Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA NR …….....................
zawarta w dniu …………………
na konserwacje estetyczną sklepienia w „Sali Egipskiej” na drugim piętrze budynku
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie przy ul Regera 6, 43-400 Cieszyn
pomiędzy:
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie z siedzibą ul.Regera 6, 43-400 Cieszyn,
NIP 548-21-19-072 reprezentowanym przez:
Marian Dembiniok – dyrektor
Agnieszka Michałek – główna księgowa
zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym"
a:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru
oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 Euro o sygn. ZP.252.2.2017.
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest konserwacja estetyczna sklepienia w „Sali
Egipskiej” na drugim piętrze budynku Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie
przy ul. Regera 6, zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacją istotnych warunków
zamówienia oraz w pełnej zgodności z postanowieniami niniejszej umowy.
2. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia
………………. roku, która wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonania przedmiotu zamówienia na własny koszt
i ryzyko w terminie do 30.11.2017 od daty podpisania umowy.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia może być wykonywane w czasie pracy Muzeum
Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie tj. w godz. od 7.30 do 15.30 – poniedziałek,
wtorek, czwartek, piątek, od 7.30 – 16.00 – środa, od 10.00 do 14.00 – sobota,
niedziela. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej
2 dni wcześniej o planowanym terminie rozpoczęcia prac.

3. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony przez strony protokołem.
4. W przypadku zastrzeżeń do przeprowadzonych prac Zamawiający wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin do usunięcia ewentualnych wad. Podstawą do
wystawienia faktury przez Wykonawcę jest odbiór przedmiotu zamówienia /bez
zastrzeżeń/ lub po usunięciu zgłoszonych wad, usterek.
§3
1. Wykonawca udziela na wykonane prace ……. miesięcznej gwarancji, licząc od daty
podpisaniu protokołu, którym mowa w § 2 ust 4.
2. Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, oferta Wykonawcy, Kodeks cywilny.
W przypadku rozbieżności wynikających z ww. dokumentów stosuje się przepisy
korzystniejsze dla Zamawiającego. 3.
4. Wszelkie naprawy gwarancyjne lub prowadzone w ramach rękojmi odbywają się
na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany podjąć się
naprawy nie później niż 30 dni od czasu zgłoszenia usterki.
5. Po zakończeniu naprawy Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego wskazania
Zamawiającemu wykonanych czynności naprawczych.
§4
1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z ofertą stanowi kwotę ……………………. netto, co wraz z podatkiem VAT w kwocie
…………………, stanowi kwotę brutto:………………………………………
2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
3. Na fakturze muszą być wyszczególnione wszystkie pozycje, składające się na
wartość przedmiotu.
4. Należność, za wykonanie dostawy Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem
na rachunek bankowy o numerze: ……………..…………………….. prowadzony przez
………………………… w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez
Wykonawcę.
5. Faktura zostanie wystawiona na nabywcę: Muzeum Śląska Cieszyńskiego w
Cieszynie, ul. Regera 6, 43-400 Cieszyn, NIP 548-21-19-072.
6. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
7. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§5
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Umowy w formie kar umownych.
2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia,
b) za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w podjęciu naprawy w wyniku
realizowanych przez Zamawiającego uprawnień gwarancji w wysokości
0,5% wartości początkowej zamówienia,
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (za wyjątkiem okoliczności, o
których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych.
§6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy,
b) Wykonawca jest niewypłacalny lub wszczęto jego likwidację,
c) Wykonawca dopuszcza się zwłoki w wykonaniu prac bez uzasadnionych
przyczyn, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w
terminie 1 tygodnia od chwili otrzymania wezwania,
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1 Wykonawcy nie
przysługuje odszkodowanie.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej.
§7
Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp
pracownikom Wykonawcy do pomieszczeń i personelu - w zakresie niezbędnym do
wykonania niniejszej umowy.
§8
1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy
na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne
naruszenie postanowień niniejszej umowy. Dla uniknięcia jakichkolwiek
wątpliwości, Strony ustalają, że powyższy zakaz zmiany wierzyciela
wierzytelności Wykonawcy bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego
dotyczy również wszelkich innych niż cesja czynności prawnych Wykonawcy,
których rezultatem może być wejście osoby trzeciej w prawa wierzyciela lub
przejęcie przez osobę trzecią praw wierzyciela (np. w rezultacie poręczenia,

zastawu). Zmiana wierzyciela w rezultacie takich czynności nie będzie skuteczna
wobec Zamawiającego w zakresie, w jakim nie wyraził na nią pisemnej, uprzedniej
zgody.
2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy stanowi
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z
późn. zm.) oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych
w niniejszej umowie obejmujących firmę/imię i nazwisko, zakres zawartej umowy
oraz w szczególności informacje o wynagrodzeniu, jakie otrzymał z tytułu
wykonania niniejszej umowy na potrzeby udostępniania informacji publicznej
poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie wniosków o
udostępnienie informacji publicznej.
§9
Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany, w przypadkach określonych w SIWZ lub
ogłoszeniu o zamówieniu.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.
2. Sprawy, co do których nie zostanie osiągnięte porozumienie, rozpatrywać będzie
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwie dla
Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy.

…………………………………….
Zamawiający

…………………………………….
Wykonawca

