Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr DZP.271.69.2019

UMOWA nr ……/.…./2019
W dniu ……………………………….... r. w Gdyni pomiędzy:
Muzeum Emigracji w Gdyni, z siedzibą w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, wpisanym do Rejestru
Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdyni pod numerem 5, posiadającym NIP:
958-166-01-96, REGON: 221635204, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym
i
p. _______ prowadzącym/ą działalność gospodarczą uwidocznioną w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej pod nazwą ________ z siedzibą : _______ NIP: ______, REGON: _______,
lub
__________ wpisanym/ą do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………
Wydział Gospodarczy…………..Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem……….,NIP………..,
REGON..................................... kapitał zakładowy…………………., adres: ……………………reprezentowanym/ą
przez:.
1………………………………………………….
2………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą,
[łącznie Zamawiający i Wykonawca określani są nazwą Strony],
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku zapytania
ofertowego pn. „Dostawę audioprzewodników oraz słuchawek nagłownych wraz z jednorazowymi
nakładkami higienicznymi do Muzeum Emigracji w Gdyni” – DZP.271.69.2019 przeprowadzonego
zgodnie z par. 2 pkt 16 lit. b) Regulaminu udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod rygorów
ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018.1986 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania w terminie wskazanym w §2 ust.1,
do miejsca wskazanego w §9 ust.1 – dostawę 20 sztuk audioprzewodników oraz 100 sztuk
słuchawek nagłownych wraz z 2000 sztuk jednorazowych nakładek higienicznych [zwanych dalej
łącznie sprzętem, urządzeniami] zgodnie z zapytaniem ofertowym i ofertą Wykonawcy
stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy.
2. Szczegółowy przedmiot umowy obejmuje dostawę:
2.1. 20 [dwadzieścia] sztuk audioprzewodników - urządzeń odsłuchowych wraz z akumulatorem i
głośnikiem tego samego typu/ modelu i producenta, spełniających podane niżej wymagania:
Element konfiguracji/cecha
Obudowa

Wyjścia słuchawkowe

Wymagania minimalne
Wykonana z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne
(metal, aluminium)
Maksymalna wysokość: 300 mm
Maksymalna szerokość: 60 mm
Maksymalna długość: 210 mm
Maksymalna waga z akumulatorem: 170 g
Min. 2 x Jack 3,5 mm stereo
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Przyciski

Zasilanie

Pamięć
Wymagane warunki pracy
Format audio
Funkcjonalność

Pasmo dźwięku
Wbudowany głośnik
Wbudowany wyświetlacz
Zarządzanie kontentem

Klawiatura o jednolitej płaskiej powierzchni, uniemożliwiająca
wyciągnięcie pojedynczych klawiszy.
Funkcje co najmniej: play/pauza, przewinięcie w tył/przód,
głośniej/ciszej.
Przyciski numeryczne, umożliwiające samodzielny wybór numeru
nagrania.
Akumulator wewnętrzny
Minimalny czas ciągłej pracy bez ładowania: 12 h
Maksymalny czas ładowania: 6 h
Wbudowana pamięć min. 8 GB
Temperatura: od -10 do +50 st. C
Odtwarzanie plików audio w formacie wave i mp3
Minimalna jakość mp3: 44 kHz, 128 kbit/s
Współpraca z urządzeniem nadawczym dla przewodnika, w paśmie
2.4 GHz, w promieniu maks. 30 m od urządzenia nadawczego
Współpraca ze znacznikami co najmniej RF, IR i RFID
Min. 50 Hz do 18 kHz
O mocy min. 0,5 W
O przekątnej min. 1,3 cala
Rozdzielczość min. 128 x 64 pikseli
Poprzez dedykowane oprogramowanie
Interfejs USB 1.1/2.0/3.0

2.2: 100 [sto] sztuk obu-usznych słuchawek wielokrotnego użytku spełniających podane niżej
wymagania:
Element konfiguracji/cecha
Obudowa

Kolor

Wymagania minimalne
- słuchawki stereo nagłowne
- regulowany pałąk
- lekka konstrukcja z tworzywa sztucznego
- kabel 80-120 cm
- wtyk 3,5mm jack, 90 stopni
- dostosowane do używania z jednorazowymi wymiennymi osłonkami
higienicznymi 5-5,5 cm
czarny

