Załącznik nr 1 do modyfikacji treści SIWZ z dn. 19.10.2016 r. – wzór umowy po modyfikacji

Załącznik nr 3 do SIWZ

Umowa
poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 2164 z późniejszymi zmianami), dalej: „ustawy”.
zawarta w dniu …………….2016 roku w Katowicach (Polska), pomiędzy:
Muzeum Śląskim w Katowicach z siedzibą przy ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, wpisanym
do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Województwo Śląskie – Zarząd Województwa
Śląskiego pod numerem RIK – M/12/99, REGON: 001094121, NIP: 634-23-11-686, zwanym dalej w treści
niniejszej umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa:
Alicja Knast – Dyrektor Muzeum Śląskiego
przy kontrasygnacie:
Jolanty Grabalskiej – Głównej Księgowej
a
………………………………………………………………………, zwanym dalej w treści niniejszej umowy Wykonawcą, w
imieniu którego działa:
…………………………………………………………………………………………………..

§1
Postanowienia ogólne
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Dostawa mebli do
Muzeum Śląskiego w Katowicach”, numer postępowania: MŚ-ZP-DKB-333-29/16, Część nr
……………………………….
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z:
1) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), w szczególności z Opisem
Przedmiotu Zamowienia (dalej „OPZ”)
2) ofertą,
3) warunkami określonymi w niniejszej umowie,
4) warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia będący przedmiotem niniejszej umowy:
1) jest fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji i nie pochodzący z
ekspozycji handlowych, demonstracyjnych i wystawowych,
2) posiada stosowne atesty i certyfikaty oraz spełnia wszystkie wymagania określone w normach
obowiązujących na terenie Polski i UE, mających zastosowanie w produkcji i montażu
przedmiotu zamówienia oraz dotyczących ergonomii,
3) jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
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4. Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziału podwykonawców.
albo1)
Wykonawca
wykona
przedmiot
umowy
przy
udziale
następujących
podwykonawcy/ów:……………………………………………….……………………………………………………………………….,
w zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Zmiana podwykonawcy, nastąpić może zgodnie z zasadami, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2)
umowy.
6. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy/ów, na którego/ych zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż zaproponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełniają warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż
wymagany przez Zamawiającego w trakcie postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej
umowy.
7. Podwykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy dalszym podwykonawcom
bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy.
8. Za działania i zaniechania podwykonawcy (-ów) Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za
własne działania i zaniechania.
9. Wykonawca zapewnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, gwarantując tym samym
sprawne i efektywne koordynowanie wszystkich działań związanych z realizacją projektu.
§2
Przedmiot umowy
1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia
oraz dokonać jego rozładunku i montażu w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tadeusza
Dobrowolskiego 1 w Katowicach, a także transportu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
zlokalizowanym w obrębie siedziby Muzeum Śląskiego (zwanej dalej obiektem), w terminie do
dnia ……………..2r. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie o którym mowa w zdaniu
poprzednim, jeżeli Wykonawca dokona wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu
umowy w sposób umożliwiający przyjęcie mebli w użytkowanie przez Zamawiającego, tj. bez
wad, usterek lub niezgodności z OPZ i ofertą oraz zapewniający ich pełną funkcjonalność.
2. W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opis
techniczny oferowanych mebli (np. kartę katalogową), spełniających wymagania Zamawiającego
określone w SIWZ, zawierający zdjęcie/rysunek techniczny oferowanego mebla, a także
wskazanie parametrów i wymiarów oferowanych mebli oraz nazwy producenta, marki, typu mebli
lub w przypadku braku takich oznaczeń - innych, przypisanych wyłącznie temu produktowi cech,
jednoznacznie identyfikujących zaoferowane meble a także wymiary oraz szczegóły techniczne
oferowanych mebli (Zamawiający nie dopuszcza wskazywania parametrów w formie np.
tolerancji, zakresów od-do, min., max.) – dotyczy pozycji: 1-3, 5, 7-13, 15-29, 31-36, 37-39 OPZ
na część I zamówienia.
oraz/lub3 .
- dotyczy wszystkich pozycji OPZ na część II zamówienia.
3. Strony postanawiają, iż montaż obejmuje w szczególności zainstalowanie kompletnych i gotowych
do użycia mebli wraz z dostosowaniem ich (po uprzednim dokonaniu pomiarów) do pomieszczeń,
w których będą użytkowane oraz do elementów istniejących w tych pomieszczeniach (dotyczy
