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U M O W A

MPS-IX.262.13... ..2018

zawarta w dniu w Stupsku pomie.dzy:

Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku, ul. Dominikahska 5-9 76-200 Stupsk, wpisanym do
Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorza.d Wojewodztwa Pomorskiego

pod numerem 2/99, postugujqcym si? numerem identyfikacji podatkowej 839-10-03-052,

reprezentowanym przez:

Marzenne. Mazur- Dyrektora

przy kontrasygnacie Marioli Wrzesniak- Zaste_pcy Dyrektora ds. ekonomicznych - Gtownego

Ksî gowego,

zwanym dalej Zamawiajqcym

-a-

prowadzqcymi dziatalnosc gospodarcza. w formie spotki cywilnej

pod nazwa. z siedziba. w ,

zwanym dalej Wykonawcq

W wyniku przeprowadzonego poste,powania o wartosci zamowienia do kwoty okreslonej w

art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamowieri publicznych na Zakup nawilzaczy do Spichlerza Biatego dla
Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku w zwia,zku z zadaniem inwestycyjnym realizowanym w
ramach Projektu pn. ,,Witkacy w Stupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwoch

XIX wiecznych zabytkowych spichlerzy oraz ich otoczenia na cele kulturalne i spoteczne. Etap 1 -

Spichlerz Biaty" zwanego w dalszej czejci poste.powaniem, Zamawiajqcy powierza Wykonawcy

realizacJQ zamowienia naste.pujqcej tresci, zgodnego w tresci ze ztozonq przez Wykonawc^ ofertq.

§1

1. Zamawiajqcy zamawia, Wykonawca zobowiqzuje si^ do dostawy i przeniesienia wtasnosci
nawilzaczy zgodnie z zaproszeniem do sktadania ofert i ze ztozonq ofertq dla Muzeum Pomorza
Srodkowego w Stupsku.
2. Przedmiot umowy okreslonq w ust. 1 nalezy wykonac zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia
zawartym w zaproszeniu do sktadania ofert.
3. Szczegotowy opis sprze.tu stanowiqcego przedmiot umowy oraz jego wymagania techniczne

zawiera zaproszenie do sktadania ofert, stanowiqce integralna. cze.sc niniejszej umowy.

4. SprzQt musi bye fabrycznie nowy i kompletny. Musi posiadac kompletne okablowanie niezbe_dne

do uruchomienia poszczegolnych urzqdzeri.
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5. Wykonawca zobowiqzuje si§ dostarczyc dokumentacje technicznq sprz^tu oraz instrukcj^ obstugi w

jQzyku polskim.

6. Sprz^t musi spetniac obowiqzujqce wymogi bezpieczenstwa.

7. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy jest fabrycznie nowy (nie uzywany, nie b^dqcy

ekspozycjq wystawowaj, wyprodukowany w 2018 r., wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub

prawnych, w tym wszelkich praw osob trzecich oraz innych obcia.zen i zabezpieczeri.

8. Zaproszenie i formularz ofertowy Wykonawcy ztozony w post^powaniu stanowia. zata.cznik nr 1 i 2
do umowy.
9. Umowa obejmuje dostaws przedmiotu umowy do siedziby Zamawiaja.cego mieszczqcej si§ w
Stupsku przy ul. Dominikariskiej 5-9. Wszelkie koszty czynnosci niezbe_dnych do wykonania
zamowienia ponosi Wykonawca.

§2

Wykonawca zobowia_zany jest do dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiajqcego w terminie

do

§3

1. Wykonawca zobowia.zuje S!Q dostarczyc sprz^t b^dqcy przedmiotem umowy do Muzeum Pomorza

Srodkowego w Stupsku ul. Dominikariska 5-9 na wtasny koszt zapewniajqc nalezyte jego

zabezpieczenie w czasie transportu oraz dbatosc przy zatadunku i roztadunku, w dniach od

poniedziatku do pia_tku w godzinach od 8:00 do 14:00, w nieprzekraczalnym terminie okreslonym

w§2.

2. Wykonawca przekaze przedmiot umowy wraz z kompletem dokumentow na podstawie

pisemnego potwierdzenia odbioru przedmiotu umowy.

3. 0 faktycznym terminie realizacji dostawy, Wykonawca ma obowia.zek zawiadomic Zamawiajqcego

telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem.

