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- wzór umowy – 

 
 

UMOWA Nr ………  
 
zawarta w dniu ........................ pomiędzy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. 

Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsku, NIP 839-10-03-052 , REGON 000277807 , reprezentowanym 

przez: 

Marzennę Mazur – Dyrektora 

przy kontrasygnacie Marioli Wrześniak – Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych Głównego księgowego    

zwaną w dalszej części „Zamawiającym”, 

a 

................................................................................. z siedzibą w ……………………………………., NIP 

........................ REGON ...........................................  reprezentowanym przez:  

………………………..  - …………………………………….. 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”. 

 W wyniku przeprowadzonego postępowania o wartości zamówienia do kwoty określonej w art. 4 
pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanego w dalszej części postępowaniem, Zamawiający 
udziela Wykonawcy zamówienia następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: 
-  Opracowanie Studium wykonalności dla zadania pn. “Witkacy w Słupskich Spichlerzach 
Sztuki – rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX w. zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia 
na cele kulturalne i społeczne – Etap II Spichlerz Czerwony”, planowanego do realizacji w  
Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, VIII osi priorytetowej: 
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1. Ochrona 
dziedzictwa Kulturowego i rozwój zasobów kultury. 
- Opracowanie niezbędnych załączników do wniosku aplikacyjnego zgodnie ze wzorem 
zamieszczonym https://www.pois.gov.pl/nabory/81-ochrona-dziedzictwa-kulturowego-i-rozwoj-
zasobow-kultury/ 

2.Strony ustalają swoich reprezentantów uprawnionych do podejmowania szczegółowych ustaleń w 

trakcie realizacji zamówienia: 
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a) Zamawiającego reprezentował będzie: …………………………………, tel. ……………………; 

b) Wykonawcę reprezentował będzie: ………………………………………, tel. ……………………. 

3.Zakres przedmiotu umowy określa zaproszenie do składania ofert, które stanowi integralną część 

umowy.  

4.Osoby wymienione w ust. 2 są uprawnione do uzgodnienia form i metod pracy, udzielania koniecznych 

informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

§ 2. 

Termin realizacji umowy 

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1: w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 20 marca 2017r.                                                    

 

§ 3. 

Podstawowe obowiązki i prawa Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszelkich dokumentów i informacji 

niezbędnych do prawidłowego i kompletnego opracowania przedmiotu umowy. 

    2. Zamawiający zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych w 
umowie warunków. 

 
§ 4. 

Podstawowe obowiązki i prawa Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z uwzględnieniem sugestii Zamawiającego 

wynikłych z przeprowadzonych konsultacji. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wyjaśnień dotyczących opracowania wchodzącego w 

zakres przedmiotu umowy i zawartych w nim rozwiązań, wszystkim  uprawnionym przedstawicielom 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) przekazać przedmiot umowy Zamawiającemu w terminie wyszczególnionym w § 2. niniejszej umowy; 

b) dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 umowy w trzech egzemplarzach w formie 

pisemnej i dwóch egzemplarzach na nośniku elektronicznym CD-R lub DVD – R w dokumencie Pdf i 

doc. 

c) dokonywać weryfikacji studium wykonalności i udzielać niezbędnych informacji na etapie oceny 

wniosku o dofinansowanie w POIiŚ, w terminie przyjętym w konkursie. 

 4. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego tj. Muzeum Pomorza Środkowego 

w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego na zasadzie wyłączności wszelkie prawa autorskie na 

wszystkich polach eksploatacji, w tym do publikacji na stronie internetowej, przesyłania wersji 



 

elektronicznej, do nieograniczonego rozporządzania studium w Polsce i na świecie. 

§5. 

Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy wyszczególnionego w  §1 ust.1 wyniesie: 

………………………..netto oraz …………………………..brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną na 

etapie postępowania  (słownie brutto:  …………………………………………………………………zł).  

2. Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po 

zakończeniu i przekazaniu studium wykonalności Zamawiającemu. 

3. Podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowi podpisanie przez Zamawiającego protokołu 

zdawczo- odbiorczego kompletnego i wolnego od wad opracowania studium  wykonalności,  o którym 

mowa w  § 1 ust.1 umowy, 

4. Należność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego na 

rachunek Wykonawcy …………………………………………….., w terminie 30 dni licząc od daty 

otrzymania faktury.  

5. Wykonawca wystawi fakturę na adres: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Dominikańska 

5-9, 76-200 Słupsk, NIP: 839-10-03-052. 

6. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty otrzymania faktury 

korygującej. 

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszystkie czynniki cenotwórcze związane z realizacją 

przedmiotu umowy bez  wad.  

§ 6. 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Odbiorowi będzie podlegało kompletne opracowanie studium wykonalności według zakresu 

określonego w § 1 ust. 1 umowy.  

2. Przekazanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, 

spisanego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

3. Prace stanowiące umówiony przedmiot odbioru zostaną zaopatrzone w pisemne oświadczenie 

Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz że zostały 

wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może 

odmówić odbioru i wyznacza czas na usunięcie  wad do 5-ciu dni kalendarzowych od dnia ich 

stwierdzenia. 

5. Wykonawca opracowania studium wykonalności odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z 

ostateczną, oryginalną wersją (papierową). W procedurze odbioru studium wykonalności będzie  

 



 

przeprowadzona weryfikacja elektroniczna opracowania pod kątem jej zgodności z wersją papierową. 

6. Płyty CD powinny być jednoznacznie opisane nazwą projektu i ich zawartością. Niedopuszczalne jest 

oznakowanie tylko kopert. 

§ 7 

Zwłoka i kary umowne 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości  2 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w opracowaniu i przekazaniu studium wykonalności w stosunku do 

terminu określonego w § 2 pkt. 1 umowy; 

b) w wysokości 30 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku 

odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca,  

2. Kary umowne są niezależne od poniesionej szkody. 

3. Zapłata kary umownej za zwłokę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia realizacji 

przedmiotu umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość 

zastrzeżonych kar. 

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6. Jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekracza 7 dni,  Zamawiający jest uprawniony do 

odstąpienia od umowy niezależnie od innych przyczyn uprawniających do odstąpienia od umowy, w 

takim wypadku zostaje naliczona kara określona w ust. 1 lit. b  

 

§ 8. 

Rozwiązywanie sporów 

Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa wygasa z chwilą upływu terminu na jaki została zawarta..  

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy  Kodeksu Cywilnego. 

4. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



 

 

6. Czynności następcze określone w § 77 ust. 2  kodeksu cywilnego wymagają formy pisemnej pod 

rygorem  

        nieważności lub nieskuteczności 

7. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej strony. 

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA 
  ………………………………    ……………………………………….. 

 