przede wszystkim rur kanalizacyjnych, wodociągowych oraz grzejników) oraz obejmuje
poziomowanie mebli. Dostawy mebli mogą odbywać się sukcesywnie, partiami, z tym jednak
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zastrzeżeniem że odbiór nastąpi jednorazowo po zrealizowaniu wszystkich dostaw mebli oraz ich
montażu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu wszelkich
elementów składających się na przedmiot umowy a także w trakcie ich montażu, instalacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia obiektu powstałe w wyniku jego
prac, w tym w szczególności zabrudzenia, zapylenia, zalania itp. W przypadku szkód powstałych
w obiekcie z winny Wykonawcy, Wykonawca usunie je na swój koszt a w przypadku uchylania się
Wykonawcy od wykonania przedmiotowego obowiązku, Zamawiający usunie uszkodzenia we
własnym zakresie oraz obciąży Wykonawcę kosztami ich usuwania.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności obejmujących dostawę, rozładunek i
montaż mebli (dalej łącznie zwanego „montażem”) w siedzibie Zamawiającego w czasie nie
dłuższym ……..4 dni roboczych.
Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia planowanej dostawy, przedstawi Zamawiającemu
harmonogram dostaw mebli będących przedmiotem niniejszej umowy ze wskazaniem dni oraz
godzin, w jakich dostawy będą realizowane. Zamawiający nie dopuszcza dostaw w dni wolne od
pracy, w szczególności soboty, niedziele i dni świąteczne oraz w dni powszednie poza godzinami
08:00 – 16:00. W wyjątkowych sytuacjach dostawy poza terminami wskazanymi powyżej
wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania – w uzasadnionych sytuacjach, zmian do
harmonogramu, o którym mowa w ust. 6. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej o wszelkich
zmianach w harmonogramie dostaw mebli z uwzględnieniem postanowień ust. 6.
Do wykonania montażu mebli w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się skierować
minimum następujące osoby posiadające minimum 3-letnie doświadczenie w montażu mebli5:
1) Osoba 1: …………..
2) Osoba 2: …………..
3) Osoba 3: …………..
Wykonawca może dokonać zmian osób wyznaczonych do wykonywania montażu mebli w siedzibie
Zamawiającego pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w § 2 ust. 9 umowy. Zmiany te
nie wymagają formy aneksu do umowy6.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji przedmiotu
zamówienia mającej na celu zweryfikowanie, czy osoby wykonujące montaż mebli, o których
mowa w § 2 ust. 9 pkt umowy są osobami wymienionymi w niniejszej umowie. Podczas kontroli,
osoby wykonujące montaż mebli są zobowiązane podać swoje imię i nazwisko.
Informacje i dokumenty, o których mowa w art. 546 Kodeksu Cywilnego, w szczególności
instrukcje obsługi Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.
Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
Po zakończeniu dostawy całego przedmiotu zamówienia w obecności upoważnionych
przedstawicieli stron umowy, nastąpi jego sprawdzenie pod względem kompletności, poprawności
funkcjonowania i zgodności z Opisem przedmiotu zamówienia oraz umową. Zamawiający
zastrzega sobie prawo powołania na swój koszt, instytucji trzeciej w celu wydania opinii
pomocnej w dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia. Odbiór przedmiotu umowy zostanie
potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy,
po potwierdzeniu ilościowym i jakościowym przez Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru niezgodności wykonania umowy pod względem
niezgodności z SIWZ, ilości lub jakości, w tym prawidłowości wykonanego montażu, Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt, meble wolne od wad, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego oraz zamontować je zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po usunięciu wszystkich niezgodności.
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Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w stosunku do wadliwie dostarczonej części
przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisem § 5 ust. 2, w przypadku przekroczenia terminu
realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1.
15. Podpisany przez przedstawicieli stron umowy protokół odbioru stanowi podstawę wystawienia
przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wzór protokołu odbioru stanowi
Załącznik Nr 1 do umowy.
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§3
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości …………………………………………….. zł (słownie: ……………………………… złotych ……./100), w
tym podatek od towarów i usług (VAT ……) ………………….. zł. Szczegółowa wycena przedmiotu
zamówienia zawarta jest w Załączniku nr 2 do umowy.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
umowy, w tym koszt jego dostarczenia, rozładunku, wniesienia, montażu, ubezpieczenia na czas
transportu, wywozu opakowań, a także uprzątnięcia obiektu zgodnie z § 2 ust. 3, świadczeń
