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UMOWA nr ………

I. Zapisy wstępne
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wykonanie usług /robót/ polegających na
przeprowadzeniu zabiegów renowacyjno-konserwatorskich pojazdów z kolekcji zamawiającego (MUZEUM
TARPANA) w Szreniawie, mających nadać pojazdom sprawność techniczną i wartość ekspozycyjną w
stopniu odpowiadającym potrzebom praktyki muzealnej w zakresie obejmującym:
1.1. CZĘŚĆ I - Samochód Tarpan 233P, nr inwentarzowy TR-5900.
1.2. CZĘŚĆ II - Samochód Tarpan 233, nr inwentarzowy TR-5907.
1.3. CZĘŚĆ III - Samochód Tarpan 237, nr inwentarzowy TR-5918.
1.4. CZĘŚĆ IV - Samochód Tarpan D 239, nr inwentarzowy TR-5927.
1.5. CZĘŚĆ V
A) Samochód Tarpan F233 nr inwentarzowy TR-5912;
B) Samochód Tarpan 233RS, nr inwentarzowy TR-5904;
C) Samochód Tarpan 237, nr inwentarzowy TR-5923;
D) Samochód Tarpan D 239, nr inwentarzowy TR-5905;
E) Przyczepa Tarpan, nr inwentarzowy TR-5984.
2. Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu Umowy, określa Załącznik nr 1 do umowy stanowiący integralną
część Umowy.
A) Przed przystąpieniem do realizacji zabiegów renowacyjno-konserwatorskich każdego z pojazdów
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia /zatwierdzenia/ z przedstawicielem Zamawiającego
wskazanym w § 3 ust. 1 lit. A, ostatecznego zakresu prac, proponowanych do zastosowania
materiałów, części zamiennych itp. elementów usług dot. danego pojazdu i ich cen.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Przedmiot Umowy na zasadach i warunkach opisanych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), w tym szczególnie w niniejszej Umowie.
4. Formularz ofertowy Wykonawcy, stanowi część składową oferty z dnia .................…. i jest Załącznikiem nr
2 do Umowy.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług /robót/ objętych niniejszą Umową z należytą starannością,
w szczególności zgodnie z postanowieniami SIWZ, ofertą przetargową Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa.
§3
1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów roboczych z Wykonawcą i nadzoru nad realizacją
usług oraz odbioru końcowego Przedmiotu umowy, będzie:
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Niniejsza Umowa (dalej jako „Umowa”) została zawarta w […] dnia […] roku, pomiędzy:
Zamawiającym:
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,
Szreniawa ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki, /NIP: 7771793195/, którego reprezentuje:
Jan Maćkowiak – Dyrektor
i
Wykonawcą:
[…]
którego reprezentuje: […]
Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca mogą być w dalszej części Umowy nazywani każdy z osobna „Stroną”,
bądź łącznie „Stronami”.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r.
poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” – została zawarta umowa o następującej treści:
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A)
………………………………….………………..
tel. …………………………… e-mail: ………………………………………………………
B)
………………………………….………………..
tel. …………………………… e-mail: ………………………………………………………
2. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów roboczych z Zamawiającym oraz odpowiedzialną za
organizację i koordynację realizacji usług, będzie:
A)
……………………………………………….…..
tel. …………………………… e-mail: ………………………………………………………
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 następuje w drodze pisemnego powiadomienia drugiej Strony i nie
stanowi istotnej zmiany umowy.
§4
Wykonawca oświadcza, że przy zachowaniu należytej staranności (z uwzględnieniem profesjonalnego
charakteru Wykonawcy), zapoznał się z zawartym w SIWZ szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
i uznaje go za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
§5
Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją przedmiotu Umowy, ponosi wyłączną odpowiedzialność
z tytułu ewentualnego uszkodzenia pojazdów w okresie od ich przyjęcia w siedzibie Zamawiającego do ich
zwrotu w siedzibie Zamawiającego, po dokonaniu zabiegów renowacyjno-konserwatorskich.