2.3. 2000 [dwa tysiące] sztuk składających się na 1000 [jeden tysiąc] kompletów jednorazowych
osłonek higienicznych na słuchawki obu-uszne o średnicy 5-5,5 cm w kolorze czarnym lub białym
dostosowanych do słuchawek obu-usznych wielokrotnego użytku opisanych w pkt. 2.2 powyżej.
TERMIN
§2
1.
Dostawa przedmiotu umowy i czynności odbioru opisane w §9 nastąpią w miejscu określonym
w §9 ust. 1 - w terminie 60 dni od zawarcia umowy, tj. do dnia ……………………………. [włącznie z tym
dniem].
2.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie usług
gwarancyjnych przez okres 24 miesięcy od dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu
umowy zgodnie z §9 ust. 11 umowy.
OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
§3
Wykonawca podpisując umowę składa poniżej opisane oświadczenia i zapewnia, że każde z nich jest
prawdziwe i zgodne ze stanem rzeczywistym w dniu zawarcia niniejszej umowy:
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1)
2)
3)

4)

Wykonawca jest podmiotem prawidłowo ustanowionym, zarejestrowanym i prowadzącym
działalność zgodnie z właściwym dla niego prawem;
Wykonawca posiada zdolność do zawarcia i wykonania niniejszej umowy;
zawarcie i wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę nie narusza żadnych umów lub
zobowiązań, których stroną jest Wykonawca, ani też żadnego orzeczenia sądowego zarówno
sądu powszechnego jak i polubownego, jak również nie narusza żadnego przepisu prawa;
nie została ogłoszona upadłość Wykonawcy ani nie wszczęto postępowania naprawczego lub
analogicznego, jak również żadne z takich postępowań nie toczy się ani – zgodnie z najlepszą
wiedzą Wykonawcy - nie został złożony wniosek o upadłość Wykonawcy.

§4
1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) wykonania przedmiotu umowy w zakresie i terminach w niej określonych,
b) wykonania umowy z należytą starannością, wedle jego najlepszych umiejętności, zgodnie z
obowiązującymi normami i przepisami prawa, mającymi zastosowanie do przedmiotu dostawy,
c) zapewnienia Zamawiającemu na każdym etapie wykonywania umowy niezbędnych informacji, które
pozwolą Zamawiającemu terminowo i racjonalnie podejmować decyzje dotyczące przedmiotu
umowy, a w szczególności do przedstawienia Zamawiającemu z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zamawiającego, bieżącego konsultowania z Zamawiającym stanu i postępu prac stanowiących
przedmiot umowy,
d) wykonania przedmiotu umowy wyłącznie z materiałów nowych i nieużywanych,
e) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć
wpływ na realizację przedmiotu umowy;
f) wykonywania gwarancji;
g) usuwania na bieżąco wszelkich wad ujawnionych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania
umowy - na własny koszt,
h) usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi.
2. Wykonawca podpowiada za działania podwykonawców, osób trzecich jak za działania własne.

1.

2.

3.

4.

5.

PODWYKONAWCY
§5
Przedmiot umowy opisany w § 1 ust. 1-2 Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawców.
Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców przy realizacji niniejszej umowy jak za swoje
własne.
Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych w związku z wykonaniem
umowy również w przypadku ich wyrządzenia przez podmioty, którymi Wykonawca posłużył się w
celu zrealizowania umowy.
W przypadku zgłoszenia przez podwykonawcę zaległości w zapłacie mu wynagrodzenia przez
Wykonawcę, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w kwocie
równej powyższej zaległości i niezwłocznie pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, a
Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie, np. o odsetki, odszkodowanie, których
podpisując umowę się zrzeka.
Umowy z podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub
odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za zaniedbania i
uchybienia dokonane przez osoby, którymi posłużyli się Podwykonawcy wykonując umowę jest taka
sama, jakby tych zaniedbań lub uchybień dopuścił się sam Wykonawca.
Naruszenie któregokolwiek z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do
naliczenia kar umownych – lub wg. jego uznania i wyboru – odstąpienia od umowy z przyczyn, za
które odpowiada Wykonawca i z konsekwencjami opisanymi w dziale Kary umowne.
3

