
 

 

 

MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU 

MUZEUM REJESTROWANE 

ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk, tel. 59 842-40-81/2, faks 59 842-65-18 

www.muzeum.slupsk.pl; www.muzeum.swolowo.pl; www.muzeumkluki.pl; 

e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl 

                     Załącznik nr 4 do Zaproszenia           
WZÓR UMOWY  

zawarta w dniu ….......... pomiędzy:  

MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO w SŁUPSKU, z siedzibą w Słupsku, ul. Dominikańska 5-
9; NIP: 839-10-03052, REGON:000277807, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez:  

Marzennę Mazur  – Dyrektora  

-a- 

……………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
……………………………………  z siedzibą w ……………………………….,  NIP: 
……………………… zwanym dalej “Wykonawcą”,   

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, o następującej treści:  

  

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o 
wartości mniejszej niż 130 000 zł, prowadzonym zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora MPŚ w 
Słupsku Nr 11/2021 z dnia 01.03.2021 roku, strony umowy zgodnie ustalają co następuje:  

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie i dostawa mebli do szatni Zamku Książąt 
Pomorskich w Słupsku wraz z montażem zgodnie ze szczegółowym zakresem przedmiotu 
zamówienia oraz rysunkami poglądowymi stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do Zaproszenia 
do składania ofert oraz ofertą Wykonawcy. 

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę mebli, w tym transport (na koszt i ryzyko 
Wykonawcy), wniesienie, montaż, umieszczenie we wskazanym pomieszczeniu, przy czym 
datą odbioru będzie przekazanie kompletnie złożonych mebli, a także uprzątnięcie 
pomieszczeń, usunięcie i zutylizowanie opakowań i elementów zabezpieczających 
materiały podczas transportu. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia 
Wykonawca. 

3. W skład zamówienia, o którym mowa w ust. 1, wchodzą m.in.: zabudowa meblowa 

stanowiska kasy, zabudowa stanowiska ochrony, gabloty, meble w części przeznaczonej na 

szatnię, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zaproszenia (rysunki poglądowe). Meble 

skrzyniowe oraz zabudowa meblowa ma być wykonana z elementów drewnianych, 

fornirowanych lub z częściowo fornirowanego MDF (fronty), natomiast ramy drewniane w 

kolorze dopasowanym do zabudowy meblowej (w uzgodnieniu z Zamawiającym). Okucia 

mebli, zawiasy drzwiczek, gałki i uchwyty do otwierania szaf i szuflad muszą być metalowe. 

Wszystkie przewidziane zamki muszą być wyposażone w komplet min. 2 kluczy, a 
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poszczególne zamki muszą mieć różne klucze. Stopki wszystkich regałów i szaf muszą być 

jednorodne i podbite materiałem zapewniającym ochronę podłogi przed zarysowaniem. 

4. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany 

w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczony do stosowania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnych, niewielkich zmian  
w zakresie wymiarów elementów stanowiących przedmiot umowy, wynikających z 
wymogów aranżacyjnych szatni. Powyższe zmiany będą mogły zostać wprowadzone za 
obopólną zgodą stron oraz nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

6. 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 do 30 września 2021r. 

  

  

   § 3 

Sposób i warunki realizacji umowy 

1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępniania Wykonawcy pomieszczenia szatni Zamku 
Książąt Pomorskich w Słupsku dokonania wizji lokalnej. 

2. Transport elementów przedmiotu umowy 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.  W przypadku gdy 

dostarczone meble lub ich elementy będą uszkodzone lub ulegną uszkodzeniu podczas 

transportu lub montażu zostaną one przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione 

przed zgłoszeniem do odbioru. 

4. Przed przystąpieniem do wykonania mebli Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu próbek materiałów i płyt meblowych oraz kolorystyki elementów metalowych 
do akceptacji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przed planowanym podjęciem robót montażowych uzgodnić z 
Zamawiającym termin przystąpienia do wykonania zamówienia.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia, a także za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji zamówienia. 
Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z winy Wykonawcy będą 
usuwane przez niego na jego koszt. 

7. Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 
zagospodarować na własny koszt, Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz 
po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw i 
miejsca montażu. 

8. Wykonawca zgłasza przedmiot umowy do odbioru po jego kompletnym zakończeniu. 

9. Przedmiot umowy będzie odbierany na podstawie Protokołu Odbioru podpisanego przez 
przedstawicieli obu stron. 

10. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone przez Zamawiającego wady 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 14 dni od przekazania przez 
Zamawiającego informacji o stwierdzonych wadach. 