III. Terminy wykonania Umowy i odbiór końcowy przedmiotu Umowy
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w nw. terminach:
 Część 1, 2, 3 i 4 - w okresie od zawarcia umowy do 30.11.2018 r.
 Część 5 - w okresie od zawarcia umowy do 30.11.2019r.
§9
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający dopuszcza:
1.1. Przedłużenie terminu wykonania umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi
konsekwencję:
A) przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub podmiotów, za
których działania nie odpowiada Wykonawca;
B) siły wyższej;
W powyższych przypadkach termin wykonania umowy może ulec odpowiedniej zmianie - jeżeli przy
zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można
było uniknąć takiej zmiany.
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II. Prawa i obowiązki stron Umowy
§6
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Zamawiającego należy:
A) protokolarne przekazanie Wykonawcy każdego z pojazdów – co może nastąpić w terminie do 4 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy;
B) dokonanie odrębnego odbioru każdego z pojazdów.
§7
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Realizacja Przedmiotu Umowy zgodnie z umową i przepisami prawa.
2. Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania usług /robót/ dodatkowych lub zamiennych
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.
3. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców.
4. Pisemne powiadamianie Zamawiającego o planowanych odbiorach.
5. Przekazanie Zamawiającemu, przy odbiorze usług /robót/, atestów i gwarancji udzielonych przez
dostawców materiałów i urządzeń.
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1.2. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem, w przypadkach wskazanych w ust. 1, na piśmie, nie później niż
w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności.
§ 10
1. Zamawiający przystąpi do odbioru każdego z pojazdów w terminie 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia
przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru. Z czynności odbioru sporządzany jest protokół,
podpisywany przez przedstawicieli Stron.
2. Jeżeli Zamawiający dokona odbioru pomimo stwierdzenia wad lub usterek, tak jak i wady
i usterki wykryte później w okresie rękojmi lub gwarancji, są one usuwane przez Wykonawcę
w ramach obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji.

2.

3.
4.
5.

6.

V. Warunki płatności
§ 12
1. Rozliczanie wykonanych usług /robót/ objętych niniejszą umową może następować fakturami częściowymi,
wystawianymi na podstawie wartości rzeczywiście wykonanych usług /robót/ określonych w protokole
odbioru danego pojazdu lub fakturą końcową po zrealizowaniu Przedmiotu umowy.
2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru końcowego.
3. Zamawiający zapłaci za wystawioną przez Wykonawcę fakturę częściową lub końcową w ciągu 30
(trzydziestu) dni od ich doręczenia Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
4. Wierzyciel nie może bez pisemnej zgody dłużnika (pod rygorem nieważności) przenieść wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
VI. Rękojmia za wady i gwarancja jakości
§ 13
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1.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy
§ 11
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego Przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty ............... zł
brutto (słownie: .......................................... i ......./100), na którą składa się Wynagrodzenie netto oraz należne
podatki (VAT) według właściwych przepisów, zgodne z przedłożoną ofertą.
Wynagrodzenie, określone w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy wynikające zarówno z warunków i obowiązków określonych w dokumentach składających się na SIWZ jak
i własnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, 4, 5 i 6 oraz
postanowień § 1 ust. 2 lit. A.
Ostateczne Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie wynikało z powykonawczej ilości zrealizowanych
usług tj. będzie obliczone jako iloczyn kwoty brutto …………. zł za jedną roboczogodzinę i faktyczną ilości
przepracowanych roboczogodzin w okresie realizacji umowy.
Cena jednostkowa jednej roboczogodziny określona w ofercie Wykonawcy na kwotę ………….. zł jest stała
i nie podlega zmianie w całym okresie realizacji umowy.
Określone w ust. 1, niniejszego paragrafu Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem za wykonanie
pełnego rzeczowego zakresu usług /robót/ składających się na Przedmiot Umowy - Wykonawcy nie
przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za roboty przewidziane w SIWZ (w tym w ofercie
Wykonawcy), ale niewykonane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości usług /odpowiednio do aktualnego stanu
technicznego danego pojazdu w okresie realizacji zamówienia/ - Wykonawcy nie będą przysługiwały
w takiej sytuacji żadne roszczenia z tytułu zrealizowania mniejszej ilości usług, niż te, które zostały
określone w przedmiocie umowy.
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1. Wykonawca oświadcza, że ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące
normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wszelkie prace oraz materiały
i urządzenia objęte przedmiotem niniejszej umowy na okres ....... miesięcy, licząc od dnia podpisania przez
obie strony protokołu odbioru końcowego.
3. W okresie wskazanym w ust. 2 Wykonawca zapewni bezpłatne naprawy gwarancyjne. Naprawy
gwarancyjne świadczone będą w miarę możliwości w miejscu użytkowania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji i rękojmi w najkrótszym możliwym terminie
uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia, jednak nie dłuższym niż 14 dni od daty ich
zgłoszenia przez Zamawiającego.
5. Zgłoszenie konieczności napraw, o którym mowa w ust. 3 będą dokonywane pisemnie lub faksem na adres
Wykonawcy.
6. W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w ust. 3 Zamawiający może zlecić wykonanie napraw
na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez upoważnienia sądu.
7. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokołach pousterkowych.

