
 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

UMOWA - wzór 
 

Zawarta w dniu .................. 

pomiędzy: 

 

Muzeum Wojska Polskiego   

z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 3, 00-495 Warszawa, 

wpisanym do rejestru państwowych instytucji kultury, prowadzonego przez Ministra Obrony 

Narodowej, pod numerem RIK MON 1/2007 

NIP: 701-005-35-04, REGON: 140861819,  

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez Dyrektora – prof. dr hab. Janusza Ciska 

a 

....................................................................................................................................................... 

z siedzibą w ............................................................................................................................. 

ul. ................................................................ 

NIP: ................................., REGON: ............................. 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez: ................................................................... 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków stron związanych z 

wykonaniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zamówienia na usługi transportu 

samolotu transportowo-desantowego AN-26 z załadunkiem i rozładunkiem oraz 

demontażem i montażem zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik do niniejszej 

umowy oraz zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem pracowników Muzeum Wojska Polskiego 

w Warszawie w tym celu wyznaczonych.  

 

§ 2 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi transportu 

specjalistycznego. 

2. Zakres usług obejmuje: 



(1) Transport samolotu transportowo-desantowego AN-26 z silnikami turbo-śmigłowymi AI 

– 24WT, silnikiem rozruchowym RU-19A – 300 wraz z wyposażeniem (w  tym sprzęt 

hangarowo – lotniskowy w ukompletowaniu 1:1) zgodnie ze „Zbiorczym Zestawieniem 

nr 82/07/08 mienia ruchomego przeznaczonego do nieodpłatnego  przekazania” z dnia 

28.07.2008 r.(wymiary samolotu: dł. 24 m., szer. 30 m., wys. 8 m., szer. Kadłuba do 

4m.) z miejscowości Kraków do Warszawy: 

(2) Demontaż i montaż samolotu AN-26: 

- demontaż samolotu AN-26 w miejscowości Kraków, Wojskowe lotnisko Balice, 

- montaż samolotu AN-26 w miejscowości Warszawa, Al. Jerozolimskie 3. 

 

 

§ 3 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się przewieźć przedmioty wymienione w § 2 ust. 2 pkt (1)-(2) 

przy użyciu lawety niskopodłogowej, przystosowanej do przewozu przedmiotów 

ponadgabarytowych. 

2. Przed przewiezieniem poszczególnych przedmiotów Wykonawca jest uprawniony do ich 

demontażu na części, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia zgodnie z zasadami  

określonymi w załączniku nr 7 do SIWZ - „Warunki demontażu, transportu i montażu 

samolotu AN-26”.  

3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać załadunku i rozładunku poszczególnych 

przedmiotów, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. 

4. Wykonawca jest uprawniony do załadunku i rozładunku poszczególnych przedmiotów 

przy użyciu dowolnych narzędzi i urządzeń. 

5. W przypadku dokonania demontażu któregokolwiek przedmiotu na części Wykonawca 

zobowiązuje się dokonać jego ponownego montażu po przewiezieniu na miejsce 

wynikające z § 2 ust. 2. 

6. Po przewiezieniu silników, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt Wykonawca zobowiązuje się 

zamontować je i podłączyć silniki w samolocie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności wymienione w § 2 i w § 3 w sposób 

właściwy dla demontażu na części, załadunku, transportu, rozładunku i ponownego 

montażu zabytków.  

8. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia któregokolwiek z przedmiotów w trakcie 

demontażu na części, załadunku, transportu, rozładunku lub ponownego montażu 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 

odpowiadającej wartości wyrządzonej szkody do wysokości wartości samolotu, którego 

dotyczy dany transport.  

 

§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie usługi objęte niniejszą umową w 

terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszystkie usługi w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego(…………………………………), chyba że Zamawiający postanowi 

inaczej, uprawnionego do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego o planowanym terminie 

wykonania poszczególnych usług nie później niż na 2 dni robocze przed przystąpieniem 

do ich wykonywania. 

4. Po wykonaniu wszystkich usług objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się 

zgłosić gotowość ich odbioru. 



5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru wykonanych usług nie później niż w 

terminie 1 dnia roboczego od zgłoszenia gotowości ich odbioru.  

6. Strony zobowiązują się potwierdzić odbiór usług pisemnym protokołem odbioru, 

podpisanym przez przedstawicieli obydwu stron.  

 

§ 5  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie usługi objęte niniejszą umową zgodnie z 

przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym, przepisami ustawy o transporcie drogowym oraz przepisami ustawy o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

2. W przypadku naruszenia jakichkolwiek przepisów w trakcie wykonywania usług i 

poniesienia kosztów z tym związanych Wykonawca nie jest uprawniony do żądania ich 

zwrotu od Zamawiającego.  

 

§ 6 
 

1. Z tytułu wykonania wszystkich usług objętych niniejszą umową Zamawiający 

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości ...................... 

zł brutto (.........................), w tym  ................... zł netto (.............................) oraz ............... 

zł podatku od towarów i usług (......................). 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić łączne wynagrodzenie w całości z dołu.  

3. Niezwłocznie po wykonaniu wszystkich usług objętych niniejszą umową i podpisaniu 

protokołu odbioru Wykonawca zobowiązuje się wystawić i dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego fakturę na kwotę wymienioną w § 6 ust. 1. 

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności łącznego wynagrodzenia w terminie 14 

dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze. 

5. Za termin zapłaty uznaję się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi 

przelać kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§ 7  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % 

łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usług w terminie 

wynikającym z § 4 ust. 1, jednakże nie więcej niż 20 % łącznego wynagrodzenia 

brutto.  
2. Jeżeli wartość szkody wyrządzonej przez Wykonawcę przewyższy wysokość kary 

umownej, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia pozostałej części 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

 

§ 8 

 

Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia niniejszej umowy w przypadkach 

określonych w przepisach kodeksu cywilnego.   

 

§ 9 

 

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 



nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w całości lub części, jeżeli 

Wykonawca naruszy jakiekolwiek jej postanowienia. 

 

§ 10 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy w zakresie dopuszczonym przez ustawę – Prawo 

zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpoznawać będzie sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 

   ...................................................                ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokół Zdawczo-Odbiorczy 

 

sporządzony w dniu  ....................... w Warszawie 

 

w sprawie odbioru przedmiotu umowy nr..................z dnia  ...................... 

 

Zamawiający:  ..................................................................................... 

 

Wykonawca:  ...................................................................................... 

 

Przedmiot umowy: .................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

 

Wykonawca przetransportował i zmontował samolot (AN-26) ……………………………. 

model………………. o numerze silnika……………………….. a Zamawiający przyjął bez 

zastrzeżeń stwierdzając, że dostarczony samolot spełnia wymagania zgodnie z zawartą 

umową.
x/

 

 

2. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy  
x/

 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

3.Wykonawca w terminie .................................................................................... 

   uzupełni i poprawi wykonaną pracę zgodnie z zastrzeżeniami i uwagami 

   wymienionymi w pkt. 2 niniejszego protokółu. 
X/ 

 

 

 

 

 

Ze strony Zamawiającego                                                              Ze strony Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 


