Umowa nr AZ-2/2018 -wzór
Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, w dniu…….2018r. pomiędzy:
MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 9, wpisanym
do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod
numerem RNIK 26/92, będącym płatnikiem VAT i posiadającym numer NIP 777-00-06-321 oraz
posiadającym REGON 000275978,
reprezentowanym przez:
- Wojciecha Suchockiego – Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu,
- Dorotę Mielcarek - Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych - Głównego Księgowego,
zwanym dalej Zamawiającym,
a ……., zwanym dalej Wykonawcą
§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu wyposażenia magazynu
obiektów wrażliwych w Muzeum Narodowym w Poznaniu zgodnie ze złożoną ofertą oraz
dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do siwz AZ-2/2018 z tym zastrzeżeniem, że w
oparciu o dokumentację projektową zatytułowaną „ Uzupełnienie – projekt technologiczny mebli
dla gabinetu numizmatycznego – suplement tomu II”, będącą częścią załącznika nr 1 Wykonawca
wykona tylko dwie szafy na numizmaty oraz dwie szafy na duże formaty1.
§2
Termin wykonania umowy
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ……………..
2. Przedmiot umowy uważa się za wykonany wtedy, gdy Zamawiający dokona bezusterkowego
odbioru zgodnie z procedurą określoną w § 6 niniejszej umowy.
§3
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy wynosi: ……..zł netto (słownie
……….zł); ………zł brutto (słownie: ……….. zł).

1.

2.

§4
Rozliczenie wynagrodzenia
Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi na podstawie faktury
VAT, wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru przedmiotu niniejszej umowy i
podpisaniu przez strony bezusterkowego protokołu odbioru.
Termin płatności faktury VAT wynosi 30 dni, licząc od daty doręczenia do siedziby
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Płatność dokonana zostanie w formie
przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

§5
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy
Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego są Krzysztof
Kalitko-starszy specjalista ds. profilaktyki muzealnej i konserwatorskiej oraz Andrzej Grabowski-gł.
specjalista ds. planowania inwestycji.
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1.
2.

3.

§6
Odbiór przedmiotu umowy
Odbioru przedmiotu niniejszej umowy dokona jedna z osób, o których mowa w § 5 niniejszej
umowy.
Odbiór przedmiotu niniejszej umowy nastąpi w Muzeum Narodowym w Poznaniu, Al.
Marcinkowskiego 9 oraz w Muzeum Sztuk Użytkowych, ul. Przemysła 1, będącym oddziałem
Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Jeżeli w toku wykonywania czynności odbioru zostaną wykryte wady, Zamawiający po
sporządzeniu protokołu wskazującego wady wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. Po
usunięciu wad przez Wykonawcę procedura odbioru ulegnie powtórzeniu odpowiednio na
zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

4.

Dokonanie przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy
równoznaczne jest z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy w dacie
sporządzenia protokołu.

5.

W przypadku nie stawienia się Wykonawcy w celu sporządzenia protokołu odbioru,
Zamawiający jest upoważniony do jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru, na co
Wykonawca wyraża zgodę.

6.