JAKOŚĆ
§6
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy:
1) zgodnie z wymaganiami podanymi w par. 1 ust. 2 oraz zapytaniem ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
2) zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi i normami, w szczególności normami
bezpieczeństwa,
3) użycia materiałów, sprzętu i urządzeń posiadających certyfikaty (w tym CE), atesty, świadectwa
dopuszczenia do użytkowania itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że spełniają one
wymagane prawem przepisy i normy, zaopatrzone dodatkowo w kompletną instrukcję obsługi
w języku polskim.
PERSONEL WYKONAWCY
§7
1. Wykonawca wskazuje jako swojego Przedstawiciela odpowiedzialnego z jego strony za wykonanie
przedmiotu umowy P. ………………………………………………….. (Przedstawiciel Wykonawcy).
2. Wykonawca oświadcza, że przedstawiciel przez niego wskazany w ust. 1 wyraził zgodę na
przetwarzanie przez Zamawiającego wskazanych tam danych osobowych na czas realizacji niniejszej
umowy.
3. Osoba wskazana w ust. 1 jest upoważniona do wykonywania w imieniu Wykonawcy czynności
określonych w niniejszej umowie, z wyłączeniem czynności ustanawiających jak np. zmiany
postanowień tej umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia, do których upoważnione są wyłącznie
osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub osoba legitymująca
się pełnomocnictwem szczególnym takich osób.
4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany umowy i wymaga dla
swojej skuteczności poinformowania Zamawiającego na piśmie.
ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO
§8
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) terminowego i zgodnego z umową uregulowania wymagalnego wynagrodzenia
należnego Wykonawcy z tytułu wykonania umowy,
2) przeprowadzenia czynności odbioru wykonanego przedmiotu umowy z zastosowaniem reguł
postępowania określonych w niniejszej umowie.
3) powiadomienia Wykonawcy o roszczeniach podwykonawców o zapłatę wynagrodzenia
kierowanych do Zamawiającego, jak również o dokonaniu im zapłaty przez Zamawiającego.

1.
2.
3.

4.
5.

WARUNKI ODBIORU
§9
Miejscem dostawy i odbioru jest budynek Dworca Morskiego w Gdyni, ul. Polska 1, szczegółowe
miejsce dostawy na terenie Muzeum wskaże Wykonawcy Przedstawiciel Zamawiającego.
Strony postanawiają, że zostanie dokonany jeden odbiór po wykonaniu przez Wykonawcę
przedmiotu umowy.
W przypadku dostawy w innym terminie niż ………………. r. [tj. w innym dniu - przed tą datą]
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dacie dostawy i proponowanego odbioru z co najmniej 1
(jedno) dniowym wyprzedzeniem.
W przypadku opisanym w ust. 3 odbiór przedmiotu umowy nastąpi w wyznaczonym przez
Zamawiającego dniu roboczym (od poniedziałku do piątku), w godz. 8.00 -15.00.
Najpóźniej w dniu dokonania odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
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6.
7.

8.

9.

10.

11.

1.

2.

3.

