WZÓR
UMOWA Nr ........................
Zawarta w dniu …………...2020 r. w Toruniu pomiędzy:
Muzeum Okręgowym w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, zarejestrowanym w rejestrze
instytucji kultury prowadzonym przez Prezydenta Miasta Torunia pod numerem 05/99, NIP 956-00-11771, REGON 871243679,
reprezentowanym przez Dyrektora Marka Rubnikowicza
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Mariusza Ruszkiewicza
zwanym w treści niniejszej umowy Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej w treści niniejszej umowy Wykonawcą
łącznie zwanymi dalej Stronami
Zadanie jest realizowane w ramach Projektu „Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja budynku Koszar
Bramy Chełmińskiej na cele muzealne” w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój
zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie
nr POIS.08.01.00-00-0156/17-00.
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa zewnętrznego systemu wystawienniczego do Muzeum
Twierdzy Toruń składającego się z 20 ścianek ekspozycyjnych:
1) wymiary pojedynczej ścianki:
a) szerokość: ……………cm,
b) długość: ……………….cm;
2) możliwość łączenia ścianek pod różnymi kątami (……………… rowków w profilu),
3) możliwość tworzenia układów zamkniętych typu trójkąty, czworoboki, inne wieloboki,
4) ścianka składa się z ramy i podstawy ramy,
5) rama na profilu aluminiowym,
6) rama ze szczeliną do wsunięcia plansz – możliwość zamontowania planszy o grubości
……………. mm,
7) możliwość dowolnej regulacji w pionie, tak, aby można było zamontować planszę o dowolnym
wymiarze długości,
8) możliwość obustronnego zamontowania planszy na pojedynczej ściance,
9) kolor ramy …………………
10) podstawa ramy musi zabezpieczać ramę przed przewróceniem – materiał z którego jest
wykonana to ………………………………………………….
11) zarówno rama, jak i podstawa ramy muszą być odporne na zmienne warunki atmosferyczne,
wahania temperatury,
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12) podstawa ramy ukryta/zamaskowana (jeśli dotyczy).
§2
Prawa i obowiązki Stron
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy oraz zapytaniem ofertowym
z dnia 20 marca 2020 r. wraz z załącznikami,
2) wykonania przedmiotu umowy z nieużywanych, sprawnych i kompletnych materiałów
posiadających odpowiednie parametry i stopy,
3) samodzielnej dostawy zewnętrznego systemu wystawienniczego wskazanego w § 1 umowy,
4) wykonania wszystkich niezbędnych jego zdaniem działań w celu wykonania zamówienia oraz
poniesienia wszystkich związanych z zamówieniem kosztów.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) odbioru przedmiotu zamówienia,
2) terminowej zapłaty wynagrodzenia w wysokości określonej w § 5 umowy,
§3
Terminy realizacji przedmiotu umowy
Strony ustalają, że termin wykonania niniejszej umowy upływa 14 kwietnia 2020 r.
§4
Odbiór zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnej dostawy przedmiotu zamówienia na swój koszt do
Oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu – Muzeum Twierdzy Toruń (u. Wały gen. Sikorskiego
23/25, 87-100 Toruń).
2. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy
z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych przed planowaną dostawą.
3. Wymagane jest, aby przy dostawie obecni byli przedstawiciele Stron.
4. Wykonanie zamówienia będzie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym, podpisanym przez
przedstawicieli Stron.
5. W przypadku uszkodzenia elementu ścianki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć prawidłowy
element w terminie 2 dni.
6. W przypadku usunięcia usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na podstawie ust. 5
przyjmuje się, że termin realizacji zamówienia został zachowany.
7. Za datę odbioru końcowego Strony uważają datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
a w przypadku stwierdzenia usterek i wyznaczenia terminu dodatkowego na ich usunięcie o których
mowa w ust. 5 – datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego usunięcie
wszystkich ewentualnych usterek.
§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę
………………. zł (słownie: ………………………… złotych 00/100) powiększoną o obowiązujący
podatek od towarów i usług VAT tj. kwotę w wysokości ……………… zł
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2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

