
  Załącznik nr 3 do ZO 
 
 

UMOWA NR  MPŚ-X.262.5…..2020 (Wzór) 
 

zawarta w dniu …............................... pomiędzy:  
 
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9 76-200 Słupsk, 
wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa 
Pomorskiego pod numerem 2/99, posługującym się numerem identyfikacji podatkowej 839-
10-03-052 
reprezentowanym przez Marzennę Mazur  
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 

-a- 
 
 
 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
  
W wyniku przeprowadzonego postępowania o wartości zamówienia do kwoty określonej w 
art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie i dostawa drewnianych mebli 
i sprzętów gospodarstwa domowego, będących odwzorowaniem muzealiów znajdujących się w 
zbiorach  Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach na potrzeby Muzeum Pomorza Środkowego w 
Słupsku” Zamawiający powierza Wykonawcy realizację zamówienia następującej treści, 
zgodnego w treści ze złożoną przez Wykonawcę ofertą. 
 
 
         § 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie replik mebli i sprzętów gospodarstwa 
domowego, będących odwzorowaniem muzealiów znajdujących się w zbiorach  
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Wykonane obiekty mają być zbliżone do 
oryginałów gabarytowo oraz z uwzględnieniem kluczowych elementów 
konstrukcyjnych i nie muszą stanowić idealnych odzwierciedleń oryginałów.  

2. Szczegółowy zakres asortymentowy przedmiotu umowy zawarte są w Ofercie 
Cenowej WYKONAWCY (będącej odpowiedzią na Zaproszenie do składania ofert)– 
stanowiącej załącznik nr 1 i 2 do Umowy. 

3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo ewentualnych, niewielkich zmian  
w zakresie wymiarów poszczególnych elementów stanowiących przedmiot umowy, 
wynikających z wymogów aranżacyjnych Sali warsztatowej. Powyższe zmiany  
będą mogły zostać wprowadzone za obopólną zgodą stron oraz nie spowodują 
zwiększenia wynagrodzenia należnego WYKONAWCY. 

4. WYKONAWCA oświadcza, że posiada umiejętności, wiedzę, doświadczenie,  
a także dysponuje potencjałem technicznym oraz osobowym niezbędnymi  
do wykonania przedmiotu umowy. 

 
          § 2 



Termin realizacji 
Strony ustalają, że przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie: 

1) I cześć - do dnia 15 sierpnia 2020 r. – w zakresie obejmującym pozycje 1-6 formularza 
cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy 

2) II część – do dnia 20 listopada 2020 roku – w pozostałym zakresie.  

  

   § 3 
Sposób i warunki realizacji umowy 

1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do udostępniania WYKONAWCY poszczególnych 
muzealiów znajdujących się w zbiorach Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, celem 
dokonania pomiarów. 

2. Transport materiałów do miejsca wskazanego przez ZAMAWIAJĄCEGO organizuje 
WYKONAWCA na swój koszt i ryzyko. 

3. Na WYKONAWCY ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty materiałów 
objętych przedmiotem umowy do chwili ich protokolarnego odbioru przez 
ZAMAWIAJĄCEGO.  

4. Przedmiot umowy będzie odbierany w 2 etapach na podstawie Protokołu Odbioru 
podpisanego przez przedstawicieli obu stron. 

5. Protokół Odbioru Częściowego będzie dotyczył I części przedmiotu umowy 
określonej w §2 pkt 1 niniejszej umowy. 

6. Dostawy będą realizowane etapowo w zależności od czasu ukończenia 
poszczególnych elementów zamówienia, wymienionych w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy, w dniach od poniedziałku do piątku. 

7. WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o terminie każdorazowej dostawy 
telefonicznie – z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem przed planowaną dostawą. 
Powiadomienia, o których mowa w zdaniu poprzednim, dokonywane będą  
za pośrednictwem pracownika MWS w Klukach, Gabryeli Włodarskiej-Koszutowskiej. 

8. Po wykonaniu przez WYKONAWCĘ wszystkich elementów składających się na 
przedmiot umowy i ich odbiorze przez ZAMAWIAJĄCEGO, zostanie dokonany odbiór 
końcowy w formie Protokołu Odbioru Końcowego. 