W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, § 6 ust. 5 stosuje się
odpowiednio, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§7
Gwarancja jakości i rękojmia za wady
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej umowy udziela gwarancji
jakości i rękojmi za wady przedmiotu niniejszej mowy na okres ………… miesięcy, zgodnie ze
złożoną ofertą.
Termin początkowy okresu gwarancji jakości i rękojmi zaczyna się od dnia następnego po
protokolarnym, bezusterkowym odbiorze przedmiotu niniejszej umowy. Okres gwarancji jakości
i rękojmi za wady zostanie przedłużony przez Wykonawcę o czas, w którym Zamawiający nie
mógł korzystać z przedmiotu niniejszej umowy, bądź jego części z powodu dochodzenia przez
Zamawiającego praw wynikających z warunków gwarancji jakości i rękojmi za wady (czas
naprawy lub wymiany) wynikających z niniejszej umowy.
2. Gwarancja jakości i rękojmia za wady zobowiązuje Wykonawcę do:
1) nieodpłatnej naprawy przedmiotu niniejszej umowy lub jego elementów w przypadku
wystąpienia nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu;
2) nieodpłatnej wymiany lub uzupełnienia przedmiotu niniejszej umowy lub jego elementów na
wolne od wad.
3. Wszystkie naprawy lub wymiany przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części w okresie
obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady będą wykonywane na koszt i ryzyko
Wykonawcy, w miarę możliwości na miejscu u Zamawiającego. Ewentualne koszty transportu do
i z serwisu pokrywa Wykonawca.
4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu niniejszej
umowy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.
5. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich awarii w trakcie trwania prac objętych
przedmiotem niniejszej umowy przed podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu
niniejszej umowy.
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6. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu niniejszej umowy w okresie udzielonej gwarancji
jakości i rękojmi za wady, Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego na piśmie
o wykryciu wad i jednocześnie zostanie wezwany do ich usunięcia na własny koszt i w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, od chwili upływu tego terminu Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce i podlegał z
tego tytułu karom umownym zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
§8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto określonego w §3, na kwotę …… zł (słownie: … złotych), w formie ….
2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w ust.1, w przypadku jego
niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, zostanie dokonany w sposób
następujący:
• 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu niniejszej umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonany,
• 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie
okresu rękojmi za wady.
3. W przypadku gdy okres zabezpieczenia należytego wykonania umowy przekracza 5 lat i
zabezpieczenie jest wniesione w innej formie niż w pieniądzu, to Wykonawca zobowiązany jest
wnieść to zabezpieczenie na okres nie krótszy niż 5 lat a także zobowiązany jest do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
§9
Kary umowne
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze
Stron od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 niniejszej umowy, za wyjątkiem przypadków
określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. § 10 ust.1 lit. c niniejszej
umowy) oraz w § 10 ust 2 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
a. w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za
które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§ 3 niniejszej umowy,
b. za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy – 0,1% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy,
c.

za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w § 7 ust. 6 niniejszej umowy, wyznaczonego
przez Zamawiającego na usunięcie wad
w okresie gwarancji i rękojmi – 0,03%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.

3. Kary umowne potrącane będą z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych, o których mowa w ustępie 2 powyżej, z
przysługującego mu wynagrodzenia.
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
ustalonych kar umownych.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach:
a) stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, jeżeli mogą one uniemożliwiać
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, przy obowiązku zapłaty przez
Wykonawcę kary umownej określonej w §9 ust.2 lit a,
b) określonych w kodeksie cywilnym, w szczególności gdy Wykonawca nie przystąpi lub będzie
pozostawał w zwłoce w realizacji niniejszej umowy, przy obowiązku zapłaty przez
Wykonawcę kary umownej określonej w §9 ust.2 lit a,

c) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu i wtedy może to uczynić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3.

4.
5.

W przypadku odstąpienia Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn określonych w ust. 1 i
ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania dokończonej części przedmiotu niniejszej umowy, która została potwierdzona
protokołem odbioru, podpisanym przez Zamawiającego. Postanowienia § 6 ust. 5 i 6 stosuje się
odpowiednio.
Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W razie odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest
przy współudziale Zamawiającego do sporządzenia protokołu zaawansowania wykonania
niniejszej umowy i przekazania wybranych przez Zamawiającego urządzeń, narzędzi na dzień
odstąpienia od niniejszej umowy. Postanowienia § 6 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

§ 11
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1)

zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art.144 ust. 1-1b, 1d, 1e ustawy Prawo
zamówień publicznych,

2)

wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów
prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 powyżej, wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
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§ 12
Zmiana umowy
Zgodnie z art. 144 ust. 1pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zmianę
postanowień niniejszej umowy dotyczącej zmiany wynagrodzenia wynikającego ze zmiany stawki
podatku VAT. Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do nowej stawki VAT obowiązującej w
dniu wystawienia faktury. Zmiana stawki VAT może nastąpić tylko w drodze nowelizacji ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

1.
2.
3.

4.
5.

6.

§ 13
Postanowienia końcowe
Przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy może być dokonywane wyłącznie po
wyrażeniu przez Zamawiającego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w
formie pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony, pod rygorem nieważności.
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą rozstrzygały
polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, strony poddają
spór pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
powszechnie obowiązujące.
Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z wykonywaniem niniejszej umowy wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą doręczone drugiej stronie przez posłańca, pocztą
kurierską, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na poniżej wskazane adresy:
a) Zamawiający: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61 – 745 Poznań;
b) Wykonawca: …
c) Każda Strona zawiadomi drugą Stronę o zmianie adresu w jeden z powyżej opisanych
sposobów, w przeciwnym wypadku zawiadomienia lub oświadczenia przekazane na
dotychczasowy adres uważane będą za skutecznie doręczone.
Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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