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U M O W A

MPS-IX.262.16... ...2018

zawarta w dniu w Stupsku pomi^dzy:

Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku, ul. Dominikariska 5-9 76-200 Stupsk, wpisanym do
Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorza_d Wojewodztwa Pomorskiego pod
numerem 2/99, postuguja_cym sie_ numerem identyfikacji podatkowej 839-10-03-052,
reprezentowanym przez:
MarzennQ Mazur - Dyrektora

przy kontrasygnacie Marioli Wrzesniak- Zast^pcy Dyrektora ds. ekonomicznych - Gtownego
Ksi^gowego,

zwanym dale] Zamawiajqcym

-a-

prowadza_cymi dziatalnosc gospodarczq w formie spotki cywilnej
pod nazwq z siedziba, w ,

zwanym dalej Wykonawcq

W wyniku przeprowadzonego poste_powania o wartosci zamowienia do kwoty okreslonej w
art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamowien publicznych na Zakup sprzQtu nagtasniajgcego do Spichlerza
Biatego dla Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku w zwiqzku 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 cz^sci post^powaniem, Zamawiajqcy
powierza Wykonawcy realizacJQ zamowienia nast^puja.cej tresci, zgodnego w tresci ze zlozonq przez
WykonawcQ oferta_.

§1

1. Zamawiaja_cy zamawia, Wykonawca zobowiqzuje si^ do dostawy i przeniesienia wtasnosci sprz^tu
nagtasniaj^cego zgodnie z zaproszeniem do sktadania ofert i ze ztozona, oferta. dla Muzeum Pomorza
Srodkowego w Stupsku.
2. Przedmiot umowy okreslona. w ust. 1 nalezy wykonac zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia
zawartym w zaproszeniu do sktadania ofert.
3. Szczegotowy opis sprz^tu stanowi^cego przedmiot umowy oraz jego wymagania techniczne
zawiera zaproszenie do sktadania ofert, stanowia_ce integralna, CZQSC niniejszej umowy.
4. SprzQt musi bye fabrycznie nowy i kompletny. Musi posiadac kompletne okablowanie niezb^dne
do uruchomienia poszczegolnych urza.dzeri.

5. Wykonawca zobowiqzuje si^ dostarczyc dokumentacj^ techniczng sprz^tu oraz instrukcj^ obstugi
w j^zyku polskim.
6. Sprz^t musi spetniac obowia.zuja_ce wymogi bezpieczenstwa.
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7. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy jest fabrycznie nowy (nie uzywany, nie b^dqcy
ekspozycja. wystawowgj, wyprodukowany w 2018 r., wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub
prawnych, w tym wszelkich praw osob trzecich oraz innych obcigzeh i zabezpieczeri.

8. Zaproszenie i formularz ofertowy Wykonawcy ztozony w post^powaniu stanowia. zatqcznik nr 1 i 2
do umowy.
9. Umowa obejmuje dostaw^ przedmiotu umowy do siedziby Zamawiajgcego mieszczqcej si^
w Stupsku przy ul. Dominikariskiej 5-9. Wszelkie koszty czynnosci niezb^dnych do wykonania
zamowienia ponosi Wykonawca.

§2

Wykonawca zobowigzany jest do dostawy sprze^u nagtasniajgcego do siedziby Zamawiajqcego
w terminie do

§3

1. Wykonawca zobowiqzuje S!Q dostarczyc sprze^: b^dgcy 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 obowiqzek zawiadomic Zamawiaja.cego
telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem.

4. Odbioru jakosciowego i ilosciowego przedmiotu umowy dokonajg przedstawiciele stron
w Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku.

5. Odbior przedmiotu umowy nasta_pi po dostarczeniu catosci sprze^u, bez wad i brakow. W celu
odbioru strony uruchomig i dokonajq sprawdzenia prawidtowosci dzialania przedmiotu umowy.

6. W przypadku stwierdzenia brakow lub wad w dostarczanym przedmiocie umowy Zamawiajqcy
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 sprz^t zast^pczy o nie gorszych parametrach niz urzqdzenie
naprawiane, bQda.ce przedmiotem niniejszej Umowy.

