasady gwarancji mają pierwszeństwo 

przed kartą gwarancyjną wystawioną przez producenta i znajdują zastosowanie przy 

realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawca gwarantuje poprawność funkcjonowania produktów będących 

przedmiotem niniejszej umowy poczynając od daty podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego  przez okres wskazany w § 3 ust. 1 (okres gwarancyjny). 

4. Przez okres gwarancyjny Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na 

rzecz Zamawiającego serwisu gwarancyjnego, włączając w to koszty dojazdów i 

transportu. Koszt serwisu wliczony jest w wynagrodzenie Wykonawcy za realizację 

przedmiotu umowy. 

5. Serwis gwarancyjny polega w szczególności na diagnozowaniu i usuwaniu wszelkich 

awarii, usterek bądź wad i innych nieprawidłowości w przedmiocie umowy, a także – 

w razie konieczności – na wymianie, udostępnianiu, dostarczaniu i montażu gablot 

zastępczych lub nowych, wolnych od wad. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów napraw 

gwarancyjnych, w szczególności kosztów demontażu, transportu i ponownego 

montażu gablot. 

7. W przypadku awarii, wykrycia wady lub usterki przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do reakcji w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia dokonanego przez 

Zamawiającego mailem, faksem lub telefonicznie. 

8. Wszystkie awarie powinny być usuwane w siedzibie Zamawiającego. 

9. Maksymalny czas na usunięcie awarii wynosi 7 dni od przystąpienia do usuwania 

awarii.  

10. W przypadku niewykonania naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 9 

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy, 

wolny od wad, w terminie 14 dni. 

11. Powyższe zapisy nie zmieniają okresów gwarancji udzielanych przez producentów. 

12. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi za wady 

przedmiotu umowy wynosi 24 miesięcy od daty odbioru ostatecznego. 
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13. W przypadku wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad, okres gwarancji 

biegnie na nowo od daty dostarczenia i montażu nowego produktu. 

 

§ 4 

(Wynagrodzenie) 

1. Strony ustalają wartość wynagrodzenia na kwotę brutto: ______________ zł 

(słownie: ______________________________________), zgodnie z ofertą 

stanowiącą integralną część niniejszej umowy. 

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT za wykonanie przedmiotu umowy po pozytywnym 

odbiorze ostatecznym dokonanym przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany w 

fakturze. 

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.  

 

§ 5 

(Kary umowne) 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej 

umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za każdy 

dzień nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub 

nieterminowego usunięcia usterki w okresie gwarancyjnym; 

b) 100 zł – za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 9 niniejszej umowy; 

c) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej 

umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości  10% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, jeśli 

tego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku 

Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie (w tym określone w ust. 2). 
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Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni, licząc od daty powzięcia 

przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę 

odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma prawo żądać tylko 

wynagrodzenia należnego z tytułu tej części przedmiotu umowy, która została 

wykonana do dnia odstąpienia i która będzie określona pisemną inwentaryzacją 

sporządzoną i podpisaną przez obie Strony niniejszej umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

za wykonanie przedmiotu umowy. 

6. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu 

cywilnego.  

 

§ 6 

 (zabezpieczenia należytego wykonania umowy)  

1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 w kwocie _______ zł (słownie złotych: ________________). 

Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia stanowi załącznik do niniejszej 

umowy. 

2. Do zabezpieczenia należytego wykonania umowy stosuje się zapisy pkt XV. SIWZ. 

 

§ 7 

(Istotne zmiany umowy) 

1. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w 

następujących przypadkach: 

a) działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i 

niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w przypadku 

podwyższonej staranności Stron; 

b) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, a mających 

istotny wpływ na wykonanie umowy, w szczególności zmiany stawki podatku od 

towarów i usług; 

c) zmian korzystnych dla Zamawiającego; 
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d) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 

przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy 

czym Zamawiający zapłaci za wszystkie świadczenia i udokumentowane koszty, 

które Wykonawca poniósł w związku z planowanymi świadczeniami.  

 

§ 8 

(Przedstawiciele Stron) 

1. W zakresie realizacji niniejszej Umowy osobą upoważnioną do reprezentowania 

Zamawiającego jest: p. Daniel Seidler – Zastępca Dyrektora Zamawiającego.  

tel.: 502-556-064, e-mail: daniel.galeria@manggha.pl. 

2. W zakresie realizacji niniejszej Umowy osobą upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy jest: _______________________________________.  

tel.: ____________, e-mail: _______________________________. 

 

§ 9 

(Postanowienia końcowe) 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają: 

- właściwe przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych; 

- właściwe przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Umowa niniejsza została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 

egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

- oferta Wykonawcy, 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

- potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

- wzór wniosku o zatwierdzenie materiałów i urządzeń. 

 

Zamawiający:                                                       Wykonawca: 

mailto:daniel.galeria@manggha.pl