4. Odbioru jakosciowego i ilosciowego przedmiotu umowy dokonaja. przedstawiciele stron w

Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku.

5. Odbior przedmiotu umowy nastqpi po dostarczeniu catosci sprz^tu, bez wad i brakow. W celu

odbioru strony uruchomiq i dokonaja, sprawdzenia prawidtowosci dziatania przedmiotu umowy.

6. W przypadku stwierdzenia brakow lub wad w dostarczanym przedmiocie umowy Zamawiaja_cy

zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu usuni^cia wad. W

przypadku dokonania odbioru przedmiotu umowy Wykonawca usunie stwierdzone braki lub wady

w terminie 72 godzin od odbioru, a w razie braku mozliwosci skutecznej naprawy w tym terminie

dostarczy i zainstaluje sprzQt zast^pczy o nie gorszych parametrach niz urzqdzenie naprawiane,

b^dqce przedmiotem niniejszej Umowy.

7. Datg wykonania przedmiotu umowy jest data odbioru bez wad i brakow.
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§4

1. Wynagrodzenie tqczne za wykonanie przedmiotu umowy wynosi kwotQ brutto

(stownie: 00/100), zgodnie z ofertg Wykonawcy ztozonq na etapie

postQpowania.

2. Podstawq wystawienia faktury jest podpisany protokbt odbioru bez wad i brakow. Ptatnosc nastqpi

w terminie 14 od dnia dor^czenia Zamawiajqcemu prawidtowo wystawionej faktury na rachunek

bankowy Wykonawcy podany w fakturze.

3. W przypadku bt^dnie wystawionej faktury, termin ptatnosci liczony jest od daty wptywu do

Zamawiajgcego faktury koryguja.cej.

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

mieszczqcej SJQ w Stupsku przy ul. Dominikariskiej 5-9, zatadunku, roztadunku, transportu, i

wyczerpuje w catosci roszczenia Wykonawcy z tytutu jego wykonania.

§5

1. Na catosc przedmiotu umowy, w tym okablowanie, Wykonawca udziela miesi^cy

gwarancji. Gwarancja liczona jest od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy i

swiadczona b^dzie zgodnie z podanymi nizej warunkami.

2. Wykonawca zobowiqzany jest do serwisu gwarancyjnego, w ramach ktorego dokonywat b^dzie

bezptatnego usuwania wad i awarii przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie gwarancji. Serwis

gwarancyjny b^dzie swiadczony w miejscu uzytkowania przedmiotu umowy w dni robocze od

godziny 8.00 do 15.00.

3. Zgtoszenia wad/awarii sprz^tu b^dg przesytane elektronicznie na adres:

4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiaja_cego wady/awarii przedmiotu umowy, Wykonawca

przystqpi do ich usuwania w cia.gu maksymalnie 24 godzin, liczqc od momentu otrzymania zgtoszenia.

W przypadku zgtoszenia otrzymanego po godzinie 15.00, czas reakcji liczy si$ od godziny 8:00

nastQpnego dnia roboczego.

5. Jesli naprawa w siedzibie Zamawiaja.cego nie jest mozliwa, Wykonawca odbierze sprz^t i dostarczy

po naprawie na wtasny koszt i na wtasna. odpowiedzialnosc. Po zwrocie naprawionego sprz^tu

nastqpi protokolarne sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania naprawionego sprz^tu.

6. Czas skutecznej naprawy nie moze przekroczyc 72 godzin, licza_c od momentu zgtoszenia

wady/awarii przez Zamawiajqcego.

7. W przypadku braku mozliwosci dotrzymania terminu skutecznej naprawy okreslonego w ust. 6,

Wykonawca na wtasny koszt dostarczy sprz^t zast^pczy o nie gorszych parametrach niz urza.dzenie

naprawiane, b^da.ce przedmiotem niniejszej Umowy. Po zakonczeniu naprawy Wykonawca odbierze

sprzQt zastQpczy.
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8. W sytuacji, gdy naprawa sprze_tu potrwa dtuzej niz 72 godziny, okres gwarancji przedtuza sie. o czas

trwania naprawy.

