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/alqc/nik nr 2 do Zaproszenia

U M O W A

MPS-IX.262.8.. ..2018

zawarta w dniu r. w Slupsku, pomi^dzy:
Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez Samorzajd Wojewodztwa Pomorskiego pod numerem 2/99, posiugujajcym si?
numerem identyfikacji podatkowej 839-10-03-052, reprezentowanym przez:
Mar/ennc Mazur - Dyrektora
przy kontrasygnacie Marioli Wrzesniak- Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych - Glownego
Ksi^gowego, zwanym dalej Zamawiajqcym
a

zwanym dalej Wykonawcq..

W wyniku przeprowadzonego post^powania o wartosci zamowienia do kwoty okreslonej w art. 4
pkt.8 ustawy Prawo zamowiefi publicznych na ,,Zakup audioprzewodnikow wraz z osprz^tem i
oprogramowaniem dla slupskiej siedziby Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku" zwanego
w dalszej czesci postej>owaniem, Zamawiaj^cy powierza Wykonawcy realizacj? zamowienia
nastejjujajcej tresci, zgodnego w tresci ze zlozona^ przez Wykonawc? oferta^.

§1

1. Zamawiajajcy zamawia, Wykonawca zobowi^zuje si§ do dostawy audioprzewodnikow wraz
z osprz^tem i oprogramowaniem zgodnie z ze zlozonq. ofertq. dla Muzeum Pomorza
Srodkowego w Slupsku.

2. Przedmiot umowy okreslony w ust.l nalezy wykonac zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia zawartym w Zaproszeniu.

3. Zaproszenie i formularz ofertowy Wykonawcy zlozony w post^powaniu stanowia^ zalajcznik
nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

4. Umowa nie obejmuje dostawy audioprzewodnikow wraz z osprz^tem i oprogramowaniem
do siedziby Zamawiajajcego.

5. Wykonawca zobowiajzuje si^ dostarczyc urzajdzenia stanowia^ce przedmiot umowy w stanie
nowym, bez oznak uzywalnosci.

6. Dostarczony przedmiot umowy powinien posiadac karty gwarancyjne i instrukcje obslugi
w j^zyku polskim oraz dokumenty wymagane obowi^zujajcymi przepisami prawa.
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7. Wykonawca zobowi^zuje si§ rowniez dostarczyc licencje na oprogramowanie obj^te
przedmiotem umowy umozliwiajajce Zamawiajajcemu korzystania przez czas nieokreslony z
dostarczonego oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem i celem okreslonym w niniejszej
umowie.

§2

Wykonawca zobowiajzany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 28 wrzesnia
2018 r.

§3

l.W czasie przekazywania (wydawania) przedmiotu umowy przez Wykonawc§ Zamawiajqcy
sprawdzi ilosc audioprzewodnikow i osprz^t oraz ich dzialanie.
2. W przypadku stwierdzenia wad przy wydawaniu przedmiotu umowy Zamawiaja^cy ma prawo
przerwac czynnosci i wyznaczyc termin do dostarczenia audioprzewodnikow wraz z osprz^tem bez
wad. Wyznaczenie tego terminu nie przedluza terminu, o ktorym mowa w § 2. Przekazanie
zamowienia nast^puje za protokolem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli.
3. Zamawiajajcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania protokolu dokona odbioru ilosciowego
i jakosciowego przedmiotu umowy. O zastrzezeniach, uwagach lub wadach co do jakosci
Zamawiajajcy informuje pisemnie Wykonawcy. Odbior dokonany zostanie protokolem podpisanym
przez przedstawicieli stron.
4. Data^ wykonania zamowienia jest data odbioru bez wad, z uwzgl^dnieniem zapisow ust. 3.

§4

1. Wynagrodzenie lajszne za wykonanie przedmiotu umowy wynosi kwot£ brutto (slownie:
), zgodnie z oferta^ Wykonawcy zlozona^ na etapie post^powania i

nie moze przekroczyc tej kwoty.
2. Podstawa^ wystawienia faktury jest podpisany protokol odbioru bez stwierdzeniu brakow
ilosciowych i jakosciowych. Platnosc nastaj)i w terminie 14 od dnia prawidlowo wystawionej
faktury na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze.
3. W przypadku bl^dnie wystawionej faktury, termin platnosci liczony jest od daty wplywu do
Zamawiaja^cego faktury korygujajcej.
4. Wynagrodzenie za wykonanie zamowienia uwzgl^dnia podatek VAT oraz wszelkie koszty,
wydatki i obciajzenia przewidywane i nieprzewidywalne, jakie Wykonawca musi poniesc w celu
wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty odbioru materialow od Zamawiajajcego oraz dostawy
wykonanego przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiajajcego mieszcza^cej si§ w Slupsku przy
ul. Dominikanskiej 5-9, koszty licencji na oprogramowanie, i wyczerpuje w calosci roszczenia
Wykonawcy z tytulu jego wykonania.

