Załącznik nr 6 do SIWZ
Wzór umowy
UMOWA NR ..........
zawarta w dniu ……………. w Łodzi pomiędzy:
Muzeum Tradycji Niepodległościowych z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13,
90-706 Łódź, NIP 7271045107, zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez ………………….. –……………………..,
a
……………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą,
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
z dnia………………….., zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), o następującej treści:

§1
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia pn. „Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach
projektu pn.: Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom.
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną”. Wykonawca sprzedaje
i dostarcza Zamawiającemu sprzęt i wyposażenie przewidziane w Pakiecie Nr …., zgodnie
z zamówieniem wyszczególnionym w Formularzu asortymentowo - ilościowo – cenowym,
stanowiącym Załączniku nr 1 do umowy, oraz zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy, jest dobrej jakości,
nie używany, fabrycznie nowy (rok produkcji 2018).
3. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia/zmontowania, ustawienia wyposażenia we wskazanych
przez Zamawiającego pomieszczeniach w terminie ustalonym w ust. 3.
4. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego z min. 3 dniowym wyprzedzeniem
o zamiarze dostawy wyposażenia.
5. Postępowanie prowadzone jest w ramach projekt pn.: „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki
innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką
kreatywną.” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rewitalizacja
i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury,
Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kultury i infrastruktura kultury – ZIT.
§2
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1. Wykonawca oświadcza, że wykona zamówienie według opisu technicznego przedmiotu
zamówienia SIWZ oraz zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym potwierdzającymi terminy
wykonania zamówienia.
2. Wykonawca winien jest uzgodnić z Zamawiającym szczegółowy termin i godziny wykonania
przedmiotu zamówienia.
3. Towary dostarczane będą Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W szczególności
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz
spowodowane niewłaściwym opakowaniem.
4. Wykonawca zobowiązany jest pozostawić miejsce pracy/dostawy posprzątane i wyczyszczone.
Wszystkie kartony i opakowania zaś musi usunąć z obiektu we własnym zakresie.
5. Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru zamówienia w przypadku gdyby dostarczone
towary były niezgodne z potwierdzonymi wymiarami i kolorystyką, były niekompletne
i wadliwe. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkód, dostarczenia
przedmiotu zamówienia zgodnie z zamówieniem oraz wolnych od wad.
6. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia rozumie się datę podpisania przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę Protokołu Zdawczo-Odbiorczego.
7. Wykonawca udzieli ……. m-cy gwarancji na dostarczony sprzęt wraz z wyposażeniem, zgodnie
ze złożoną ofertą.
8. Bieg terminu obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od podpisania przez Strony protokołu
odbioru.
11. Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania usterki drogą telefoniczną potwierdzoną drogą
mailową.
12. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi,
w tym koszty dojazdu serwisu.
13. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia szczegółowych informacji o zewnętrznych
przejawach usterki oraz czasie jej wystąpienia.
§3
1. Dostawy będą prowadzone sukcesywnie według ustalonego z Zamawiającym harmonogramu
dostaw, jednak nie dłużej niż do 15 lutego 2019 r.
2. Wykonawca po podpisaniu umowy, przedłoży do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogram
terminów dostaw. Harmonogram musi uzyskać akceptację Zmawiającego.
3. Za termin zakończenia dostaw strony uznają dostarczenie całości sprzętu wchodzącego
w skład pakietu, potwierdzone odbiorem końcowym.

§4
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot niniejszej umowy:
a) jest fabrycznie nowy, wykonany zgodnie z normami obowiązującymi na terenie Polski;
b) posiada wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania z niego zgodnie
z jego przeznaczeniem, które zostały szczegółowo określone w SIWZ – Opisie technicznym
przedmiotu zamówienia, stwierdzone po sprawdzeniu poprawności funkcjonowania w miejscu
użytkowania;
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c) spełnia warunki zgodności wynikające z normy CE – jeżeli jest wymagane odrębnymi przepisami;
d) przekazane zostanie Zamawiającemu w stanie kompletnym, umożliwiającym normalne
korzystanie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wraz z towarem instrukcji
użytkowania i konserwacji oraz karty gwarancyjne w języku polskim.
§5
1. Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty cenowej złożonej przez Wykonawcę
na „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1).
2. Wartość przedmiotu umowy, według przedstawionej oferty wynosi:
Pakiet nr 1:
netto: .................................................. zł. + …% VAT = brutto: ......................... zł.
(słownie: .................................................................................................................).
Pakiet nr 2:
netto: .................................................. zł. + …% VAT = brutto: ......................... zł.
(słownie: .................................................................................................................).
Pakiet nr 3:
netto: .................................................. zł. + …% VAT = brutto: ......................... zł.
(słownie: .................................................................................................................).
3. W podanej cenie zawierają się wszystkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść,
aby oddać przedmiot zamówienia do użytku Zamawiającego.
4. Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury
przez Wykonawcę.
5. Płatność za w/w fakturę dokonana zostanie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy w ciągu 30 dni kalendarzowych, od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
6. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi
prowadzącemu rachunek Zamawiającego.
7. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy: ...........................................
§6
1. Strony ustalają odszkodowanie z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w stosunku do wartości umowy:
- za zwłokę w realizacji kompletnego przedmiotu umowy w wysokości 1% za każdy dzień
zwłoki,
- za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu
wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość i zakres kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§7
1. Osobą odpowiedzialną za odbiór wykonanego przedmiotu zamówienia ze Strony Zamawiającego
jest: ................................................... tel. ..........................................
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2. Osobą odpowiedzialną za dostawę przedmiotu zamówienia
jest: ...................................................... tel. .......................................

ze

Strony

Wykonawcy

§8
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa
warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów:
a) aneks aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy, zmianę adresu, formy prawnej
itp.
b) zmiany stawek podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto
pozostanie bez zmian. Zmiana ceny obowiązuje od dnia wejścia w życie przepisów ją
wprowadzających.
c) aneks przewidujący zmianę zastosowanej technologii wykonania elementów urządzeń
stanowiących przedmiot zamówienia na lepszą/lepsze (np. nowocześniejszą, mniej
energochłonną) oraz wymiany oprogramowania celem dostosowania do zmieniających się
warunków technologicznych, przy zachowaniu pełnej kompatybilności, po zaakceptowaniu
jej/ich przez Zamawiającego pod warunkiem, iż cena oferty nie ulegnie zmianie;
d) zmiany przepisów prawa mające wpływ na realizacje niniejszej umowy.
e) zmiany w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku:
 wprowadzenia nowego podwykonawcy,
 rezygnacji podwykonawcy,
 zmiany wartości lub zakresu prac wykonywanych przez podwykonawców.
2. Strona zgłaszająca propozycję zmiany umowy zobowiązana jest przedstawić uzasadnienie
jej wprowadzenia.
§9
Wszystkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozwiązywał będzie Sąd Cywilny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki do umowy:
1. Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy
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Zamawiający :

Wykonawca :
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