a) certyfikaty (w tym CE), atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania użytych materiałów,
b) instrukcję obsługi w języku polskim,
c) oświadczenie potwierdzające, że przedmiot umowy spełnia wymagania podane w §1 ust. 2
umowy,
d) spis numerów seryjnych dostarczonego sprzętu.
Z czynności odbioru Przedstawiciel Zamawiającego sporządzi protokół odbioru przedmiotu umowy.
W wyniku przeprowadzenia czynności odbiorowych Zamawiający w protokole odbioru oświadcza,
czy przyjmuje przedmiot odbioru bez uwag [dokonanie odbioru], czy przyjmuje go z uwagami tj. ze
skutkami opisanymi w ust. 9 poniżej czy też odmawia przyjęcia tj. odmawia dokonania odbioru
przedmiotu odbioru ze skutkami wskazanymi w ust. 8.
Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu umowy w sytuacji:
a) niedostarczenia dokumentów opisanych w ust. 5,
b) niewykonania umowy w jakiejkolwiek części.
W razie stwierdzenia nie zakończenia wykonywania przedmiotu odbioru, jego wad, braków,
niekompletności lub niezgodności z umową lub załącznikami do niej - zapytaniem ofertowym,
ofertą, Zamawiający uprawniony jest do odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy i do
wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na doprowadzenie zgłaszanego przedmiotu
odbioru do stanu zgodnego z umową, co nie powoduje jednak zmiany [odroczenia] terminu
zakreślonego w §2 dla wykonania przedmiotu umowy a Wykonawca w takiej sytuacji przekracza
termin wykonania umowy tj. pozostaje w zwłoce.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się do usunięcia, lub gdy nie jest
możliwa wymiana przedmiotu odbioru na wolny od wad, Zamawiający może:
a) zażądać ponownego wykonania odbieranego przedmiotu umowy/jego części – gdy wady mają
charakter istotny tj. jeżeli wady uniemożliwiają lub utrudniają użytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem ,
b) jeżeli wady nie uniemożliwiają lub nie utrudniają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, o wartość rzeczy
uszkodzonych lub wadliwych. Wartość obniżenia wynagrodzenia zostanie ustalona przez
Zamawiającego procentowo na podstawie wartości uszkodzenia lub wady,
c) odstąpić od umowy i odmówić wypłaty wynagrodzenia jeżeli wady uniemożliwiają lub utrudniają
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przez Zamawiającego stanowiącym skwitowanie
Wykonawcy z wykonania odbieranych zobowiązań umownych jest „protokół odbioru” przy czym
odbiór uważa się za dokonany, jeżeli w protokole tym zawarte jest stwierdzenie o dokonaniu
odbioru a nie zawarto w nim żadnego opisu wad albo jeżeli w protokole tym zawarte jest
stwierdzenie o dokonaniu odbioru i wyznaczono termin nie dłuższy niż 7 dni na usunięcie
opisanych w nim wad.
WYNAGRODZENIE
§10
Zgodnie z ofertą – załącznikiem nr 1 do umowy, z tytułu wykonania umowy w całości Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości ………………………………. zł (słownie:
…………………………………………………………….. złotych 00/100) – wartość brutto.
Wynagrodzenie ryczałtowe opisane w ust. 1 uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki i
inne opłaty związane z wykonaniem umowy. Obejmuje ona wszystkie koszty związane z prawidłową
realizacją całości przedmiotu umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w umowie,
w szczególności obejmuje koszty materiałów, sprzętu, pracy personelu, dostarczenia przedmiotu
umowy do miejsca odbioru, dostarczenia wszelkich dokumentów wymaganych niniejszą umową.
Wykonawca nie jest uprawniony do żądania zwrotu odrębnie poniesionych kosztów.
Wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy w sposób wolny
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od wad, wykonanego w pełni, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami umowy, opisem
przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

1.

2.
3.

4.

