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Załącznik nr 3 

do Zapytania ofertowego  

 

Do postępowania: DZP/270/34/2022 

 

 

Umowa nr …………………………… wzór 

 

Zawarta dnia ……………………….. 2022, pomiędzy:  

Muzeum Narodowym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 5 (50-153 

Wrocław), wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego po numerem RIK 127/2022, posiadającym numer NIP 897 190 01 76, REGON 520813545, 

reprezentowanym przez: 

1) Dyrektora  - Piotra Oszczanowskiego 
2) Główną księgową – Joannę Domasik 
zwanym w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym” z jednej strony, 

a  

[OSOBY PRAWNE] 

_____________________________ wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w _____________, _______ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS: __________; NIP: __________; REGON: __________; 

z siedzibą: _______________________________________ 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

[OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ] 

____________________________, prowadzącą (-ym) działalność gospodarczą pod nazwą _________________, 

z siedzibą w _______________________, ul. ___________________, na podstawie wpisu do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, za numerem identyfikacji podatkowej 

NIP __________________, REGON ____________________ , 

 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Muzeum 

Narodowe we Wrocławiu, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2022 z dnia 01.02.2022 r Dyrektora 

Muzeum Narodowego we Wrocławiu,  z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 

września 2019 r (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.2019 ze zmianami) 

 

§1. Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na wykonaniu i  

dostarczeniu w  częściach gotowych do montażu 6 szt. regałów zgodnie z projektem - załączony 

schematyczny rysunek – załącznik nr 2 i opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.   
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2. Dostarczany przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad, pełnowartościowy, w pierwszym 

gatunku i nienoszący znamion użytkowania, spełniający wymagania pod względem bhp zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, spełniający wymagania norm PN i ISO, dopuszczony do obrotu i stosowania w 

krajach Unii Europejskiej, w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

 

 

§ 2. Wartość dostawy 

 

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu umowy w wysokości: 

Cena netto: ………………………………..PLN 

Podatek VAT ….%............................PLN 

Cena brutto: ………………………………PLN 

2. Cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wyżej wymieniona cena brutto nie może ulec zwiększeniu w czasie realizacji umowy.  

   

§3. Warunki płatności 

 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

niniejszej umowy, w tym koszt materiałów, robocizny, pakowania, transportu, wniesienia i złożenia w 

wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu. 

2. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów na etapie przygotowania oferty nie może 

stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po 

wykonaniu przedmiotu umowy. 

3. Płatność za przedmiot umowy dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy w następujących 

terminach: 

a) 30% wynagrodzenia wskazanego w §2 ust 1 umowy – płatne wskazanym w § 4 ust. 1 w terminie 14 dni 
przed terminem dostawy pierwszej partii przedmiotu umowy, 

b)  pozostałe70% wynagrodzenia określonego w §2 ust 1 umowy - płatne w terminie 7 dni od daty 
odbioru końcowego całości przedmiotu umowy bez zastrzeżeń na podstawie zatwierdzonego przez 
obie strony protokołu zdawczo odbiorczego przedmiotu umowy. 

4. Zapłata nastąpi każdorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie wystawionej 

przez Wykonawcę faktury VAT lub Rachunku. 

5.   

6. W fakturze wystawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę należy jako odbiorcę i płatnika podać:  
Muzeum Narodowe we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 5 (50-153 
Wrocław), NIP: 897 190 01 76.  

    

§ 4. Warunki realizacji umowy 

 

1. Strony ustalają, że dostawa przedmiotu zamówienia odbywać będzie się partiami w następujących 

terminach:  

a) I partia obejmująca 3 sztuki regałów – w terminie do dnia 31.08.2022 r. 

b) II partia obejmująca 3 sztuki regałów – w terminie do dnia 15.09.2022 r.  

2. Wykonawca będzie dostarczał poszczególne partie  przedmiotu umowy do Oddziału Muzeum Narodowego 

we Wrocławiu – Muzeum Sztuki Współczesnej przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu, własnym transportem 

i na swój koszt. 

3. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym dokładny termin (data i godzina) dostawy każdej partii przedmiotu 

umowy co najmniej na 2 dni przed planowaną dostawą. 

4. Wykonawca dostarczy i wyda wraz z instrukcjami użytkowania i montażu oraz niezbędnymi certyfikatami i 

atestami, potwierdzającymi zgodność z obowiązującymi normami i przepisami prawa, sporządzonymi w 

języku polskim. 
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5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przedmiotu umowy  podwykonawcom. 

6. Dostawa każdej partii przedmiotu umowy odbywać się będzie w obecności upoważnionych przedstawicieli 

stron na podstawie protokołu przekazania. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia dostarczonego 

towaru w ciągu 7 dni roboczych od daty jego otrzymania. Należyte wykonanie zamówienia potwierdzone 

będzie protokołem odbioru bez zastrzeżeń. protokół zdawczo – odbiorczy ostatniej partii przedmiotu umowy 

bez zastrzeżeń będzie stanowił podstawę wystawienia faktury  VAT przez Wykonawcę.  

7. W przypadku stwierdzenia wad lub braków w danej partii przedmiotu umowy Strony sporządzą protokół 

wskazując stwierdzone wady lub braki dostarczonej partii. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany 

wadliwych elementów partii na pozbawione wad lub uzupełnienia braków w terminie 3 dni roboczych od 

daty sporządzenia ww. protokołu, chyba że Strony ustalą w protokole inny termin. Następnie strony 

dokonają odbioru tej części zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, przy czym za datę 

końcową odbioru całości przedmiotu zamówienia uważa się datę odbioru bez zastrzeżeń 

poprawionego/uzupełnionego zamówienia. 

8. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikające z jego działania lub zaniechania, które zostaną 

spowodowane przy realizacji umowy i zobowiązuje się do ich usunięcia lub pokrycia kosztów ich usunięcia. 

 

 

§ 5. Gwarancja i rękojmia 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu następującej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy:  

48 m-cy na trwałość spawów i stabilność konstrukcji, 24 m-ce na powłokę malarską. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą odbioru całości przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.  

3. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego przedmiotu zamówienia.  

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w wykonanym 

przedmiocie umowy w warunkach ich normalnego użytkowania.  

5. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, zapewnienia 

serwisu technicznego. Wykonawca nie może odmówić wymiany niesprawnego elementu na nowy, 

w przypadku gdy jego naprawa nie gwarantuje prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy.  

6. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z wymianą przedmiotu umowy, w tym transport 

uszkodzonego przedmiotu umowy.  

7. Zgłoszenie się przedstawiciela Wykonawcy (serwisanta) w miejscu użytkowania przedmiotu umowy nastąpi                     

w terminie 5 dni, licząc od daty wysłania drogą elektroniczną przez Zamawiającego informacji o usterce.  

8. Usunięcie wady lub usterki w okresie obowiązywania gwarancji, uważa się za skuteczne z chwilą podpisania 

przez obie strony protokołu odbioru prac z usuwania wad i usterek. Protokół ten zostanie każdorazowo 

przygotowany przez Wykonawcę, który zobowiązuje się do umieszczenia w nim i szczegółowych informacji 

o dokonanych naprawach i wymienionych elementach. Protokół będzie potwierdzał datę rzeczywistego 

usunięcia wady lub usterki. 

9. Zobowiązania Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji pozostają bez uszczerbku dla zobowiązań z tytułu 

rękojmi.  

 

§ 6. Kary umowne i odstąpienie od umowy 

 

1. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony obowiązują kary 

umowne: 

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za zwłokę w terminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości przedmiotu 

zamówienia określonego w § 4 ust. 1a) i ust 1b) niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w meblach stanowiących przedmiot umowy w wysokości 

0,2% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego jako dzień usunięcia wad,  
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c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wartości 

wynagrodzenia umownego, 

1.2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za zwłokę w terminowej zapłacie faktury odsetki ustawowe od 

kwoty wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość kar 

umownych do wartości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia okoliczności powodujących, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.  

4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej 

Umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

 

§ 7. Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy 

 

1. Osoba odpowiedzialna za wykonywanie niniejszej umowy ze strony Wykonawcy: 

…………………………………………….., tel. ……………………………, e-mail: …………………………………………………….  

2. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem niniejszej umowy ze strony Zamawiającego prowadzić będzie:  

Jarosław Michał Gawron tel.: +48 603118484,e-mail:  jaroslaw.gawron@mnwr.pl 

Filip Kuźniar Filip Kuźniar, tel.  +48 605 57 07 33, e-mail: filip.kuzniar@mnwr.pl 

 

§ 8. Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych podanych w umowie i wszelkich oświadczeniach dot. umowy jest 
Zamawiający tj. Muzeum Narodowe we Wrocławiu, U administratora wyznaczono Inspektora Ochrony 
Danych, z którym można kontaktować się mailowo na adres e-mail: iodo@mnwr.pl. 

2. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia umowy. Dane osobowe 
Wykonawcy są przetwarzane w celu wykonywania umowy, a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu w celu 
realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa, m.in. w celach rachunkowości i 
sprawozdawczości, jak również w celu ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń (uzasadniony 
interes administratora). Dane osobowe osób kontaktowych wskazanych przez Wykonawcę są 
przetwarzane w celach kontaktu w związku z umową, w oparciu o usprawiedliwiony interes 
administratora, a Wykonawca zobowiązuje się przekazać tym osobom informacje o przetwarzani ich 
danych osobowych przez Zamawiającego zawarte w niniejszym paragrafie. 

3. Dane są przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a po jego upływie przez okres wymagany 
przepisami prawa (m.in. ustawa o rachunkowości) lub do czasu upływu okresu przedawnienia lub 
wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania. 

4. Dane osobowe są przekazywanie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora, m.in. 
dostawcom usług IT i zapewniającym usługi hostingowe, a także organom i podmiotom uprawnionym 
do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa. Dane osobowe nie będą poddawane 
profilowaniu ani przekazywane do odbiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest 
wykonanie umowy lub zgoda) oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Osoba, której 
dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go 
danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

6. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej http://www.mnwr.pl/ w zakładce Polityka 
prywatności. 

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

 

mailto:%20jaroslaw.gawron@mnwr.pl
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1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy strony zobowiązują się do postępowania 

reklamacyjnego kierując swe roszczenia do siebie na piśmie. 

2. Jeżeli strona w terminie 14 dni nie ustosunkuje się na piśmie do zgłoszonych roszczeń przez drugą stronę, 

może ona dochodzić swoich praw na drodze sądowej. 

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygać Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod 

rygorem nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Integralną częścią umowy jest oferta na podstawie, której wybrano Wykonawcę. 

7. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                              WYKONAWCA: 

 

 

 

 