§5

1. Braki lub wady stwierdzone przy odbiorze usunie_te zostana^ przez Wykonawc? na jego koszt w
terminie 7 dni od odbioru.
2. Zgloszenie wad i/lub brakow b^dzie nastepowalo w formic elektronicznej na adres

, faxem na nr ,„„„„„„„„„„„„„„ lub pisemnie na adres Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiajzuje si§ do terminowego i starannego, zgodnego z zasadami sztuki,
wykonania umowy.
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§6

1. Wykonawca udziela miesi^cy gwarancji jakosci na cafy przedmiot umowy, w tym
oprogramowanie.

2. Gwarancja, o ktorej mowa w ust. 1 obejmuje cafy przedmiot umowy i liczy si? od daty odbioru
przedmiotu umowy bez uwag i wad.

3. Wykonawca jest zobowi^zany zapewnic bezplatny serwis techniczny przedmiotu umowy w zakresie
oprogramowania w okresie gwarancji. Zamawiajajcy powiadomi Wykonawc? o wadach przedmiotu
umowy niezwlocznie po ich wystajjieniu telefonicznie, faksem lub e-mailem.

4. Wykonawca zobowia^zuje do nieodplatnego usuni?cia usterek, wad lub awarii bajdz wymiany wadliwego
urzajdzenia lub oprogramowania na nowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

5. Przez wad? oprogramowania nalezy rozumiec w szczegolnosci brak dziatania lub bl?dne dzialanie
oprogramowania niezgodne z zatozeniami lub przeznaczeniem.

6. Zamawiaja_cy zastrzega, ze w przypadku niewywiajzania si? Wykonawcy z zobowiajzania okreslonego w
ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiaj^cy moze dokonac usuni?cia wad, usterek lub awarii lub
wymiany wadliwego urzajdzenia lub oprogramowania na nowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Poza gwarancja^ Wykonawca, przez okres dwoch lat od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag i
wad, udziela rejtojmi na zasadach okr?conych w art. 556 i nastej)nych Kodeksu Cywilnego.

§7

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowi^zuje si§
zaplacic Zamawiajajcemu kary umowne z nast^puja^cych tytulow i wysokosci:
1) w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w
§4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpocz^ty dzien zwloki 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^y dzien zwloki w usuwaniu wad przedmiotu umowy
(w tym wymiany) stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r^kojmi lub gwarancji w stosunku do
terminu okreslonego odpowiednio w §5 ust. 1 lub wyznaczonego przez Zamawiajajcego,
3) w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w
§4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczejy dzien zwloki w realizacji bezplatnego serwisu
technicznego w stosunku do czasu reakcji okreslonego w § 6 ust. 3,
4) w przypadku, gdy zamowienie nie spelnia wymogow w zakresie jakosci okreslonych w umowie,
a Zamawiajajcy uzna, ze nie byloby uzasadnione odstapienie od umowy lub zleconej cze_sci umowy,
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
5) za odsta_pienie od umowy lub jej rozwiajzanie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 4ust. 1.
2. ZamawiajajDy zastrzega sobie prawo za^dania odszkodowania przekraczaja^cego wysokosc
zastrzezonych kar umownych.
3. Kara jest nalezna bez wzgl?du na poniesiona^ przez Zamawiajajcego szkod?.
4. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1, moga^ bye potra^cane przez Zamawiajajcego z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
5. Zaptacenie kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1-5, nie zwalnia Wykonawcy z
obowi^zku dokonczenia prac, jak rowniez z zadnych innych zobowiazan umownych.
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§8

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujajcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawiajajcy
moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od powzi^cia wiadomosci o tych okolicznosciach.
2. Zamawiajajcy moze odstapic od umowy lub jej cze_sci z przyczyn lezajcych po stronie
Wykonawcy, w szczegolnosci:
1) w przypadku opoznienia w odbiorze przedmiotu umowy przekraczajajcego niz 7 dni;
2) Wykonawca opoznia si§ z usuni^ciem zgloszonych przez Zamawiajajcego wad lub brakow
stwierdzonych w trakcie odbioru albo w okresie r^kojmi lub gwarancji przez okres co najmniej 7
dni.
3) Wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
Wowczas Zamawiajajcy naliczy Wykonawcy kar? umowna^ w wysokosci okreslonej w § 7 ust. 1
pkt5.
3. W przypadku odstaj>ienia od umowy Wykonawca i Zamawiajajcy przedloza^ szczegolowe
zestawienie swoich roszczen, aby umozliwic zawarcie polubownego porozumienia.
4. Odstajiienie od umowy winno nastajiic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie oraz sposob wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem wszystkich kosztow jakie
poniosla strona nie odpowiadajajca za odstapienie od umowy.

§9

1. Umowa wi^ze strony z dniem jej podpisania przez Zamawiajajcego i Wykonawc?.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Czynnosci nastejtcze okreslone w § 77 ust. 2 kodeksu cywilnego wymagaja^ formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci lub nieskutecznosci.
3. Wszelkie spory powstale na gruncie niniejszej umowy rozstrzygane b^da^ przez Sajd wlasciwy
miejscowo wedlug siedziby Zamawiajajcego.
4. Wszystkie wymienione zalajczniki stanowia^ integralna^ cz^sc umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza^ umowa^ maja^ zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego
6. Urnow? sporzajdzono w j§zyku polskim w dwoch jednobrzmiajcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiajajcego.

Zal^cznikami do niniejszej umowy s;j:
l)Formularz oferty wykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJ4CY
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