WARUNKI PŁATNOŚCI
§11
Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dokonana będzie jednorazowo na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę prawidłowo i zgodnie z postanowieniami umowy
i dostarczonej Zamawiającemu.
Strony ustalają, iż zapłata wynagrodzenia Wykonawcy wyczerpuje wszelkie roszczenia w stosunku
do Zamawiającego z tytułu wykonania umowy z dniem dokonania zapłaty.
W fakturze Wykonawca wskaże numer umowy, w związku z wykonaniem której jest ona wystawiana
oraz datę protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego zgodnie z umową.
Ustala się termin zapłaty jako 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej
prawidłowo i zgodnie z postanowieniami umowy do miejsca wskazanego w ust. 3 powyżej.
Strony postanawiają, iż faktura zawierająca błędy w zakresie danych określonych w niniejszym
uregulowaniu lub niezawierająca danych określonych niniejszym uregulowaniu, jak również faktura
zawierająca błędy dotyczące jakiejkolwiek pozycji przewidzianej przepisami prawa lub
niezawierająca wszystkich danych wymaganych przepisami prawa może zostać zwrócona
Wykonawcy bez księgowania przez Zamawiającego. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku
zwrotu faktury przez Zamawiającego, dniem otrzymania faktury przez Zamawiającego jest dzień
otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej prawidłowo. Prawidłowe wystawienie faktury
może nastąpić również poprzez wystawienie faktury korygującej i w takich przypadkach dniem
otrzymania faktury przez Zamawiającego jest dzień otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury korygującej wraz z fakturą pierwotnie wystawioną (korygowaną).
W przypadkach przewidzianych w ust. 5 powyżej, Zamawiający nie będzie zobowiązany do
dokonania płatności objętej fakturą do momentu otrzymania od Wykonawcy prawidłowo
wystawionej faktury, a Wykonawca nie będzie miał prawa naliczania odsetek za opóźnienie w
płatności wynagrodzenia.
Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury Wykonawcy.
Terminem dokonania płatności będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Fakturowanie pomiędzy Stronami obowiązuje wyłącznie w formie papierowej.
GWARANCJA I RĘKOJMIA
§ 12
Wykonawca podpisując umowę udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot
umowy opisany w par. 1 ust. 2 pkt 2.1 – 2.2, tj. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady
zmniejszające wartość techniczną lub estetyczną przedmiotu umowy na okres 24 miesięcy.
Postanowienia niniejszego uregulowania stanowią dokument gwarancyjny.
Okres gwarancji wymieniony w ust. 1, liczy się od dnia dokonania odbioru opisanego w § 9 ust 11.
Gwarancja nie obejmuje:
a. Uszkodzeń powstałych wyłącznie w wyniku siły wyższej.
b. Uszkodzeń mechanicznych dokonanych przez podmioty inne niż Wykonawca np. przez
Zamawiającego lub zwiedzających.
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji obejmuje dostarczone urządzenia, wykorzystane
w nich materiały. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca będzie wykonywał zobowiązania
gwarancyjne w następujący sposób:
a. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady/wymiany na nowy nie później niż w ciągu
30 dni od zgłoszenia wady przez Zamawiającego,
b. Wykonawca określa zakres i sposób naprawy gwarantujący usunięcie wady,
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c. potwierdzeniem usuniętej wady będzie protokolarne skwitowanie przez Zamawiającego z
usunięcia wady.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji, Wykonawca
będzie na własny koszt odbierał przedmiot umowy – jego część - w celu jego naprawy lub wymiany
na wolny od wad z miejsca, w którym Meble zostały zainstalowane w ramach przedmiotu umowy i
do tego miejsca będzie je dostarczał na swój koszt po wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych.
Wykonawca realizując udzieloną gwarancję będzie wykonywać czynności gwarancyjne w sposób
nieutrudniający korzystania z przedmiotu umowy przez zwiedzających, w szczególności wykonywać
będzie naprawy/wymiany w godzinach nocnych lub rannych przed otwarciem muzeum dla
zwiedzających.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, wskazanym w
ust. 4 lit. a. Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający powiadomi Wykonawcę co
najmniej na 2 dni przed powierzeniem usunięcia wad osobie trzeciej.
Zgłoszenia z tytułu gwarancji doręczane będą dokonywane pisemnie, przez co Strony rozumieją
również zgłoszenie za pomocą poczty elektronicznej. Zgłoszenia te będą dokonywane: pocztą na
adres wskazany w dziale pt. Powiadomienia.
Poza uprawnieniami wynikającymi z gwarancji, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy
uprawnień z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych, wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących
rękojmi za wady z tytułu umowy o dzieło.