(słownie……………………..złotych 00/100), co stanowi łącznie kwotę brutto w wysokości
…………………. zł (słownie: ………………………. złotych 00/100).
Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi zapłatę za realizację zadania w całości.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, ulegnie odpowiedniemu
zmniejszeniu w przypadku, gdy przedmiot umowy określony w § 1, nie zostanie wykonany w całości,
lecz w części, co zostanie określone w protokole zdawczo-odbiorczym.
W przypadku zmiany wysokości podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie
odpowiedniej zmianie.
Rozliczenie za wykonane prace nastąpi w oparciu o fakturę końcową.
Faktura końcowa zostanie wystawiona na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego
przez Strony.
Termin płatności faktury: do 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo, zostanie zwrócona Wykonawcy. Okres
płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Zapłata należności z faktury nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy określony
w fakturze. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§6
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany i dostarczony system wystawienniczy
na okres 2 lat – na każdą ściankę ekspozycyjną osobno.
Termin gwarancji jest zgodny z ofertą Wykonawcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, przy czym jeśli pojedyncze ścianki ekspozycyjne (ich
elementy) będą uszkodzone w momencie spisywania protokołu zdawczo-odbiorczego, to termin
biegu gwarancji rozpoczyna się od momentu dostarczenia prawidłowej ścianki ekspozycyjnej.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek lub wad
w terminie 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia, jeżeli będzie to możliwe lub w innym terminie
uzgodnionym przez Strony.
W przypadku stwierdzenia usterek lub wad Zamawiający pisemnie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawcę. W ciągu 7 dni od doręczenia pisma spisany zostanie protokół ustalający okoliczności
powstania usterek lub wad.
Niestawienie się Wykonawcy do czynności spisania protokołu oznacza obowiązek usunięcia przez
Wykonawcę wad na zasadach określonych w ust. 3.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji również po terminie określonym w ust. 1,
jeżeli zgłosił wadę Wykonawcy przed upływem tego terminu.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, zgodnie z postanowieniami ust. 3, to Zamawiający może zlecić
ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Strony dokonają przeglądu gwarancyjnego ostatniego dnia terminu gwarancji, a stwierdzone
wówczas ewentualne usterki wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji.
§7
Przedstawiciele Stron

1.

Przedstawicielem Zamawiającego jest ……………………………………………….
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2.

Przedstawicielem Wykonawcy jest …………………………………………………….
§8
Kary umowne

1.

2.
3.

Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień
niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane
w następujących przypadkach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 3, powstałą
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto
(bez podatku od towarów i usług VAT) określonego w § 5 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji,
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto (bez podatku od towarów i usług VAT)
określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego netto (bez podatku od towarów i usług VAT) określonego w § 5
ust. 1.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego netto (bez podatku od towarów i usług VAT) określonego w § 5
ust. 1.
Wierzytelności z tytułu kar umownych zostaną potrącone w pierwszej kolejności z wierzytelności
Wykonawcy, w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia .
Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§9
Odstąpienie od umowy

1.

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli:
a) Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał terminu realizacji
zamówienia i nie zachował umówionej jakości zamówienia,
b) Wykonawca realizował przedmiot zamówienia w sposób odmienny od opisanego w umowie,
c) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot lub osoba
inna niż wskazana w ofercie Wykonawcy lub niniejszej umowie,
d) nastąpi rozwiązanie, otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa
Wykonawcy,
e) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
f) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie
od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
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2.
3.
4.

o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy,
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli:
a) Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 30 dni,
b) Zamawiający nie przystąpi do odbioru zamówienia w terminie i miejscu ustalonym zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, jednak nie później niż w terminie określonym w umowie,
odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru zamówienia lub odmawia podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego,
c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi z udziałem Zamawiającego protokół
prac wykonanych do czasu odstąpienia, który stanowił będzie podstawę rozliczenia.
Odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji
i rękojmi w odniesieniu do prac już wykonanych i odebranych przez Zamawiającego.
§ 10
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1.

2.

Wykonawca oświadcza, iż w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. nr 119), zwanym dalej: „RODO”, dobrowolnie wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji obowiązków wynikających z zawarcia
niniejszej umowy. Wykonawcy przysługuje prawo do wycofania zgody, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych oraz ich usunięcia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda
(art. 6 ust. 1 lit a RODO) oraz zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Odbiorcami danych mogą
być podmioty współpracujące z administratorem, np. podmioty zajmujące się obsługą finansową,
informatyczną lub prawną odbiorcy. Dane będą przetwarzanie do czasu wygaśnięcia wszelkich
roszczeń wynikających z niniejszej umowy, w tym roszczeń podatkowych oraz z zastrzeżeniem
obowiązków archiwizacyjnych administratora danych.
Administratorem danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Toruniu.
§ 11
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy następują za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności.
§ 12
Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
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2.

3.

W razie wystąpienia jakichkolwiek sporów w toku realizacji niniejszej umowy, strony będą dążyć do
ich pozasądowego rozwiązania. W przypadku braku porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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