7. Data, wykonania przedmiotu umowy jest data odbioru bez wad i brakow.

§4

1. Wynagrodzenie tqczne za wykonanie przedmiotu umowy wynosi kwotQ brutto
(stownie: 00/100), zgodnie z oferta. Wykonawcy ztozona, na etapie
post^powania.

2. Podstawa. wystawienia faktury jest podpisany protokot odbioru bez wad i brakow. Ptatnosc nastqpi
w terminie 14 od dnia dor^czenia Zamawiaja_cemu prawidtowo wystawionej faktury na rachunek
bankowy Wykonawcy podany w fakturze.
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3. W przypadku bt^dnie wystawionej faktury, termin ptatnosci liczony jest od daty wptywu do
Zamawiajqcego faktury koryguja.cej.

4. Wynagrodzenie za wykonanie zamowienia uwzgl^dnia podatek VAT oraz wszelkie koszty, wydatki
i obcia_zenia przewidywane i nieprzewidywalne, jakie Wykonawca musi poniesc w celu jego
wykonania, w tym dostawy wykonanego przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiajqcego
mieszcza_cej siQ 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 zobowia_zany 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^da_ przesytane elektronicznie na adres:

4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiaja_cego wady/awarii przedmiotu umowy, Wykonawca
przysta_pi do ich usuwania w cia.gu maksymalnie 24 godzin, licza_c od momentu otrzymania zgtoszenia.
W przypadku zgtoszenia otrzymanego po godzinie 15.00, czas reakcji liczy sie^ od godziny 8:00
nastejpnego 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 wtasnq odpowiedzialnosc. Po zwrocie naprawionego sprz^tu
nasta_pi protokolarne sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania naprawionego sprz^tu.

6. Czas skutecznej naprawy nie moze przekroczyc 72 godzin, licza_c od momentu zgtoszenia
wady/awarii przez Zamawiaja.cego.

7. W przypadku braku mozliwosci dotrzymania terminu skutecznej naprawy okreslonego w ust. 6,
Wykonawca na wtasny koszt dostarczy sprz^t zastQpczy o nie gorszych parametrach niz urz^dzenie
naprawiane, b^dqce przedmiotem niniejszej Umowy. Po zakonczeniu naprawy Wykonawca odbierze
sprzQt zastQpczy.

8. W sytuacji, gdy naprawa sprz^tu potrwa dtuzej niz 72 godziny, okres gwarancji przedtuza SJQ o czas
trwania naprawy.

9. W razie, gdy naprawa sprz^tu b^dzie trwatq dtuzej niz 6 tygodni lub gdy dany sprz^t (dane
urz^dzenie) mimo trzykrotnej naprawy ulegnie kolejnej awarii podlegaja.cej naprawie gwarancyjnej,
Zamawiaja_cemu b^dzie przystugiwac wymiana sprz^tu (urz^dzenia) na nowy taki sam lub o nie
gorszych parametrach.

10. Gwarancja nie ogranicza praw Zamawiajgcego do dysponowania zakupionym sprz^tem; w razie
sprzedazy lub innej formy przekazania sprz^tu uprawnienia z gwarancji b^da. przekazywane na
nowego wtasciciela.

11. Uprawnienia Zamawiaja.cego z tytutu rQkojmi za wady wygasajg po uptywie 12 miesi^cy od daty
wygasni^cia uprawnieh z tytutu gwarancji.

§6

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowia_zuje siQ
zaptacic Zamawiaj^cemu kary umowne z nastQpuja.cych tytutow i wysokosci:
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1) w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpocz^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 rozpocz^ty dzien zwtoki w usuwaniu wad lub brakow przedmiotu
umowy stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji lub r^kojmi w stosunku do terminu
okreslonego odpowiednio w §3 ust. 6, §5 ust. 4 lub §5 ust. 6. Kara umowna nie b^dzie naliczana za
okres, w ktorym Wykonawca zapewnH urzqdzenie zast^pcze, o ktorym mowa § 5 ust. 7 umowy.