9. W razie, gdy naprawa sprze_tu be.dzie trwatg dtuzej niz 6 tygodni lub gdy dany sprze.t (dane

urzqdzenie) mimo trzykrotnej naprawy ulegnie kolejnej awarii podlegajqcej naprawie gwarancyjnej,

Zamawiajscemu be,dzie przystugiwac wymiana sprze.tu (urzqdzenia) na nowy taki sam lub o nie

gorszych parametrach.

10. Gwarancja nie ogranicza praw Zamawiajqcego do dysponowania zakupionym sprze_tem; w razie

sprzedazy lub innej formy przekazania sprze_tu uprawnienia z gwarancji be.dg przekazywane na

nowego wtasciciela.

11. Uprawnienia Zamawiajqcego z tytutu re.kojmi za wady wygasajq po uptywie 12 miesie.cy od daty

wygasnie_cia uprawnien z tytutu gwarancji.

§6

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowigzuje sie.

zaptacic Zamawiajqcemu kary umowne z naste_puJ3cych 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 lub brakow przedmiotu

umowy stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji lub re,kojmi w stosunku do terminu

okreslonego odpowiednio w §3 ust. 6, §5 ust. 4 lub §5 ust. 6. Kara umowna nie be_dzie naliczana za

okres, w ktorym Wykonawca zapewnit urzqdzenie zaste,pcze, o ktorym mowa § 5 ust. 7 umowy.

3) w przypadku, gdy zamowienie nie spetnia wymogow okreslonych w umowie, a Zamawiajqcy uzna,

ze nie bytoby uzasadnione odstapienie od umowy lub zleconej cze,sci umowy, w wysokosci 5%

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

4) za odstgpienie 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. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zgdania odszkodowania przekraczajqcego wysokosc

zastrzezonych kar umownych.

3. Kara jest nalezna bez wzgle_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 zobowiqzari umownych.
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§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, Zamawiajqcy

moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powzi^cia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2.Ponadto Zamawiajgcy moze odstqpic od umowy lub jej cz^sci z przyczyn leza_cych po stronie

Wykonawcy, w szczegolnosci:

1) w przypadku opoznienia w terminie odbioru przedmiotu umowy przekraczajqcego niz 7 dni;

2) Wykonawca opoznia SJQ z usuniQciem zgtoszonych przez Zamawiaj^cego wad lub brakow

stwierdzonych w trakcie odbioru albo w okresie rQkojmi lub gwarancji przez okres co najmniej 7 dni.

3) wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Wowczas Zamawiajqcy naliczy Wykonawcy kare^ umownq w wysokosci okreslonej w § 6 ust. 1 pkt 4.

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

zestawienie swoich roszczeh, aby umozliwic zawarcie polubownego porozumienia.

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

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

strona nie odpowiadaja.ca za odsta_pienie od umowy.

§8

1. Umowa wiqze strony z dniem jej podpisania przez Zamawiajgcego i WykonawcQ.

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

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

nast^pcze okreslone w § 77 ust. 2 kodeksu cywilnego wymagaja. formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci lub nieskutecznosci.

4. Wszelkie spory powstate na gruncie niniejszej umowy rozstrzygane b^da. przez Sqd wtasciwy

miejscowo wedtug siedziby Zamawiaj^cego.

5. Wszystkie wymienione zatqczniki stanowiq integralnq CZQSC umowy.

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

egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiaja_cego.

Zata,cznikami do niniejszej umowy sa,:

1) Zaproszenie

2) Formularz oferty Wykonawcy
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WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zgodnie z art. 13 ogolnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych 2 dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE

L 119 z 04.05.2016) dalejjako RODO, informujq, iz:

1) administratorem danych jest Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku z siedzibqprzy ul. Dominikanskiej 5-9,
76-200 Slupsk,
2) done kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego u Administratora, z ktorym mozna sie
kontaktowac w sprawach zwiqzanych z ochronq danych osobowych i realizacjq prow: e-mail:
iod@muzeum.slupsk.pl orazpisemnie na adres siedziby Administratora (wskazanym wpkt. I),
3) dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji umowy - napodstawie Art. 6 ust. I lit. b RODO,
4) odbiorcami danych osobowych bedq wylqcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
5) dane osobowe przechowywane bedqprzez okres 6 lot,
6) Wykonawca posiada prawo do zqdania od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania,
7) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO),
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych maze skutkowac odmowq
zawarcia umowy.
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