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Zata.cznik nr 2 do Zaproszenia

U M O W A

MPS-IX.262.9 2018

zawarta w dniu r. w Stupsku pomiQdzy:

Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku, ul. Dominikanska 5-9 76-200 Slupsk, wpisanym
do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorza^d Wojewodztwa Pomorskiego
pod numerem 2/99, poslugujajcym si? numerem identyfikacji podatkowej 839-10-03-052,
reprezentowanym przez:
Marzenne. Mazur - Dyrektora

przy kontrasygnacie Marioli Wrzesniak- Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych - Gtownego Ksi^gowego,

zwanym dalej Zamawiajqcym

zwanym dalej Wykonawcq.

W wyniku przeprowadzonego post^powania o wartosci zamdwienia do kwoty okreslonej w art. 4 pkt

8 ustawy Prawo zamdwieri publicznych na ,,Druk ksia.zki i zaproszenia dot. Spichlerza Biatego dla

Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku" zwanego w dalszej cz^sci post^powaniem, Zamawiajgcy

powierza Wykonawcy realizacje. zamdwienia nast^pujqcej tresci, zgodnego w tresci ze ztozona. przez

WykonawcQ oferta..

§1

1. Zamawiajqcy zamawia, Wykonawca zobowia.zuje si$ do druku ksia.zki w ilosci oraz
zaproszenia w ilosci zgodnie z zaproszeniem i ze ztozona. oferta. dla Muzeum Pomorza
Srodkowego w Stupsku.

2. Przedmiot umowy okreslona. w ust. 1 nalezy wykonac zgodnie z opisem przedmiotu
zamdwienia zawartym w zaproszeniu.

3. Zaproszenie i formularz ofertowy Wykonawcy ztozony w post^powaniu stanowia. zata.cznik nr
1 i 2 do umowy.

4. Umowa obejmuje druk ksiqzki i zaproszenia z dostawa. do siedziby Zamawiajqcego
mieszczqcej si^ w Stupsku przy ul. Dominikariskiej 5-9. Wszelkie koszty czynnosci niezb^dnych
do wykonania zamdwienia ponosi Wykonawca.

5. Materiaty do druku Wykonawca otrzyma od Zamawiajqcego. Dostawy materiatdw do miejsca
ich przygotowania do druku dokonuje Wykonawca na wtasny koszt.
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§2

Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 2018r.

§3

l.W czasie przekazywania (wydawania) przedmiotu umowy przez Wykonawce. Zamawiajqcy sprawdzi

Nose otrzymanych ksiqzek i zaproszeri.

2. W przypadku stwierdzenia wad przy wydawaniu przedmiotu umowy Zamawiajqcy ma prawo

przerwac czynnosci i wyznaczyc termin do dostarczenia ksigzek i zaproszen bez wad. Wyznaczenie

tego terminu nie przedtuza terminu, o ktorym mowa w § 2. Przekazanie zamowienia naste_puje za

protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli.

3. Zamawiajqcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania protokotu dokona odbioru ilosciowego

i jakosciowego druku. O zastrzezeniach, uwagach lub wadach co do jakosci Zamawiajqcy informuje

pisemnie Wykonawce.. Odbior dokonany zostanie protokotem podpisanym przez upowaznionych

przedstawicieli stron.

4. Data, wykonania zamowienia jest data odbioru bez wad, z uwzgle_dnieniem zapisow ust. 3.

§4

1. Wynagrodzenie tgczne za wykonanie przedmiotu umowy wynosi kwot^ brutto (stownie:

), zgodnie z oferta. Wykonawcy ztozona. na etapie poste_powania i nie

moze przekroczyc tej kwoty.

2. Podstawa. wystawienia faktury jest podpisany protokot odbioru bez stwierdzeniu brakow

ilosciowych i jakosciowych. Ptatnosc nastqpi w terminie 14 od dnia prawidtowo wystawionej faktury

na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze.

3. W przypadku bte_dnie wystawionej faktury, termin ptatnosci liczony jest od daty wptywu

do Zamawiaja.cego faktury korygujqcej.

4. Wynagrodzenie za wykonanie zamowienia uwzgle.dnia podatek VAT oraz wszelkie koszty, wydatki

i obcigzenia przewidywane i nieprzewidywalne, jakie Wykonawca musi poniesc w celu jego

wykonania , w tym dostawy wykonanego przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiajqcego

mieszcza_cej sie. w Stupsku przy ul. Dominikanskiej 5-9, i wyczerpuje w catosci roszczenia Wykonawcy z

tytutu jego wykonania.

§5

1. Braki lub wady stwierdzone przy odbiorze usunie_te zostanq przez Wykonawce. na jego koszt

w terminie 7 dni od odbioru.

2. Wykonawca udziela Zamawiaja.cemu gwarancji za wady prawne i fizyczne na okres 24 miesie_cy. W

ramach gwarancji Wykonawca zobowiqzany jest do bezptatnego usuwania wad w terminie 7 dni

od zgtoszenia przez Zamawiajqcego.