2.
3.
4.

IX. Kary umowne
§ 15
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
A) 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia - za opóźnienie
w wykonaniu przedmiotu umowy;
B) 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia - za opóźnienie
w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi;
C) 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
D) 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 - w przypadku odstąpienia od umowy przez
którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości:
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VIII. Odstąpienie od Umowy
§ 14
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części - poza przypadkami
określonymi w kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamówień publicznych - w sytuacji kiedy:
A) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy lub
nastąpi śmierć Wykonawcy (w przypadku osoby fizycznej)
B) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
C) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy lub jej części i nie realizuje
jej przez okres dłuższy niż 7 dni,
D) Wykonawca przerwał realizację Umowy i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 7 dni,
E) Wykonawca nie wykonuje (nienależycie wykonuje) usług /robót/ zgodnie z umową, a w szczególności
z SIWZ, i pomimo wezwania przez Zamawiającego – nie rozpoczął w terminie 7 dni od wezwania do
wykonywania usług /robót/ zgodnie z umową,
F) inne rażące naruszenie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa - w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia;
W przypadku odstąpienia od umowy, obowiązują kary umowne przewidziane w § 15.
Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Koszt zabezpieczenia pojazdów obciąża Stronę, z której przyczyn odstąpiono od Umowy, a jeżeli
nastąpiło to z uwagi na siłę wyższą, koszty poniesie Strona odstępująca od Umowy.
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1.

2.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

X. Postanowienia końcowe
§ 16
Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia za szkody na osobie i mieniu na
kwotę …………………… oraz, że będzie ubezpieczony przez cały okres realizacji zamówienia – kopia
dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC Wykonawcy jest Załącznikiem nr 3 do Umowy.
Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem niniejszej umowy –
zarówno przez niego, jak też przez podwykonawców, a także osoby i podmioty którymi się posługuje –
aż do podpisania protokołu odbioru końcowego.
§ 17
Strony uzgadniają, że dopuszczają zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku
zmiany:
A) stawki podatku od towarów i usług,
B) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
C) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu wysokości stawki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez wykonawcę.
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której
mowa w ust. 1 lit. A, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie
z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od
towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towarów i usług.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. A, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się,
a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 lit. B lub
lit. C, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której
nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie
przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. B, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę
odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń
pracowników świadczących usługi /Konserwatorów/, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane
z realizacją Przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. C, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę
odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom
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A) 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 - w przypadku odstąpienia od umowy przez
którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność - nie
dotyczy to jednak sytuacji określonej w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych.
3. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego określone w niniejszej
umowie kary umowne na zasadach ogólnych.
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Zamawiający:

Wykonawca:

Podpisano w imieniu Zamawiającego i opatrzono pieczęcią

Podpisano w imieniu Wykonawcy i opatrzono pieczęcią
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świadczącym usługi /Konserwatorom/. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić
się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane
z realizacją przedmiotu Umowy.
7. Podstawą do ewentualnej zmiany ceny będzie wniosek Strony zawierający szczegółowe określenie
okoliczności uzasadniających zmianę. Zmiany umowy będą mogły dotyczyć w szczególności postanowień
kształtujących treść stosunku prawnego nawiązanego umową, na które dana, zindywidualizowana
przyczyna określona w ust. 1-6 wywarła wpływ, co dana Strona wykaże i przedstawi Stronie przeciwnej
stosowne dowody potwierdzające ten wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy.
§ 18
Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do Umowy pod
rygorem nieważności.
§ 19
Spory wynikłe w związku z niniejszą umową będzie rozstrzygał Sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
§ 20
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące
w Polsce przepisy prawa.
§ 21
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1A i 1B do SIWZ).
2. Formularz ofertowy Wykonawcy stanowiący część składową oferty z dnia …................
3. Kopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC Wykonawcy.

