
Załącznik nr 5  

 

WZÓR UMOWY 

UMOWA Nr ___/___/ 

 
zawarta w dniu ……………….. 2019 r. w Łodzi pomiędzy: 
 
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, 
z siedzibą w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 13, 90-706 Łódź, 
NIP: 727-10-45-107, Regon: 000277799 
 
 reprezentowanym przez: 
 

1. Jacek Wawrzynkiewicz –  Dyrektora 
 
 
 
a 

NIP __________________ 
zwanym dalej Wykonawcą 

 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie 
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze 
zm.). 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować wyposażenia magazynu B 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi Oddział Martyrologii Radogoszcz Łódź, ul. Zgierska 147”. 
Dostawa  i montaż następującego wyposażenia  

a. Regały przesuwane z napędem ręcznym – 3 sztuki – regały przesuwne, dwustronne, 
wyposażone w standardowe półki w ilości 5 poziomów użytkowych, o wymiarach: długość: 
4x1000 mm, głębokość: 500 mm każda ze stron regału (łączna głębokość 1000 mm), wysokość: 
~2600 mm, maksymalna długość regału 4100 mm. 

b. Szafa zamykana z półkami – 1 sztuka – szerokość: 1000 mm, głębokość: 500 mm wysokość: 
1920 mm  

c. Szafa z szufladami na mapy – 2 sztuki – szafa z szufladami na sztandary: szerokość: 1500 mm, 
głębokość: 1500 mm wysokość: 2000 mm. Głębokość użytkowa szuflady 65 mm. Szafa 
dwudziestoszufladowa (bądź podwójna dziesięcioszufladowa). 

d. Szafy z szufladami na plakaty – 2 sztuki – szafy z szufladami na plakaty: szerokość: 1285 mm, 
głębokość: 865 mm, wysokość: 2000 mm. Głębokość użytkowa szuflady 65 mm. Szafa 
dwudziestoszufladowa (bądź podwójna dziesięcioszufladowa). 

e. Szafa zamykana z półkami – 1 sztuka – wzmacniana, do przechowywania amunicji: szerokość: 
1200 mm, głębokość: 600 mm wysokość: 1500 mm  

2. Wykonawca zapewnia, że oferowany przedmiot zamówienia będzie wykonany z materiałów gwarantujących 
najwyższą jakość i odpowiadać będzie wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia, który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone regały i szafy są fabrycznie nowe, nie mają defektów, wad 
konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy, które mogłyby się ujawnić 
podczas jego użytkowania. 
4. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.  
5. Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej umowy 

§ 2 
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności: 

a) dostarczyć regały i szafy  do siedziby Zamawiającego, do miejsc w których będą montowane; 



b) uporządkować teren na którym wykonywany był montaż regałów i szaf, w szczególności poprzez 
usunięcie niewykorzystanych fragmentów regałów i szaf oraz opakowań, a także wyczyszczenie 
ewentualnych zabrudzeń ścian i podłóg.  

2. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00 PLN przez cały 
okres realizacji przedmiotu umowy. Przed rozpoczęciem montażu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
kopie wymaganej polisy ubezpieczeniowej. 

3. Najpóźniej dzień przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest przesłać imiona i nazwiska osób, 
które w jego imieniu będą realizowały przedmiot zamówienia, na adresy mailowe 
p.stepien@muzeumtradycji. Ze względu na to, że Muzeum podlega ochronie, jest to warunek wejścia 
Wykonawcy na teren Muzeum w celu realizacji przedmiotu umowy. Opóźnienie spowodowane 
niedopełnieniem ww. obowiązku przez Wykonawcę, nie wstrzymuje biegu terminu przewidzianego na 
realizację przedmiotu umowy. 