 

 

          § 4 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie  ………… złotych brutto (słownie: 
……………………………………………… 00/100 złotych brutto)  

2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury, w terminie 14 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze. 

3. Podstawą wystawienia faktury za przedmiot umowy będzie podpisany przez Strony bez 
zastrzeżeń Protokół Odbioru. 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia, w tym m.in. koszty dotyczące 
wszelkich prac przygotowawczych, transportowych, porządkowych, montażowych, 
kierownictwa i dozorowania oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy, a także podatek VAT, i wyczerpuje należności Wykonawcy z tytułu wykonania 
przedmiotu umowy. 

 

                         § 5 

Gwarancja 

1. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela minimalny termin gwarancji na cały przedmiot 
umowy wynoszący 24 miesiące. 

2. Termin gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru. 

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. Wykonawca zobowiązany jest usunąć 

stwierdzone wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego własnym staraniem i 

kosztem. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z 

ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do powierzenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na 

koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez utraty gwarancji.  

5. Gwarancja nie będzie obejmowała uszkodzeń poszczególnych elementów składających się 

na przedmiot umowy, wynikających z ich niewłaściwego użytkowania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady także po upływie gwarancji i rękojmi jeżeli wady 

ujawnione zostały przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.  

 

 
§ 6 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 



 

 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w szczególności w przypadku: 

1) opóźnienia w terminie wykonania przedmiotu umowy dłuższego niż 14 dni, 

2) wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

3) opóźnianie się z usunięciem zgłoszonych przez Zamawiającego wad przedmiotu umowy 

przez okres co najmniej 14 dni. 

Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 7 ust. 1 

niniejszej umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe 

zestawienie swoich roszczeń, aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich 

kosztów jakie poniosła strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy. 

 

                          § 7 

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% 
wynagrodzenia brutto określonego w §  4 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminie wykonania przedmiotu umowy określonego § 2 
Umowy, jak również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy 
stwierdzonych podczas odbioru albo w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto 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. Integralną częścią niniejszej umowy jest szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i 
rysunki poglądowe stanowiące załącznik nr 1 i 2 do Zaproszenia do składania ofert oraz 
oferta Wykonawcy. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej  ze stron. 
    

    

        

ZAMAWIAJĄCY                                                                                            WYKONAWCA 

             

 

 

……………………                                                                                      …………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w związku z realizacją umowy 

 
Strony zgodnie ustalają, iż zobowiązują się wzajemnie informować członków zarządu 

reprezentujących osobę prawną, pełnomocników osób prawnych, pracowników, którzy są osobami 

kontaktowymi osoby prawnej a także inne zidentyfikowane osoby fizyczne, których dane będą 

przekazywane w trakcie realizacji umowy o treści klauzuli informacyjnej przekazanej przez drugą 

stronę umowy. 

 

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Muzeum Pomorza Środkowego w 

Słupsku z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 5-9, 76-200 Słupsk. 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Piotr Piątak, e-mail: iod@muzeum.slupsk.pl.  

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji związanej z 

zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu ewentualnego zabezpieczenia lub dochodzenia 

roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy 

oraz osób reprezentujących stronę umowy lub jej pełnomocników jest art. 6 ust. 1 lit b 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej RODO.   

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników oraz zidentyfikowanych w trakcie 

realizacji umowy osób fizycznych a także dokonywaną w celu zabezpieczenia lub dochodzenia 

roszczeń jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.  

6. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania następującym odbiorcom uprawnionym z 

mocy przepisów prawa lub z którymi administrator zawrze umowę powierzenia przetwarzania 

danych osobowych.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, obowiązku ich 

archiwizowania oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

9. Osobie zidentyfikowanej w trakcie zawierania i realizacji umowy przysługuje prawo dostępu do 

danych osobowych dotyczących tej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania.  

10. Osobie zidentyfikowanej w trakcie zawierania i realizacji umowy przysługuje prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.  

11. Podane dane osób zidentyfikowanych w trakcie zawierania i realizacji umowy nie będą podlegać 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.   

 

 

 …………………………………………    …………………………………………….  

 Administrator danych osobowych               Kontrahent 

 


