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Załącznik nr 3 

do zaproszenia do składania ofert 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę materiałów zabezpieczających 
artefakty podczas procesu wykonywania kopii cyfrowych. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu 
Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim dofinansowanego w ramach 
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 
Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne 

2. Zakres umowy obejmuje dostawę materiałów zgodnych z zaproszeniem do składania ofert (załącznik nr 1 
do umowy) oraz ofertą Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy). Zakres umowy obejmuje dostawę 
przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, położonej w Zakopanem, ul. Krupówki 10, wraz z 
wniesieniem materiałów do sekretariatu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w następujących terminach: 

1) Etap 1 – obejmujący pozycje 36-37 określone w zaproszeniu do składania ofert – do dnia ……………….. 
[wypełnić zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert i ofertą] 

2) Etap 2 – obejmujący pozycje 1-35 określone w zaproszeniu do składania ofert – do dnia ……………….. 
[wypełnić zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert i ofertą] 

§ 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 niniejszą umową oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej i 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 gotowości do dostawy w zakresie każdego z Etapów 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 przysługiwać będą 
wszystkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa, w szczególności z przepisów kodeksu cywilnego o 
rękojmi przy sprzedaży. 

4. W razie należytego usunięcia przez Wykonawcę wad przedmiotu zamówienia lub dostarczenia innych 
materiałów w zamian za materiały wadliwe, w terminach wyznaczonych zgodnie z ust. 3, będzie się 
poczytywało, że przedmiot zamówienia został wykonany w terminie zgodnym z umową. 
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§ 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 protokół odbioru, sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w § 3 
umowy, potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę wszystkich świadczeń przewidzianych w umowie. 
Faktura będzie wystawiona po zakończeniu obu Etapów realizacji umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi do 30 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 na okres 24 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 zapewnia Zamawiającemu dostęp do pomocy technicznej (telefon, e-mail lub WWW) w 
zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonego sprzętu w godzinach 
pracy Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wady, nie później jednak niż w ciągu 14 dni 
roboczych od dnia otrzymania reklamacji. 

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

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

§ 6 

Zasady odpowiedzialności 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 4 
ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu ustalonego w § 1 ust. 3 (dla Etapu 2), 

2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia w ramach gwarancji lub rękojmi – w wysokości 
0,1% 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 odpowiedniej części wynagrodzenia. 

2. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego 
wartość naliczonych kar umownych. 

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

4. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z 
których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. 
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§ 7 

Postanowienia końcowe 

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

2. Strony przewidują możliwość dokonania następujących zmian umowy: 

1) rozszerzenia zakresu przedmiotu dostaw, co do ilości dostarczanych materiałów, o wartości nie 
większej niż łącznie 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

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

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

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla 
Wykonawcy. 

 

Za Wykonawcę:        Za Zamawiającego: 