 
§ 3 

1. Strony zgodnie ustalają, że realizacja przedmiotu umowy  
2. będzie trwać maksymalnie ...... tygodni (zgodnie ze złożoną ofertą, nie dłużej niż  

6 tygodni od rozpoczęcia prac).. 
3. Termin oznaczony w tygodniach kończy się z upływem dnia, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi 

terminu. 
4. W przypadku stwierdzenia podczas dostawy, że dostarczony towar nie spełnia wymogów wskazanych  

w zapytaniu ofertowym, bądź jest niezgodny z zamówieniem lub posiada widoczne wady, Wykonawca 
zobowiązany jest do wymiany wadliwego towaru na nowy, w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych, 
licząc od dnia dostawy. Zamawiający zastrzega, że konieczność wymiany towaru w ww. przypadku nie 
stanowi podstawy do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. 

5. Po dostarczeniu całości towaru i jego montażu, w terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu prac 
Wykonawcy, Strony przystąpią do odbioru końcowego, obejmującego odbiór jakościowy przedmiotu 
umowy. Zamawiający dokona odbioru jakościowego podpisując protokół zdawczo-odbiorczy, którego wzór 
stanowi załącznik nr 3 do umowy albo odmówi dokonania odbioru, podając na piśmie przyczyny odmowy. 

6. Odmowa dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
jest jednoznaczna z opóźnieniem w wykonaniu umowy przez Wykonawcę przez okres liczony od dnia,  
w którym Wykonawcę powiadomiono o odmowie odbioru końcowego do dnia, w którym Zamawiający 
podpisze protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, po ponownym sprawdzeniu wykonania przedmiotu 
umowy. 

7. Najpóźniej w dniu podpisania końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego, Wykonawca zobowiązany jest 
do przekazania Zamawiającemu dokumentacji towaru (bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych 
kosztów z tego tytułu), zgodnej z warunkami określonymi w Umowie oraz gwarancji producenta na towar. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru do chwili przyjęcia towaru 
przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia 
przedmiotu umowy wynikłe w trakcie transportu. 

 
§ 4 

1. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………. Zł 
netto + 23% VAT, co daje ……………. Zł brutto. 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,  
w tym wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do jej zrealizowania, bez względu na okoliczności  
i źródła ich powstania. 

3. Zamawiający dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty 
wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego pod warunkiem dokonania przez 
Zamawiającego odbioru prac zgodnie z § 3. W przeciwnym wypadku termin zapłaty zostanie odroczony do 
czasu należytego wykonania dostawy, a za ten okres Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o odsetki.  

§ 5 
1. Wykonawca udziela ….. lat gwarancji na towar (zgodnie ze złożoną ofertą), liczonych od daty podpisania, 

bez uwag, protokołu zdawczo-odbiorczego. 
2. Gwarancja wykonawcy o której mowa w ust. 1 dotyczy zamontowanych regałów i szaf oraz ich montażu. 

mailto:p.stepien@muzeumtradycji


3. Wykonawca udziela gwarancji na warunkach wskazanych w załączniku nr 2 do umowy i w treści umowy. 
Wykonawca może rozszerzyć warunki gwarancji o ile warunki gwarancji – załącznik nr 2 do umowy i umowa 
nie regulują poszczególnych spraw inaczej i/lub nie regulują je mniej korzystnie dla Zamawiającego. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw towaru i wymiany jego całości lub części 
objętych gwarancją, w tym koszty dojazdu, transportu, demontażu i montażu. 

5. Zgłoszenie reklamacji dostarczonego towaru dokonane pocztą elektroniczną na adres 
_____________uważane będzie za doręczone. Zgłoszenie, w miarę możliwości, będzie zawierać opis wady 
lub usterki. Łączny czas reakcji i naprawy przez Wykonawcę nie może przekroczyć 10 dni roboczych od 
przyjęcia zgłoszenia złożonego przez Zamawiającego. 