gwarancyjnych oraz wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek VAT, zgodnie z warunkami
określonymi w niniejszej umowie.
Wypłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo przelewem na rachunek bankowy wskazany w
fakturze.
Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający dokona w terminie 30 dni od daty przyjęcia przez
Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury.
Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
kwotą przelewu.
Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie opóźnienia zapłaty
za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
§4
Gwarancja i rękojmia
Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od jakichkolwiek wad
fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez wadę fizyczną należy rozumieć również
jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające
z serwisowania i konserwacji zabudowanych mebli mające wpływ na trwałość gwarancji
producenta oraz na prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu Umowy. Dotyczy to również
ponoszenia kosztów z tytułu zawarcia umów serwisowych z uprawnionymi podmiotami do obsługi
zabudowanych mebli.
Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne dostarczonego przedmiotu umowy, w tym
za prawidłowość sposobu jego montażu.
Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi zgodność dostawy pod względem
ilościowym i jakościowym w miejscu dostawy, po wykonaniu montażu mebli. Podpisanie protokołu
odbioru nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione w trakcie okresu rękojmi
i gwarancji.
Strony ustalają, że okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi oraz wynosi …….7 lat od dnia
podpisania przez obie Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
Warunki gwarancji i serwisu określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny i oferta Wykonawcy.
Wady ujawnione w terminie gwarancji i rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy wszystkich
materiałów, części i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach ustalonych
każdorazowo przez Strony. Z czynności odbioru mebli po usunięciu wady zostanie spisany
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protokół. Postanowienia § 2 dotyczące zawiadomienia o terminie dostarczenia mebli oraz
dotyczące Protokołu odbioru stosuje się odpowiednio.
W przypadku niezgodności wykonania umowy w okresie gwarancji i rękojmi pod względem ilości
lub jakości, w tym prawidłowości wykonanego montażu, Wykonawca zobowiązany jest
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od przesłania zgłoszenia przez
Zamawiającego, dostarczyć na własny koszt, meble wolne od wad oraz zamontować je zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia.
W przypadku ujawnienia wad w ramach rękojmi lub gwarancji po dokonaniu odbioru przedmiotu
umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1) usunięcie wad przedmiotu umowy, w tym nieprawidłowości związanych z montażem
mebli, albo wymianę wadliwych mebli na wolne od wad, jeżeli usunięcie wad jest
niemożliwe na własny koszt, przy czym:
a) czas naprawy lub wymiany mebla na wolny od wad, w tym usunięcia wad
i nieprawidłowości montażu, wynosi maksymalnie 7 dni roboczych od dnia
zgłoszenia wady przez Zamawiającego,
b) w przypadku konieczności wymiany elementów trudno dostępnych - naprawa
może trwać maksymalnie 14 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia wady przez
Zamawiającego, pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Zamawiającego o
potrzebie wymiany elementów trudno dostępnych,
2) naprawy będą dokonywane w miejscu użytkowania mebli; w przypadku niemożności
dokonania naprawy w miejscu użytkowania koszty demontażu, transportu i ponownego
montażu ponosi Wykonawca,
3) okres gwarancji oraz rękojmi dla naprawianego mebla ulega wydłużeniu o czas trwania
naprawy mebla,
4) w przypadku wystąpienia kolejnej wady tego samego mebla lub jego elementu,
po wcześniejszym wykonaniu 3 napraw tego samego mebla lub jego elementu Wykonawca
zobowiązany będzie do dostarczenia nowego mebla w terminie maksymalnie 21 dni
roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania w formie pisemnej,
5) w przypadku wymiany mebli na nowe Zamawiający wymaga, aby posiadały one parametry
nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia,
6) w przypadku wymiany mebli na nowe, bieg okresu gwarancji i rękojmi dla tych mebli
rozpoczyna się na nowo, od dnia jego wymiany przez Wykonawcę, potwierdzonej
protokolarnie.
Zamawiający może zgłaszać wady w dni robocze w godzinach 8.00-15.00. Zgłoszenia wad
dokonywane będą pocztą elektroniczną na adres e-mail: ………………………………………………………..
Wykonawca zobowiązany jest podjąć reakcję w związku ze zgłoszoną wadą najpóźniej w
następnym dniu roboczym po zgłoszeniu wady.
Wykonawca będzie, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy
zobowiązany dokonywać przeglądów mebli w okresie gwarancji, zgodnie z zaleceniami
producenta mebli.