KARY UMOWNE
§ 13
1. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących sytuacjach
oraz w wysokości:
a) za niewykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań nałożonych umową na
Wykonawcę, w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia opisanego w §10 ust.1 za każdy
przypadek;
b) za przekroczenie przez Wykonawcę terminu wskazanego w §2 z przyczyn, które wystąpiły po
jego stronie - w wysokości 0,5 % wartości brutto wynagrodzenia opisanego w §10 ust.1 za każdy
dzień zwłoki;
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, które wystąpiły po jego stronie, w
wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia opisanego w §10 ust.1,
d) W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na skutek
okoliczności, które wystąpiły po stronie Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do żądania
kary umownej w wysokości 20 % wartości brutto wynagrodzenia opisanego w §10 ust.1.
2. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Stronę na zasadach ogólnych
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.
3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni o daty dostarczenia Wykonawcy noty obciążającej
karą umowną. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie Wykonawcy części lub całości
kwoty wynagrodzenia, Wykonawcy należne będą odsetki ustawowe za opóźnienie.
PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO
§ 14
1. Zamawiający wyznacza p. Szymona Jocka e-mail: s.jocek@muzeumemigracji.pl jako osobę
uprawnioną do reprezentowania go w czasie wykonania umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że wyżej wymieniony przedstawiciel posiada wymagane pełnomocnictwo
do podejmowania wszelkich decyzji i działań w granicach określonych postanowieniami niniejszej
umowy, w tym dokonania odbioru, przy czym nie jest on upoważniony do dokonywania z czynności
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kształtujących jak np. zmiana, rozwiązanie, odstąpienie od umowy, zaciąganie zobowiązań
finansowych w imieniu i na rachunek Zamawiającego, do których uprawniony jest wyłącznie Dyrektor
Zamawiającego lub osoba legitymująca się pisemnym szczegółowym pełnomocnictwem do
dokonania określonej w nim czynności.
Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i
nie stanowi zmiany treści umowy.
WYKONANIE ZASTĘPCZE
§15
W przypadku, gdy w okresie rękojmi, gwarancji Wykonawca nie usunął Wady w wyznaczonym
terminie, lub usunął ją nienależycie Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do powierzenia
wykonania czynności, których Wykonawca zaniechał, lub które wykonał lub wykonuje nienależycie,
innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Uprawnienie zapisane w ust. 1 powyżej może być realizowane po upływie terminu zgodnego z
umową, bez dodatkowych wezwań ze strony Zamawiającego.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia opisanego w ust.1, Wykonawca jest
zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kwoty równej wynagrodzeniu podmiotu, któremu zlecono
wykonanie zastępcze oraz do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze skorzystaniem z
wykonania zastępczego (w szczególności koszty wyłonienia podmiotu, który wykona czynności w
ramach wykonania zastępczego, koszty doradztwa) w terminie 7 dni od wezwania. Koszt wykonania
zastępczego może być w szczególności potrącany z wynagrodzeniem Wykonawcy.
Zapłata na rzecz Zamawiającego kosztów wykonania zastępczego, opisanych ustępem uprzednim nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku zaspokojenia roszczeń Zamawiającego o naprawienie szkody,
kar umownych i innych wynikających z umowy i/lub przepisów prawa.
Wykonanie zastępcze nie powoduje wygaśnięcia gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy oraz na te
jego elementy, których dotyczyło wykonanie zastępcze. Zobowiązanym z tytułów opisanych
zdaniem uprzednim pozostaje Wykonawca z tym zastrzeżeniem, że względem elementów
przedmiotu umowy, których dotyczyło wykonanie zastępcze, okres uprawnień dla Zamawiającego z
rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg od początku.
POWIADOMIENIA
§17
Wszelkie zawiadomienia i wezwania sporządzane będą w języku polskim i wysyłane będą
pocztą/pocztą elektroniczną na następujące adresy:
a) dla ZAMAWIAJĄCEGO :
Muzeum Emigracji w Gdyni,
ul. Polska 1,
81-339 Gdynia
Tel. 586233164
email: biuro@muzeumemigracji.pl
b) dla WYKONAWCY :
Tel: ……………………………………
Email: …………………………………
Doręczenie uważa się za skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adresy wskazane powyżej.
Terminem doręczenia jest termin wynikający z dowodu nadania faksu bez błędu, w przypadku
doręczenia pocztą termin doręczenia lub 15 dnia od doręczenia pierwszego awizo, lub w przypadku
doręczenia osobistego termin zaznaczony w treści pisma, w przypadku doręczenia poczta
elektroniczną w dniu – dacie wysłania z serwera Zamawiającego wiadomości na adres Wykonawcy
zgodny z postanowieniami niniejszego uregulowania.
Strony zobowiązują się do powiadomienia o zmianach adresów wskazanych powyżej a
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niedopełnienie tego obowiązku powoduje, że doręczenie dokonane na adresy, numery wskazane w
ust. 1 są ważne i skuteczne.
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ROZWIĄZANIE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§17
Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub jej części ze wskazaniem skutku i zakresu
odstąpienia bez obowiązku zapłaty kar umownych /odszkodowania w sytuacjach przewidzianych w
kodeksie cywilnym dla umów wzajemnych, umowy o dzieło i opisanej w art. 636 Kodeksu cywilnego.
Rozwiązanie umowy, odstąpienie od niej wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.
Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kary umownej, odszkodowania
z tytułu.
W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej Wykonawcy przysługuje wyłącznie
wynagrodzenie za część wykonaną do dnia odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§18
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego [forma pisemna pod rygorem nieważności]
przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. Umowy skutkujące
takim przeniesieniem są bezskuteczne względem Zamawiającego.
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z niniejszą umową (jej wykładni,
wykonywania, niewykonania, wygaśnięcia zobowiązań, przedawnienia, ważności) jest Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, podpisanej przez obie Strony, pod
rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.
Integralna częścią niniejszej umowy jest następujące załączniki:
załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe DZP.271.69.2019
załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ……………………………………………

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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