6. Gwarancja nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków prawnych przysługujących 
mu z tytułu rękojmi. 

7. W przypadku nie przystąpienia albo nie wykonania naprawy lub wymiany towaru z tytułu gwarancji  
w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 6, Zamawiający ma prawo dokonać odpowiednio: naprawy  
lub wymiany na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy określonego  

w § 3 ust. 1 w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia następującego po ostatecznym dniu na realizację 
przedmiotu zamówienia; 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia 
następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wady; 

c) za opóźnienie w podjęciu naprawy Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 
liczony po upływie 10 dni od momentu zgłoszenia, 

d) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości  
10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, 

e) za nieuzasadnione rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę w wysokości  
10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

2. Powyższe kary umowne określone w ust. 1 mogą być naliczone i dochodzone samoistnie (niezależnie  
od siebie), w każdym przypadku wystąpienia podstawy do ich naliczenia. 

3. Wykonawca uprawnia Zamawiającego do potrącenia należności z tytułu naliczonych kar umownych  
z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bez składania w tym względzie odrębnego 
oświadczenia. 

4. Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego kary umowne. 
 

§ 7 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 
co zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu Stron. 

2. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w każdym czasie w przypadku nienależytego 
wywiązywania się z umowy przez Wykonawcę. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
a) Wykonawca stanie się niewypłacalny lub nastąpi likwidacja jego przedsiębiorstwa; 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
d) Wykonawca sprzedaje towar o niższych parametrach niż w ofercie. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę,  
iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzialnych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych. 

5. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej 
przez Sąd w Łodzi. 



6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

7. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 
powinno zawierać uzasadnienie. 

8. W razie rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy do dnia odstąpienia od umowy. 

 
§ 8 

1. Strony zobowiązują się do utrzymania poufności, co do wszelkich innych informacji uzyskanych  
w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

2. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które zostały podane do publicznej wiadomości  
w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej umowy lub są znane Stronie z innych źródeł. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności określone w ust. 6 nie narusza obowiązku którejkolwiek ze Stron  
do dostarczenia informacji uprawnionym do tego organom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
jak również nie narusza uprawnień Stron do podawania do publicznej wiadomości ogólnych informacji o ich 
działalności. 

4. Wszelkie informacje uzyskane podczas realizacji umowy będą wykorzystywane wyłącznie do celów 
związanych z umową, z zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zasad określonych w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –  
Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

5. Zamawiający, jako administrator danych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zasad określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), 
informuje, że dane osobowe Wykonawcy oraz osób za pomocą których realizuje on zamówienie, będą 
przetwarzane wyłącznie w celach realizacji umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania (również  
w przypadku kontroli postępowania przez uprawnione podmioty). 

 
§ 9 

1. Wykonawca może powierzyć część realizacji zamówienia Podwykonawcy. W takiej sytuacji odpowiada za 
działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne.  

2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał nazwę Podwykonawcy i zakres jego prac przed rozpoczęciem 
przez niego realizacji części zamówienia.  

 
§ 10 

1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich warunki: 
a) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, również w przypadku konieczności zmiany daty 

końcowej wskazanej w § 3 ust. 2 
b) zmiana nazw, siedziby stron umowy, innych danych identyfikacyjnych; 
c) zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez 

Zamawiającego; 
d) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 

e) zmiana należnego wykonawcy wynagrodzenia, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla 
Zamawiającego 

f) zmiana należnego wykonawcy wynagrodzenia, pod warunkiem zmiany stawki podatku VAT, 
wzrostu kosztów utrzymania pracowników / wzrost stawki min. Wynagrodzenia lub opłat dla 
ZUS/. 

3. Zamawiający nie przewiduje zamówień dodatkowych polegających na powtórzeniu wykonanych prac  
w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp. 



 
§ 11 

Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz 
otrzymuje Wykonawca, a 3 egzemplarze Zamawiający. 

