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U M O W A

MPS-IX.262.14 2018

zawarta w dniu w Stupsku pomie.dzy:
Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku, ul. Dominikanska 5-9 76-200 Stupsk, wpisanym do Rejestru
Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorzqd Wojewodztwa Pomorskiego pod numerem 2/99,
postugujqcym sie. numerem identyfikacji podatkowej 839-10-03-052, reprezentowanym przez:
Marzenne. Mazur - Dyrektora
przy kontrasygnacie Marioli Wrzesniak- ZastQpcy Dyrektora ds. ekonomicznych - Gtownego Ksie.gowego,
zwanym da\e\

-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 Druk plansz do wystawy ,,Wiatr od morza. W sto lat pozniej"
zwanego w dalszej cz^sci poste_powaniem, Zamawiaja.cy powierza Wykonawcy realizacje. zamowienia
naste.puja.cej tresci, zgodnego w tresci ze ztozona. przez Wykonawce, oferta,.

§1
1. Zamawiaja.cy zamawia, Wykonawca zobowiqzuje si^ do druku plansz w ilosci szt. zgodnie z
zaproszeniem 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.
3. Zaproszenie i formularz ofertowy Wykonawcy ztozony w poste_powaniu stanowia. zata.cznik nr 1 i 2
do umowy.
4. Umowa obejmuje druk plansz z dostawa. do siedziby Zamawiajqcego mieszczqcej SJQ w Stupsku przy ul.
Dominikanskiej 5-9. Wszelkie koszty czynnosci niezbe.dnych do wykonania zamowienia ponosi Wykonawca.
5. Materiaty do druku Wykonawca otrzyma od Zamawiajqcego. Dostawy materiatow do miejsca ich
przygotowania do druku dokonuje Wykonawca na wtasny koszt.

§2
Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania druku plansz z dostawa. do siedziby Zamawiaja.cego w terminie
do .... dni roboczych od dostarczenia projektu przez Zamawiaja.cego. Ostateczny termin wykonania druku
plansz wraz z dostawa. do siedziby Zamawiaja.cego do 21.11.2018r.
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§3
l.W czasie przekazywania (wydawania) przedmiotu umowy przez Wykonawc^ Zamawiajqcy sprawdzi ilosc
otrzymanych plansz.
2. W przypadku stwierdzenia wad przy wydawaniu przedmiotu umowy Zamawiajqcy ma prawo przerwac
czynnosci i wyznaczyc termin do dostarczenia plansz bez wad. Wyznaczenie tego terminu nie przedtuza
terminu, o ktorym mowa w § 2. Przekazanie zamowienia nast^puje za protokotem podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli.
3. Zamawiaja_cy w terminie do dni od dnia podpisania protokotu dokona odbioru jakosciowego druku.
O zastrzezeniach, uwagach lub wadach co do jakosci Zamawiajqcy informuje pisemnie WykonawcQ, celem
ich usuniQcia zgodnie z §5 ust. 1 niniejszej umowy. Odbior dokonany zostanie protokotem podpisanym
przez upowaznionych przedstawicieli stron.
4. Data, wykonania zamowienia jest data odbioru bez wad, z uwzgle.dnieniem zapisow ust. 3.

§4
1. Wynagrodzenie tqczne za wykonanie przedmiotu umowy wynosi kwotQ brutto
(stownie: 00/100), zgodnie z oferta. Wykonawcy ztozona. na etapie
post^powania i nie moze przekroczyc tej kwoty.
2. Podstawa. wystawienia faktury jest podpisany protokot odbioru bez stwierdzeniu brakow ilosciowych i
jakosciowych. Ptatnosc nasta.pi w terminie 14 od dnia prawidtowo wystawionej faktury na rachunek
bankowy Wykonawcy podany w fakturze.
3. W przypadku bt^dnie wystawionej faktury, termin ptatnosci liczony jest od daty wpiywu
do Zamawiaja.cego faktury korygujqcej.
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 Zamawiajgcego mieszcza.cej si^ w Stupsku
przy ul. Dominikanskiej 5-9 i wyczerpuje w catosci roszczenia Wykonawcy z tytutu jego wykonania.