Projokl RPPM 08.03 00-22-0038/15 .Witkacy w Stupskich Spichier/ach Sztuki - rewitalizacja ^ MU2EUM POMORZA SRODKOWEGO W SLUPSKU
i adaplacja dw6ch XlX-wlecznych zabytkowyctl spicfilerzy I !ch otoczenia na cele kulturalne ~JL MUZEUM RE JESTROWANE
i spoteczne E7AP I - Spichlerz Biaty. obj?ty wsparciem w ramach Regionalnego Programu |̂  fjm~ ul Dommikanska 5-9. 76-200 Slupsk
Oparacyjnego Wojew6dztwa pomorskiego na lata 2014-2020 - OS Priorytetowa 6, dzialanle 8.3. l\ I tei • 59 842 40 81/2'faks: 59 842 65 1a

ProjektwapAlfinansowany przez Unle Europejsk^z EuropejsKlego Funduszu Rozwoju I \/ I www.ffluzeum.siupsk.pl
Regionelnego oraz budzstu Samorzadu WpjewAdztwa Pomorskiego. JL T JL. e-mail: muzeum@muzeum.8lupsk.pl



g Fundusze :*jm URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
*3m WOJEWODZTWA POMORSKIEGO „ Europejski Fundusz

Program Regionalny vjf/ Rozwoju Regionatnego

3. Zgtoszenie wad i/lub brakow be.dzie naste.powato wformie elektronicznej na adres ,

faxem na nr ,„„„„„„„„„„„„„„ lub pisemnie na adres Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiqzuje sie. do terminowego i starannego, zgodnego z zasadami sztuki,

wykonania umowy.

§6

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowiqzuje siQ

zaptacic Zamawiaj^cemu kary umowne z naste.pujqcych tytutow i wysokosci:

1) w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 4

ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpocze.ty dzieri zwtoki w realizacji zamowienia w stosunku do

terminu okreslonego w § 2

2) w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §4

ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpocze,ty dzieri zwtoki w usuwaniu wad przedmiotu umowy

stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w stosunku do terminu okreslonego

odpowiednio w §5 ust. 1 lub §5 ust. 2,

3) w przypadku, gdy zamowienie nie spetnia wymogow w zakresie jakosci okreslonych w umowie,

a Zamawiaj^cy uzna, ze nie bytoby uzasadnione odstqpienie od umowy lub zleconej cze.sci umowy,

w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

4) za odstqpienie od umowy lub jej rozwiqzanie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci

10% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 4ust. 1.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zqdania odszkodowania przekraczajqcego wysokosc

zastrzezonych kar umownych.

3. Kara jest nalezna bez wzgl^du na poniesionq przez Zamawiajqcego szkode..

4. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1, mogq bye potrqcane przez Zamawiajqcego

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Zaptacenie kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1-3 nie zwalnia Wykonawcy z obowiqzku

dokoriczenia prac, jak rowniez z zadnych innych zobowiqzan umownych.

§7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy

moze odstqpic od umowy w terminie 30 dni od powzie_cia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2.Ponadto Zamawiajqcy moze odstqpic od umowy lub jej cze_sci z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy, w szczegolnosci:

1) w przypadku opoznienia w terminie odbioru przedmiotu umowy przekraczajgcego niz 7 dni;
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2) Wykonawca opoznia si$ z usuni^ciem zgtoszonych przez Zamawiaja.cego wad jakosciowych

lub brakow stwierdzonych w trakcie odbioru przez okres co najmniej 7 dni.

3) Wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Wowczas Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare^ umowna, w wysokosci okreslonej w § 6 ust. 1 pkt 4.

3. W przypadku odsta.pienia od umowy Wykonawca i Zamawiajqcy przedtoza. szczegotowe

zestawienie swoich roszczeri, aby umozliwic zawarcie polubownego porozumienia.

4. Odstqpienie od umowy winno nastqpic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac

uzasadnienie oraz sposob wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem wszystkich kosztow jakie poniosta

strona nie odpowiadaja_ca za odsta.pienie od umowy.

§8

1. Umowa wia.ze strony z dniem jej podpisania przez Zamawiaja_cego i Wykonawce..

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq maja. zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja. formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Czynnosci

nastQpcze okreslone w § 77 ust. 2 kodeksu cywilnego wymagaja. formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci lub nieskutecznosci.

4. Wszelkie spory powstate na gruncie niniejszej umowy rozstrzygane be_da. przez Sa_d wtasciwy

miejscowo wedtug siedziby Zamawiaja_cego.

5. Wszystkie wymienione zatqczniki stanowia. integralna. CZQSC umowy.

6. UmowQ sporzqdzono w j^zyku polskim w dwoch jednobrzmia.cych egzemplarzach, jeden

egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiaja.cego.

Zata.cznikami do niniejszej umowy sq:

1) Zaproszenie

2) Formularz oferty Wykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Projekt RPPM 08.03 00-22-0038/15 .Wilkacy w Stupskich Spichlerzactl Szluki - rewitalizacja ^ MUZEUM POMORZA SRODKOWEGO W Si-UPSKU
I adaptacja dw6ch XlX-wlecznych zabytkowych spichien-y I Ich oioczenla na cele kulturalne *\M REJESTROWANE
i spmaczne ETAP I - Spichferz Biaty, obj?ty wsparciam w ramach Regionatnego Programu "Ik ~\flf ui Dominikanska 5-9. 76-200 Shjpsk
Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - 04 Priorytetowa a, dziatanie 8.3. |\I tel.: 59 842 40 81/2. faks: 59 842 65 18
Projekt wapotfinansowany przez Unle Europejska, z Europejsklego Funduszu Rozwoju ^^ I www.muzeum.sfupsk.pl
Regionalnego oraz budzetu Samorza,du Wojewddrtwa Pomortkiego. -i- T JL e-mail: muzeum@muzeum.«lupsk.pl