 
 

Zamawiający:   Wykonawca:  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Załącznik nr 1 do umowy  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

1.Regały przesuwane z napędem ręcznym – 3 sztuki: 
Regały przesuwne, dwustronne, wyposażone w standardowe półki w ilości 5 poziomów użytkowych, o 
wymiarach: długość: 4x1000 mm, głębokość: 500 mm każda ze stron regału (łączna głębokość 1000 mm), 
wysokość: ~2600 mm, maksymalna długość regału 4100 mm. 
Regały przesuwne z napędem ręcznym. Podstawy jezdne regałów wykonane ze stalowej blachy, szerokość kół 
stalowych w podstawach jezdnych 30 mm, regały przesuwane równolegle z prowadzeniem za pomocą 3 
łańcuchów biegnących wzdłuż szyn. Ściana boczna regału wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo na 
kolor popielaty jasny. Regały muszą mieć możliwość przemieszczania wszystkich segmentów w obie strony w 
maksymalnym możliwym zakresie (brak możliwości zainstalowania regału nieruchomego). 
Ściana boczna perforowana otworami o śr. 12 mm w rozstawie co 20 mm. Usztywnienie ścian powinno stanowić 
odpowiednie jej wyprofilowanie z jednego elementu (zagięcie stanowiące profil zamknięty o wymiarach nie 
mniejszych niż 30x30mm). Szerokość ściany bocznej wynosi 2x500 mm, ściana boczna z wypełnieniem 
perforowanym, otwory do zamieszczenia zaczepów półek co 20 mm. Każda półka musi być regulowana 
niezależnie, zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach w kształcie litery H zamocowanych w słupkach 
ściany bocznej bez możliwości wypadania przy wkładaniu, bądź wyjmowaniu półki. Półki powinny być wykonane 
z blachy malowanej proszkowo na kolor popielaty jasny. Grubość półki powinna wynosić 33 mm, dłuższa krawędź 
półki powinna być wygięta co najmniej trzykrotnie, a krótsza krawędź półki co najmniej dwukrotnie pod kątem 
prostym, dla uzyskania pełnego bezpieczeństwa osób obsługujących regały. Wymagana wytrzymałość półek: 100 
kg/mb. Półki. Każda z półek winna być wyposażona w syntetyczną matę antypoślizgową w kolorze jasnym szarym 
(lub zbliżonym), o grubości nie większej niż 3 mm. 
Każdy regał od frontu wyposażony w panel frontowy osłaniający, wykonany ze stali malowanej proszkowo. Panel 
frontowy powinien składać się z czterech typów elementów: osłony podwozia wykończonej kwadratowo w 
kolorze czarnym, paneli osłaniających o sfazowanych rogach i o wysokości maks. 400 mm w kolorze szarym, 
systemu napędu ręcznego, panelu opisowego wykończonego na kwadratowo o wysokości 100 mm w kolorze 
czarnym.  
Każdy panel powinien być wyposażony w dwie tabliczki do opisu regałów format A4 pionowo. Regały muszą być 
wyposażone w antywyważniki oraz odboje gumowe o szerokości min. 30 mm. 
We wszystkich regałach jezdnych należy zastosować napęd ręczny. Każdy z regałów musi posiadać blokadę 
regałów po obu stronach otwartego korytarza. Regały muszą być wyposażone w krańcowe ograniczniki/czujki 
podłogowe, które informują o dojechaniu regałów do końca toru. Regały muszą umożliwiać łagodny start i 
łagodne zatrzymanie, aby zapobiec przesuwaniu się składowanych materiałów podczas startu i zatrzymania. 
Regały należy wyposażyć w półki z wczepianymi listwami przedpółkowymi zabezpieczającymi zbiory przed 
przypadkowych upadkiem.  
(UWAGA MONTAŻOWA: światło drzwi wejściowych 90x200 mm) 
2. Szafa zamykana z półkami: szerokość: 1000 mm, głębokość: 500 mm wysokość: 1920 mm – 1 sztuka 
Szafa wyposażona w dwa skrzydła drzwi uchylnych zawieszonych na zawiasach kołkowych, przeszklonych 
szybami hartowanymi. Szafa wyposażona musi być w 6 półek przestawnych co 25 mm. Wykonana z blachy 