3) w przypadku, gdy zamowienie nie spetnia wymogow okreslonych w umowie, a Zamawiaja.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 odsta_pienie od umowy lub jej rozwia.zanie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.
2. Zamawiaja.cy zastrzega sobie prawo zqdania odszkodowania przekraczajqcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych.
3. Kara jest nalezna bezwzgl^du na poniesiona. przez Zamawiaja.cego szkode..
4. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1, moga. bye potra.cane przez Zamawiaja.cego
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
5. Zaptacenie kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1-3 nie zwalnia Wykonawcy z obowia.zku
dokonczenia prac, jak rowniez z zadnych innych zobowiqzari umownych.

§7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduja_cej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawiaja.cy
moze odsta.pic od umowy w terminie 30 dni od powzi^cia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2.Ponadto Zamawiaja^cy moze odstqpic od umowy lub jej CZQSCI z przyczyn lezqcych po stronie
Wykonawcy, w szczegolnosci:
1) w przypadku opoznienia w terminie odbioru przedmiotu umowy przekraczajqcego niz 7 dni;
2) Wykonawca opoznia si^ z usuni^ciem zgtoszonych przez Zamawiajqcego 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^ umowna. w wysokosci okreslonej w § 6 ust. 1 pkt 4.
3. W przypadku odsta_pienia od umowy Wykonawca i Zamawiaja.cy przedtoza. szczegotowe
zestawienie swoich roszczeh, aby umozliwic zawarcie polubownego porozumienia.
4. Odsta.pienie od umowy winno nasta_pic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie oraz sposob wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem wszystkich kosztow jakie poniosta
strona nie odpowiadajqca za odstqpienie od umowy.

§8

1. Umowa wi$ze strony z dniem jej podpisania przez Zamawiaja.cego i WykonawcQ.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja. formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Czynnosci
nast^pcze okreslone w § 77 ust. 2 kodeksu cywilnego wymagaja. formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci lub nieskutecznosci.
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4. Wszelkie spory powstate na gruncie niniejszej umowy rozstrzygane b^da_ przez Sa_d wtasciwy
miejscowo wedtug siedziby Zamawiajgcego.
5. Wszystkie wymienione zatqczniki stanowig integralna_ cze.sc umowy.
6. UmowQ sporza_dzono w j^zyku polskim w dwoch jednobrzmia_cych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiaja_cego.

Zata.cznikami do niniejszej umowy 53:

1) Zaproszenie

2) Formularz oferty Wykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJA.CY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) informujq:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku z siedzibq przy ul. Dominikariskiej 5-9,
76-200 Stupsk.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@>muzeum.slupsk.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora wskazanym w
pkt 1).
3. Administrator danych przetwarza done osobowe w celu obstugi korespondencji zwiqzanej z zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b) (RODO) oraz w celu ewentualnego zabezpieczenia lub dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami podstawq prawnq
przetworzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Podstawq przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) if) Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem udzialu w postqpowaniu o udzielenie zamowienia.
6. Dane osobowe przetwarzane bedo przez okres niezb^dny do przeprowadzenia postqpowania, w przypadku wyboru oferty - realizacji
umowy, oraz obowiqzku archiwizowania dokumentacji i ewentualnych roszczen.
7. Odbiorcami danych osobowych sq osoby lub podmioty, ktorym udostqpniona zostanie dokumentacja postepowon/o no podstawie
powszechnie obowiqzujqcych przepisow prawo, w szczegdlnosci na podstawie przepisow o dostqpie do informacji publicznej.
8. Osoby, ktorych done osobowe sq przetwarzane, posiadajq prawo dostqpu do danych osobowych dotyczqcych ich osoby, ich
sprostowania, zqdania ograniczenia przetwarzania z zastrzezeniem przypadkow, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
9. Osoby, ktorych done osobowe sq przetwarzane, nie przystuguje prawo do usuni^cia danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
sprzeciwu przez czas realizacji czynnosci okreslonych w pkt 3.
10. Osoby, ktorych done osobowe sq przetwarzane majq prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzqdu Ochrony
Danych Osobowych.
11. Dane osobowe nie be.dq podlegac zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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