
Załącznik nr 3 

Wzór umowy 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie regałów jezdnych na potrzeby magazynów zewnętrznych 
Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, ul. Kasprusie 35a (zwane dalej przedmiotem 
zamówienia). 

2. Wykonawca będzie w szczególności zobowiązany do realizacji następujących świadczeń: 

1) przeniesienie na Zamawiającego własności przedmiotu zamówienia, zgodnie z 
wymaganiami Zapytania ofertowego Wykonawcy, 

2) dostawę i montaż przedmiotu zamówienia, 

3) przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu eksploatacji przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie do dnia 28.12.2016 r. 

4. Integralnymi częściami niniejszej umowy są: 

1) Oferta wykonawcy z dnia ………… r. – załącznik nr 1 do umowy, 

2) Zapytanie ofertowe z dnia ……… r. wraz z załącznikami, a także z wyjaśnieniami i 
modyfikacjami – załącznik nr 2 do umowy. 

§ 2 

Koordynacja 

1. W toku realizacji niniejszego zamówienia strony wyznaczają swoich przedstawicieli: 

1) ze strony Zamawiającego: ………………………… 

2) ze strony Wykonawcy: ………………………………. 

2. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco udzielać Zamawiającemu informacji o realizacji 
zamówienia, w szczególności jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o 
wszelkich trudnościach i zagrożeniach dla należytego i terminowego wykonania niniejszej 
umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie zgodnie z SIWZ, a także z 
uzgodnieniami dokonanymi z przedstawicielami Zamawiającego. 

4. Uzgodnienia mogą być przez przedstawicieli stron dokonywane pisemnie lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. 

5. Przedstawiciele stron określeni w ust. 1 są upoważnieni do podpisania protokołów odbioru. 

§ 3 

Odbiory 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dostawie przedmiotu umowy z przynajmniej 

jednodniowym wyprzedzeniem.  

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru, zawierające 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad 
stwierdzonych przy odbiorze. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:  

1) Jeżeli wady są możliwe do usunięcia to: 

a) jeżeli są nieistotne i pozwalają na użytkowanie przedmiotu zamówienia w sposób 
odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu – wówczas nastąpi odbiór, spisany 
zostanie protokół odbioru w którym Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na 
usunięcie stwierdzonych wad – nie dłuższy jednak niż 2 dni od tego dnia; 

b) jeżeli są istotne i nie pozwalają na użytkowanie przedmiotu zamówienia w sposób 
odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu wówczas Zamawiający odmówi 



dokonania odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin Zamawiający wyznaczy nowy 

termin odbioru – nie dłuższy jednak niż 2 dni od tego dnia;  

2) jeżeli wady nie są możliwe do usunięcia albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 
zdoła ich usunąć w czasie określonym odpowiednio w pkt 1 lit. a) lub b) to:  

a) jeżeli są nieistotne i nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu zamówienia w 
sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu i Zamawiający wyrazi zgodę 
na użytkowanie – wówczas Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego 
obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub 

technicznej przedmiotu zamówienia; 

b) jeżeli są istotne i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia w sposób 
odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu – wówczas Zamawiający może w tym 
zakresie odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej, określonej w § 6 ust. 1 pkt 
3 oraz odszkodowania, jeżeli wartość szkody przekracza wartość kary umownej. 

4. Jeśli przedmiot zamówienia zostanie odebrany, to za dzień wykonania zamówienia będzie 

uznawany dzień zgłoszenia go do odbioru. W sytuacji, gdy w czasie odbioru zostaną 
stwierdzone wady, a Wykonawca należycie usunie te wady w terminach wyznaczonych zgodnie 
z ust. 3 pkt 1 lit a) lub b), będzie się poczytywało, że przedmiot zamówienia został wykonany w 

dniu zgłoszenia go do odbioru. 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę należne mu będzie wynagrodzenie, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy, w kwocie brutto …… zł (słownie: …………), w tym netto: ……………. 
zł (słownie: ………………… zł) oraz podatek VAT według obowiązującej stawki: ……………… zł 
(słownie: ……………… zł). 

2. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie zamówienia będzie podpisany przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru, sporządzony zgodnie z zasadami określonymi 
w § 3 umowy, potwierdzające wykonanie przez Wykonawcę wszystkich świadczeń 
przewidzianych w umowie. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi 14 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury 
wystawionej zgodnie z postanowieniami umowy. 

§ 5 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia rękojmi za wady i gwarancji jakości na okres 36 
miesięcy od dnia dokonania odbioru. 

2. W przypadku stwierdzenia wad trakcie eksploatacji, Zamawiający niezwłocznie powiadomi 
Wykonawcę o tym fakcie pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres ……… lub 
faksu ………… (reklamacja). Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić 
Zamawiającemu przyjęcie reklamacji. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wady, nie później jednak niż w ciągu 
7 dni  od dnia otrzymania reklamacji. 

4. Usunięcie wady powinno zostać dokonane w siedzibie Zamawiającego. W przypadkach, gdy 

usunięcie wady w siedzibie Zamawiającego nie będzie możliwe, Wykonawca będzie 
zobowiązany zapewnić demontaż, transport i ponowny montaż i ustawienie danego elementu 
przedmiotu umowy na koszt własny. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 
okresu 1 miesiąca od momentu otrzymania reklamacji. 

5. W uzasadnionych przypadkach termin usunięcia wady może być przedłużony za zgodą 
Zamawiającego. 

6. Okres gwarancji jakości ulega przedłużeniu o czas naprawy. 

7. Okres gwarancji jakości biegnie na nowo dla sprzętu (elementu) wymienionego. 

8. Niniejsza umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy w rozumieniu art. 577 § 1 
Kodeksu cywilnego. 

9. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy na podstawie ust. 1-9, Wykonawca zapewnia, że 
przedmiot zamówienia będzie objęty gwarancją producenta i przekaże przy odbiorze stosowne 



oświadczenia gwarancyjne producenta, upoważniające Zamawiającego do korzystania z tej 

gwarancji. Okres gwarancji producenta  urządzeń będzie wynosić minimum 36 miesięcy od 

dnia odbioru. 

§ 6 

Zasady odpowiedzialności 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 1% wynagrodzenia 
określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu ustalonego 

w § 1 ust. 3, 

2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia w ramach gwarancji lub rękojmi – w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w 
stosunku do terminu ustalonego zgodnie z § 5, 

3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1. W 

przypadku odstąpienia częściowego kara umowna będzie naliczana od odpowiednio 
pomniejszonej kwoty wynagrodzenia. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
uzupełniającego, przewyższającego wartość naliczonych kar umownych.  

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający, niezależnie od uprawnień do odstąpienia od umowy przysługujących Stronom w 
przepisach prawa, może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących 
przypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca będzie opóźniać się z rozpoczęciem lub wykonaniem zamówienia tak 
dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym. 
Wówczas Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy, 

w tym jeszcze przed upływem terminu do wykonania zamówienia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy 
zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie należycie 
wykonane świadczenia. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz odstąpienie od niej wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą umową, jeśli nie zostały rozwiązane drogą 
negocjacji, będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 