9. Jeżeli w trakcie odbioru częściowego lub odbioru końcowego zostaną stwierdzone 
przez ZAMAWIAJĄCEGO zastrzeżenia w zakresie ilości lub jakości dostarczonych 
elementów, WYKONAWCA na własny koszt dokona usunięcia wad, w tym wymiany 
na wolne od wad – nie później niż w terminie  7 dni od przekazania przez 
ZAMAWIAJĄCEGO informacji o stwierdzonych wadach. 
 

 

          § 4 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy na maksymalną kwotę …………..złotych netto 
(słownie: ………………………………………) za meble (załącznik nr 1 do Umowy) i 
maksymalną kwotę ……… złotych netto (słownie: ……………………………………..) za 
sprzęty do prowadzenia warsztatów (załącznik nr 2 do Umowy), łącznie za całość 
przedmiotu umowy ………………. złotych netto, tj. ………………… złotych brutto 
(słownie: ………………………………). 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch częściach: 
1) …………………………… zł brutto (słownie: ………………………) za wykonanie I 

części przedmiotu umowy określonej w §2 pkt 1 niniejszej umowy, 



2) …………………………… zł brutto (słownie: ………………………) za wykonanie II 
części przedmiotu umowy określonej w §2 pkt 2 niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury, w terminie 7 dni od daty 
otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury, przelewem 
na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany w fakturze. 

4. Podstawą wystawienia faktury za I część przedmiotu umowy będzie podpisany przez 
Strony bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Częściowego, a za II część przedmiotu 
umowy podpisany przez Strony bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Końcowego. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
ZAMAWIAJĄCEGO.  

6. Nazwa zamówienia na wystawionej fakturze ma brzmieć zgodnie z nazwą 
poszczególnych elementów oferty cenowej (załącznik nr 1 i 2 do Umowy). 
  

          § 5 

Gwarancja 
1. Niezależnie od rękojmi WYKONAWCA udziela minimalny termin gwarancji na 

dostarczone elementy składające się na przedmiot umowy wynoszący 12 miesięcy. 
2. Termin gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO 

Protokołu Odbioru Końcowego. 
3. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO wad ilościowych lub 

jakościowych (również ukrytych) dostarczonych elementów przedmiotu umowy – w 
okresie gwarancji lub rękojmi – ZAMAWIAJĄCY sporządzi Protokół Reklamacyjny, 
w którym wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad i prześle go 
WYKONAWCY. WYKANAWCA zobowiązany jest usunąć stwierdzone wady w 
terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO własnym staraniem i kosztem. 

4. Gwarancja nie będzie obejmowała uszkodzeń poszczególnych elementów 
składających się na przedmiot umowy, wynikających z ich niewłaściwego 
użytkowania. 

5. WYKONAWCA zobowiązany jest usunąć wady także po upływie gwarancji i rękojmi 
jeżeli wady ujawnione zostały przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.  
 
        § 6 

Kary umowne 
   1.W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie 

    WYKONAWCY, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w 
          wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy określonego w §  

           4ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminie wykonania przedmiotu umowy określony 
§ 2 Umowy, jak również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania 
terminów określonych w §3 ust. 9 lub § 5 ust. 3 niniejszej umowy – WYKONAWCA 
zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 2 % łącznego wynagrodzenia 
brutto za cały przedmiot umowy określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy 
3.O nałożonych karach ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ pisemnie.  
4.WYKONAWCA zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni  
od otrzymania informacji o obciążeniu. 
5.WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego  
mu wynagrodzenia. 
6.Kary umowne są niezależne od poniesienia szkody. 
7.ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych. 



8.W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur WYKONAWCA ma prawo naliczania 
ZAMAWIAJĄCEMU odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej. 

 
 

§ 7 

Zmiana treści umowy 
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy 
pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

§ 8 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej  ze stron. 

    
    

WYKONAWCA                   ZAMAWIAJĄCY 

 
 

 

 

 
 
Załączniki do umowy: 

1. Formularz oferty 

2. Formularz cenowy 