§5
Kary umowne
1. W razie niedotrzymania terminu wykonania umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa
w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku niedostarczenia części przedmiotu zamówienia wolnego od wad w sytuacji, o której
mowa w § 2 ust. 14 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% od
wartości wadliwie dostarczonej części przedmiotu zamówienia, za każdy dzień opóźnienia - w
przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1.
3. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę czasu obejmującego montaż mebli w siedzibie
Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
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umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy
dzień przekroczenia.
Za nieoddelegowanie do wykonywania montażu mebli minimalnej ilości osób posiadających min.
3-letnie doświadczenie w montażu mebli zgodnie z zapisem § 2 ust. 9 umowy – Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości wynagrodzenia umownego, o którym
mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek8.
W razie niedotrzymania terminów usunięcia wad zgłoszonych w ramach rękojmi lub gwarancji
określonych w § 4 ust. 8 – 10 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za
każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad.
Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w spełnieniu obowiązku (poza innymi obowiązkami
określonymi w niniejszym paragrafie), dla którego Zamawiający lub Strony ustaliły termin
realizacji – w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w odpowiedniej części
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, lub 20% wynagrodzenia
Wykonawcy za część przedmiotu umowy objętego odstąpieniem – w przypadku odstąpienia od
realizacji części przedmiotu umowy.
W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3
ust. 1.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody przedstawiciele stron umowy mogą żądać
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Zapłata kar umownych nastąpi w terminie do 14 dni od doręczenia Wykonawcy wezwania do
zapłaty.
Zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Kary umowne mogą być kumulowane. W szczególności kara umowna za odstąpienie od umowy
może być kumulowana z pozostałymi karami umownymi.
Kary umowne należne Zamawiającemu z tytułu nienależytego wykonania niniejszej umowy mogą
zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