§5
1. Braki lub wady stwierdzone przy odbiorze usuni^te zostana. przez Wykonawc^ na jego koszt w terminie 7
dni od odbioru.
2. Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji za wady prawne i fizyczne na okres miesi^cy. W

ramach gwarancji Wykonawca zobowia_zany jest do bezplatnego usuwania wad w terminie 7 dni od

zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

3. Zgtoszenie wad i/lub brakow b^dzie nast^powato w formie elektronicznej na
adres lub pisemnie na adres Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowia.zuje sie^ do terminowego i starannego, zgodnego z zasadami sztuki, wykonania
umowy.

§6
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowiqzuje sie^ zaptacic
Zamawiaja.cemu kary umowne z nast^pujqcych 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 rozpocz^ty dzieri 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 rozpocz^ty dzieri zwtoki w usuwaniu wad przedmiotu umowy stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji w stosunku do terminu okreslonego odpowiednio w §5 ust. 1 lub §5
ust. 2,
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3) w przypadku, gdy zamowienie nie spetnia wymogow w zakresie jakosci okreslonych w umowie, a
Zamawiajqcy uzna, ze nie bytoby uzasadnione odsta_pienie od umowy lub zleconej CZQSCJ 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 § 4ust. 1.
2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zqdania odszkodowania przekraczaja.cego wysokosc zastrzezonych
kar umownych.
3. Kara jest nalezna bez wzgl^du na poniesiona. przez Zamawiaja.cego szkod^.
4. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1, moga. bye potrqcane przez Zamawiajqcego z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
5. Zaptacenie kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1-3 nie zwalnia Wykonawcy zobowia_zku
dokoriczenia prac, jak rowniez z zadnych innych zobowia_zari umownych.

§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 odsta.pic od
umowy w terminie 30 dni od powziepa wiadomosci o tych okolicznosciach.
2.Ponadto Zamawiaja.cy moze odstqpic od umowy lub jej CZQSCJ z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy,
wszczegolnosci:
1) w przypadku opoznienia w terminie odbioru przedmiotu umowy przekraczajqcego niz 7 dni;
2) Wykonawca opoznia siQ z usuniQciem zgtoszonych przez Zamawiajqcego wad jakosciowych lub brakow
stwierdzonych w trakcie odbioru 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 roszczen, aby umozliwic zawarcie polubownego porozumienia.
4. Odstqpienie 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 odsta.pienie od umowy.

§8
1. Umowa wia_ze strony z dniem jej podpisania przez Zamawiaja.cego i Wykonawce..
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza. umowa. maja. 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.
4. Wszelkie spory powstate na gruncie niniejszej umowy rozstrzygane b^da. przez Sajd wtasciwy miejscowo
wedtug siedziby Zamawiaja_cego.
5. Wszystkie wymienione zata.czniki stanowia. integralna. CZQSC umowy.
6. UmowQ sporza.dzono w j^zyku polskim w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiaja.cego.

Zafqcznikami 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. HE L
119z 04.05.2016) dalejjako RODO, informuje, iz:
1) administrator em danych Zleceniobiorcyjest Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku z siedzibq przy ill.
Dominikahskiej 5-9, 76-200 Slupsk,
2) dane 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 oraz pisemnie na adres siedziby Administratora wskazanym wpkt. 1),
3) dane osobowe Zleceniobiorcy przetwarzane bedq w celu realizacji umowy - napodstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
4) odbiorcami danych osobowych Zleceniobiorcy bedq wylqcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych,
5) dane osobowe Zleceniobiorcy przechowywane b$dqprzez okres 6 lat,
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 osobowychjest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych maze skutkowac odmowq zawarcia
umowy
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