czarnej o grubości 0.6mm – 1mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze 
popielaty jasny, farbami nie emitującymi szkodliwych substancji gazowych. Zamykana zamkiem baskwilowym, 
ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Udźwig półki: 50kg. Każda z półek winna 
być wyposażona w syntetyczną matę antypoślizgową w kolorze jasnym szarym (lub zbliżonym), o grubości nie 
większej niż 3 mm. 
3. Szafa z szufladami na mapy – 2 sztuki 
Szafa z szufladami na sztandary: szerokość: 1500 mm, głębokość: 1500 mm wysokość: 2000 mm. Głębokość 
użytkowa szuflady 65 mm. Szafa dwudziestoszufladowa (bądź podwójna dziesięcioszufladowa). Szuflady 
przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość 
zamykana zamkiem centralnym. Wykonana z blachy czarnej o grubości 0.6mm- 2mm, malowana farbami 
proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze szary/popielaty, farbami nie emitującymi szkodliwych 
substancji gazowych. Maksymalne obciążenie szuflady 45 kg. Szafa musi posiadać blokadę pozwalającą na 
wysunięcie tylko jednej szuflady. Wysuw 700 mm. Każda z szuflad winna być wyposażona w wewnętrzny, 
odgórny docisk sprężynowy, montowany w przedniej części szuflady, uniemożliwiający przesuwanie się plakatów 
podczas wsuwania i wysuwania szuflad. 
(UWAGA MONTAŻOWA: światło drzwi wejściowych 90x200 mm) 
 
 
 
 
4. Szafy z szufladami na plakaty – 2 sztuki 
Szafy z szufladami na plakaty: szerokość: 1285 mm, głębokość: 865 mm, wysokość: 2000 mm. Głębokość 
użytkowa szuflady 65 mm. Szafa dwudziestoszufladowa (bądź podwójna dziesięcioszufladowa). Szuflady 
przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość 
zamykana zamkiem centralnym. Wykonana z blachy czarnej o grubości 0.6mm- 2mm, malowana farbami 
proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze szary/popielaty, farbami nie emitującymi szkodliwych 
substancji gazowych. Maksymalne obciążenie szuflady 45 kg. Szafa musi posiadać blokadę pozwalającą na 
wysunięcie tylko jednej szuflady. Każda z szuflad winna być wyposażona w wewnętrzny, odgórny docisk 
sprężynowy, montowany w przedniej części szuflady, uniemożliwiający przesuwanie się plakatów podczas 
wsuwania i wysuwania szuflad. 
(UWAGA MONTAŻOWA: światło drzwi wejściowych 90x200 mm) 
5. Szafa zamykana z półkami, wzmacniana, do przechowywania amunicji: szerokość: 1200 mm, głębokość: 600 

mm wysokość: 1500 mm – 1 sztuka 
Szafa wyposażona w dwa skrzydła drzwi pełnych, uchylnych zawieszonych na zawiasach kołkowych. Szafa 
wyposażona musi być w 5 półek przestawnych co 25 mm. Wykonana z blachy czarnej o grubości 0.6 mm – 3 mm, 
malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze popielaty jasny, farbami nie 
emitującymi szkodliwych substancji gazowych. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i 
wykończonym uchwytem klamkowym. Konstrukcja zewnętrzna szafy jak i drzwi wzmocnione dodatkową warstwą 
blachy. Udźwig półki: 50kg. Każda z półek winna być wyposażona w syntetyczną matę antypoślizgową w kolorze 
jasnym szarym (lub zbliżonym), o grubości nie większej niż 3 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 2 do umowy …………………………… 
 