§6
Odstąpienie od umowy
1. Poza sytuacjami określonymi w umowie oraz wynikającymi z przepisów prawa, Zamawiający ma
prawo, zachowując wszelkie prawa i roszczenia wobec Wykonawcy, odstąpić od umowy w całości
lub części, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o którejkolwiek z poniższych
okoliczności:
1) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji,
2) Wykonawca wyrządził Zamawiającemu szkodę w większym rozmiarze lub kolejny raz
wyrządził szkodę Zamawiającemu bez względu na jej rozmiar,
3) Wykonawca nie podjął wykonywania przedmiotu umowy w terminie przekraczającym 7 dni
licząc od daty zawarcia umowy lub opóźnia się z zakończeniem przedmiotu umowy powyżej
14 dni w stosunku do terminu, którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy,
4) dostarczony przedmiot zamówienia lub jego poszczególne elementy będą wadliwe lub będą
niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, a wady lub niezgodności te nie zostaną w całości
usunięte w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 8 umowy.
2. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową lub
nieterminowo Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania i
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu
8

Jeżeli dotyczy.

6

Zamawiający może od umowy odstąpić a także może powierzyć poprawienie wykonania
przedmiotu umowy innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Przyczyny odstąpienia od umowy wskazane w ust. 1 i ust. 2 przedstawiciele stron umowy uznają
za przyczyny odstąpienia leżące po stronie Wykonawcy.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, który zostanie potwierdzony
częściowym Protokołem odbioru.
5. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zaszła co najmniej jedna z okoliczności o których
mowa w art. 145a pkt 1-3 ustawy Pzp. W przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
§7
Zmiany umowy
1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust.
1 ustawy i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu
przez przedstawicieli obu stron umowy.
2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie
w sytuacji:
1) zmiany terminu dostawy, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika
z przyczyn działania siły wyższej. Przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności niemożliwe
do przewidzenia w chwili zawierania umowy, niezależne od woli stron, na których powstanie
żadna ze stron nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa
się w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, mobilizację, embargo, zamknięcie granic.
Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu
wynikającego z oferty. Termin zostanie wydłużony wyłącznie o okres działania siły wyższej;
2) ewentualnej zmiany sposobu wykonania zamówienia z samodzielnego wykonania przez
Wykonawcę, na wykonanie z udziałem podwykonawców, zmiany zakresu zamówienia
powierzonego do wykonania podwykonawcom, a także zmiany podwykonawcy, z
zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 6 niniejszej umowy;
3) zakończenia serii produkcyjnej danego modelu „bryły” meblowej, tj.: biurka, kanapy, stołu,
kontenera, szafy, regału fotela lub krzesła oraz rozpoczęcia produkcji „bryły” meblowej
o takich samych lub lepszych parametrach, cena nie może ulec zwiększeniu za dostarczony
przedmiot zamówienia;
4) ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) w okresie obowiązywania
umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia kwoty, o której mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

1.

2.

§8
Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania, przez cały okres realizacji umowę ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej (polisa OC) obejmującej szkody powstałe w związku z realizacja
przedmiotu niniejszej umowy, z suma ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia.
Polisa OC musi obejmować odpowiedzialność deliktową i kontraktową Wykonawcy oraz powinna
uwzględniać następujące rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej:
a. OC za szkody, które ujawniły się po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi
w użytkowanie, a powstały do chwili przekazania (tzw. completed operations liability),
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b.
c.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

OC za szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego,
OC za szkody spowodowane przez podwykonawców (jeżeli Wykonawca powierzać będzie
prace podwykonawcom)
Dopuszcza się przedstawienie Polisy OC dedykowanej do niniejszej umowy lub Polisy OC
obrotowej (odnawianej co roku) z zastrzeżeniem, że rodzaj ubezpieczanej działalności będzie
adekwatny do przedmiotu niniejszej umowy.
Ewentualne ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej (w tym franszyzy lub udziały własne) w
zawartych przez Wykonawcę polisach nie zwalniają go z odpowiedzialności za szkody
wyrządzone Zamawiającemu.
Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej do 7 dni od podpisania umowy, dostarczyć
Zamawiającemu kserokopie polis, o których mowa w § 8 ust. 1, poświadczoną za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę, wraz z dowodem jej opłacenia, tj. dowodem opłacenia całości
składki lub wszystkich rat składki wymaganych do dnia zawarcia niniejszej umowy. W przypadku
upływu okresu ubezpieczenia polis, o których mowa w § 8 ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie, jednak nie
później niż na 5 dni przed upływem ostatniego dnia obowiązywania poprzedniej polisy, kopie
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wznowionej polisy.
Jeżeli w terminie określonym w § 8 ust. 5 umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta albo, jeśli
zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego lub Wykonawca w jakikolwiek
sposób i stopniu zawartą umowę ubezpieczenia zmieni na niekorzyść Zamawiającego bez jego
zgody, a niezależnie od tego także wtedy, gdy świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co
do istnienia lub warunków umów ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo, samodzielnie zawrzeć
stosowną umowę ubezpieczenia i obciążyć Wykonawcę zapłaconą przez siebie składką,
wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy.
§9
Postanowienia końcowe
W celu sprawnego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, dla bieżących kontaktów stron
niniejszej umowy oraz do podpisywania protokołów odbioru wyznacza się następujące osoby:
1) ze strony Zamawiającego:
a. ……………………, tel.:.………………………, e-mail: …………………………………………..
b. ……………………, tel.:.………………………, e-mail: …………………………………………..
2) ze strony Wykonawcy: ……………………………, tel.: ……………………., e-mail: ……………………………
Zamawiający dopuszcza zmianę osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, poprzez
pisemne powiadomienie drugiej strony, bez konieczności zmiany umowy; inne zmiany w umowie
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz
osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują w szczególności
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późniejszymi zmianami.).
Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu.
W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, spór taki strony
poddadzą rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.
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WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

………………………………………………………………….
Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach

Przy kontrasygnacie

………………………………………………………………….
Główny Księgowy

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Wzór protokołu odbioru
Załącznik nr 2 – Szczegółowa wycena przedmiotu zamówienia
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