
Załącznik nr 8 do SIWZ  

                                                  

UMOWA - wzór 
 

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

pomiędzy: 

 

Muzeum Wojska Polskiego, państwowa osoba prawna z siedzibą w Warszawie, 00-495 

Warszawa Al. Jerozolimskie 3, wpisanym do rejestru państwowych instytucji kultury 

prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej pod numerem RIK MON 1/2007, oraz do 

Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pod numerem DM–IV/PRM/58/99, posługujące się numerem NIP 701-005-35-

04 oraz numerem REGON 140861819, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez …………..…………………………………………..  

 

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 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 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 dostawę i montaż 

systemu oświetlenia w sali Powstania Styczniowego w obiekcie Muzeum Wojska 

Polskiego w Warszawie (Kod CPV: 31527260-6, 31527000-6, 31518200-2, 31710000-6, 

45316000-5). 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oraz zamontować system oświetleniowy zgodny 

z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodny  

z zestawieniem sprzętu oświetleniowego i aparatów sterowniczych, stanowiącym 

załącznik nr 2 do SIWZ, w Sali Powstania Styczniowego w obiekcie Muzeum Wojska 

Polskiego przy Al. Jerozolimskich 3 w Warszawie, a Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oraz zamontować sprzęt oświetleniowy  

i aparaty sterownicze oryginalne, fabrycznie nowe, nieużywane, o parametrach 

technicznych nie gorszych niż określone w zestawieniu sprzętu oświetleniowego  

i aparatów sterowniczych (załącznik nr 2 do SIWZ). 

3. Wszystkie dostarczone urządzenia będące przedmiotem umowy powinny odpowiadać, co 

do jakości wymogom dotyczących wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na 

terenie Polski. 



4. Wykonawca dostarczy do każdego egzemplarza sprzętu wydrukowaną kartę gwarancyjną 

oraz instrukcję w języku polskim – instalacji, użytkowania i obsługi. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia w zakresie teoretycznym oraz 

praktycznym osoby wskazane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia dostarczenia 

i zamontowania systemu oświetleniowego. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować system oświetleniowy, o których 

mowa w § 2 ust. 1, w terminie do dnia 28 grudnia 2012 r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować system oświetlenia, o którym 

mowa w § 2 ust. 1, w Sali Powstania Styczniowego w siedzibie Zamawiającego  

przy Al. Jerozolimskich 3 w Warszawie. 

3. Jednocześnie z systemem oświetlenia, Wykonawca zobowiązuje się przekazać 

Zamawiającemu karty gwarancyjne urządzeń, na które została udzielona gwarancja. 

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru systemu oświetlenia, o którym mowa  

w § 2 ust. 1, pod względem ilościowym.  

5. Strony zobowiązują się potwierdzić odbiór systemu oświetlenia, o którym mowa  

w § 2 ust. 1, pisemnym protokołem odbioru, sporządzonym w dwóch egzemplarzach,  

po jednym dla każdej ze stron. 

6. Strony ustalają, że z momentem podpisania protokołu odbioru nastąpi przeniesienie  

z Wykonawcy na Zamawiającego własności systemu oświetlania, o którym mowa w § 2 

ust. 1. 

§ 4 

1. Z tytułu sprzedaży systemu oświetlenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, Zamawiający 

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę całkowitą w wysokości ...................... zł 

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

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

2. Strony ustalają, że cena całkowita obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę całkowitą w całości z dołu.  

4. Niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru Wykonawca zobowiązuje się wystawić i 

dostarczyć do siedziby Zamawiającego fakturę na kwotę wymienioną w § 4 ust. 1. 

Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności ceny całkowitej w terminie 30 dni od 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunki bankowe wskazane 

na fakturach. 

§ 5 

1. Wykonawca udziela na dostarczony sprzęt 24 miesięcznej gwarancji, której termin 

biegnie od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość 

użytkową oraz techniczną wykonywanego systemu oświetleniowego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad występujących w okresie gwarancji  

w czasie nie dłuższym niż 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia wady/usterki przez 

Zamawiającego. 

4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji jego obowiązków wynikających  

z gwarancji, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie związanych z tym prac/dostaw 

osobie trzeciej, a wszelkimi związanymi z tym kosztami obciążyć Wykonawcę.  

5. W przypadku konieczności serwisu poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia i zamontowania w terminie wskazanym w ust. 2 

sprzętu o parametrach nie gorszych niż serwisowany, pozwalających na zachowanie 

ciągłości pracy Zamawiającego. 



6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady/usterki powstałe na skutek 

normalnego zużycia elementu lub/i szkód wynikłych z winy Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % 

ceny całkowitej brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu i zamontowaniu systemu 

oświetlenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, jednakże nie więcej niż 10 % 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. 

§ 7 

W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 do dnia 31 

stycznia 2012 roku Zamawiający może odstąpić od umowy bez potrzeby wyznaczania 

dodatkowego terminu i żądać zapłaty kary umownej w wysokości określonej w § 6 ust. 1. 

 

§ 8 

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 realizacji niniejszej umowy rozpoznawać będzie Sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy, złożona w postępowaniu o  

udzielenie zamówienia publicznego, poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy. 

 

Załączniki: 

- Załącznik nr 1 – formularza cenowego (załącznik do oferty Wykonawcy). 

- Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna (załącznik do oferty Wykonawcy). 

- Załącznik nr 3 – Protokół zdawczo odbiorczy. 
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Załącznik nr 3 – Protokół zdawczo odbiorczy 

 

Protokół Zdawczo-Odbiorczy 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Wykonawca  dostarczył …………………………………………, a Zamawiający przyjął bez 

zastrzeżeń stwierdzając, że dostawa została wykonana 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 

 

 

 

 

 

 
 