WARUNKI GWARANCJI 
 

1. Wykonawca udziela gwarancji na zakupiony i zamontowany towar oraz jego montaż na okres ……….. lat, 
zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Czas trwania gwarancji liczony jest od daty podpisania, bez uwag, protokołu zdawczo-odbiorczego. 
3. Gwarancja na zakupiony towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Zamawiającego, które 

wynikają z niezgodności towaru z umową oraz z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
4. Wszystkie prawa przysługujące Zamawiającemu, które wynikają z niniejszej gwarancji, mają zastosowanie 

według prawa kraju, w którym nastąpiła sprzedaż. 
5. W ramach niniejszej gwarancji i przez cały okres jej obowiązywania, na podstawie zgłoszonej reklamacji, 

Wykonawca zobowiązuje się dokonać w następującej kolejności: usunięcia wady lub naprawy towaru albo 
jego części, a w razie braku powyższej możliwości – wymiany towaru (lub jego części) na nowy, wolny od 
wad. 

6. W procesie reklamacji Wykonawca nie może żądać przedstawienia przez Zamawiającego oryginalnego 
opakowania towaru. 

7. W procesie reklamacji Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt przyjechać na miejsce zamontowanego 
reklamowanego towaru. 

8. Gwarancja obejmuje w szczególności: 
a) pęknięcia, zarysowania, łuszczenie farby, korozję i wady produkcyjne zainstalowanych regałów i szaf 
b) odkształcanie się regałów i szaf; 
c) wady w montażu regałów i szaf; 
d) koszty związane z usuwaniem i wymianą produktu w przypadku uwzględnienia reklamacji; 

9. Gwarancja nie obejmuje zmian w wyglądzie w czasie normalnego starzenia się produktu. 
10. W okresie gwarancji Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw towaru i wymiany jego całości lub części 

objętych gwarancją, w tym koszty dojazdu, transportu, demontażu i montażu. 
11. Zgłoszenie reklamacji dostarczonego towaru dokonane pocztą elektroniczną na adres mailowy 

________________ uważane będzie za skutecznie doręczone. Zgłoszenie, w miarę możliwości, będzie 
zawierać opis wady lub usterki. Łączny czas reakcji i naprawy przez Wykonawcę nie może przekroczyć 10 
dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia złożonego przez Zamawiającego. 

12. Gwarancja nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków prawnych przysługujących 
mu z tytułu rękojmi. 



13. Integralną częścią niniejszego dokumentu jest karta gwarancyjna producenta towaru i warunki gwarancji 
producenta, z zastrzeżeniem punktu 8. 

14. Warunki gwarancji producenta przekazane przez Wykonawcę będą miały zastosowanie, o ile niniejszy 
dokument i umowa nie regulują poszczególnych spraw inaczej i/lub nie regulują ich mniej korzystnie dla 
Zamawiającego. 

 
 

Zamawiający   Wykonawca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 3 do umowy …………………………… 
 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
Z DNIA …………………………………………….. 

6. Strony 
 
Zamawiający: 
…………………………………………………………………………… 
Przedstawiciel Zamawiającego:  
……………………………………………………………………….….. 
 
Wykonawca: 
……………………………………………………………………………. 
Przedstawiciel Wykonawcy  
…………………………………………………………………………… 
 
7. Przedmiot zamówienia: 
Dostawa i montaż wyposażenia magazynu B Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi Oddział Martyrologii 
Radogoszcz Łódź, ul. Zgierska 147w ilości, parametrach i specyfikacji określonej w SIWZ oraz w umowie nr 
_____________________ 
 
3. Ustalenia stron 
1) Stwierdzam, że Zamawiający odbiera przedmiot zamówienia bez uwag.* 
2) Stwierdzam, że Zamawiający nie odbiera przedmiotu zamówienia z następujących przyczyn*: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w/w usterek/błędów w przedmiocie dostawy w terminie 



………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 
 
Podpisy: 
Ze strony Zamawiającego:   Ze strony Wykonawcy: 
……………………………………………………   …………………………………………………… 
……………………………………………………   …………………………………………………… 
 
 
Protokół wykonano w dwóch egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


