UMOWA
zawarta w dniu ............................ 2018r. w Krakowie pomiędzy:
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, z siedzibą w Krakowie (31-060) przy ul. św. Wawrzyńca 15,
wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Miejskiej Kraków pod numerem 20, NIP: 676-20-72018; REGON: 351535611 reprezentowanym przez Pana Piotra Gója – Dyrektora,
zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:

Dostawa realizowana w ramach projektu pod nazwą Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty
Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie (projekt numer RPMP.06.01.03-12-0384/16)
dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 6.1
Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz
udostępnianie dziedzictwa kulturowego

§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa 3 szt. namiotów oraz wyposażenia dodatkowego
namiotu zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, nieużywany, bez
wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń.
3. Rzeczy i urządzenia stanowiące przedmiot umowy – o ile wynika to z obowiązujących przepisów muszą posiadać wszystkie wymagane prawem, homologacje, świadectwa i certyfikaty
bezpieczeństwa.
4. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do
wykonania przedmiotu umowy.
§2
Wykonawca dostarczy opisany w § 1 przedmiot umowy do miejsca dostawy, tj. Ogród Doświadczeń
im. Stanisława Lema, al. Pokoju 68, 31-580 Kraków własnym transportem na własne ryzyko.
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§3
Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia 20 grudnia 2018r.
Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony obustronnie podpisanym protokołem odbioru
stanowiącym podstawę do wystawienia faktury.
Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje zrealizowanie dostawy do Oddziału Muzeum – Ogród
Doświadczeń im. Stanisława Lema, al. Pokoju 68, 31-580 Kraków.
Wykonawca ponosi w czasie transportu przedmiotu umowy aż do chwili podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego odpowiedzialność za przedmiot umowy, w szczególności za jego
zniszczenie, uszkodzenie lub utratę. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia rzeczy przechodzi
na Zamawiającego z momentem obustronnego podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
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§4
W imieniu Zamawiającego osobą odpowiedzialną za dokonywanie wszelkich uzgodnień w zakresie
dotyczącym przedmiotu umowy oraz podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego jest Pan Rafał
Sworst lub osoba go zastępująca.
Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszej umowy upoważnionym do
podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego jest………………….
§5
Wykonawca jest zobowiązany zgłosić telefonicznie Zamawiającemu gotowość dostawy
przedmiotu umowy na jeden dzień roboczy przed planowaną dostawą.
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt.
Wykonanie umowy i odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego zostanie potwierdzony
protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy.
Zamawiający ma prawo sprawdzenia i weryfikacji przekazanego przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia braków lub wad w przedmiocie umowy lub jego części Zamawiający
jest zobowiązany poinformować na piśmie Wykonawcę o tym fakcie oraz może odmówić odbioru
przedmiotu umowy i podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego do czasu uzupełnienia braków
lub usunięcia wad przez Wykonawcę.
W przypadku stwierdzenia braków lub wad w przedmiocie umowy lub jego części, Wykonawca
jest zobowiązany uzupełnić stwierdzone braki lub dostarczyć nowe, niewadliwe rzeczy
w terminie 3 dni od otrzymania informacji o brakach lub wadach.
§6
Za realizację przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w wysokości ………………… zł netto (słownie:……………………………..), powiększone o podatek VAT
w wysokości ……………………… złotych (słownie:…………………………) co daje kwotę brutto ……………….
złotych (słownie:…………………….).
Należność zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy,
a w szczególności koszty dostawy namiotów.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na dostarczone namioty wymagane świadectwa
i atesty. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu certyfikaty zgodności
potwierdzające spełnienie warunków bezpieczeństwa zawartych w obowiązujących normach
polskich i europejskich. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty
określone w niniejszym ustępie przed podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru
przedmiotu umowy.
Należność opisana w ust.1 płatna będzie w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiającego.
Podstawę wystawienia faktury będzie stanowić protokół odbioru wykonanego przedmiotu
umowy.
Z chwilą protokolarnego odbioru przedmiotu dostawy na Zamawiającego przechodzi własność
dostarczonych namiotów.

§7
1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na elementy konstrukcji oraz 12 miesięcznej na
poszycie i akcesoria przedmiotu umowy której bieg rozpocznie się od daty protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy. Gwarancja ta jest niezależna od ewentualnej gwarancji udzielonej przez
producenta rzeczy lub urządzeń stanowiących przedmiot umowy.
2. Udzielona gwarancji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających
z rękojmi za wady towarów.
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3. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji wad w przedmiocie dostawy Zamawiający
powiadomi o tym Wykonawcę wyznaczając termin na usunięcie wad uwzględniając możliwości
techniczno – organizacyjne Wykonawcy.
4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
5. Jeżeli wady uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z jego
przeznaczeniem lub Wykonawca nie usunął stwierdzonych wad zgodnie z umową, a wady te są
istotne, Zamawiający może odstąpić od umowy z zachowaniem prawa do odszkodowania.
6. Prawo wyboru trybu reklamacyjnego oraz sposobu usunięcia wad lub rodzaju roszczenia
przysługuje Zamawiającemu, który może odstąpić od umowy
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§8
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach:
1) 1 % kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu
przedmiotu umowy,
2) 0,5 % kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji oraz rękojmi liczonej od
upływu terminu na ich usunięcie.
Jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 3 dni lub Wykonawca rażąco
narusza postanowienia niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od umowy oraz żądać od
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości umowy brutto.
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych w razie odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawcę z
przyczyn nie dotyczących Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w §6 ust.1.
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
Naliczona kara umowna podlegają potrąceniu z kwoty faktury przedstawionej do zapłaty przez
Wykonawcę.

§9
Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz Wykonawca.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 1 do umowy

Specyfikacja techniczna dotycząca każdego z 3 namiotów:
Wytrzymałość: odporność na podmuchy wiatru do 100 km/h zgodnie z normą PNEN13782:
2015-2007
Rozmiar: szerokość od 12 m do 13 m, długość od 17 m do 18 m
Poszycie: materiał wodoodporny i odporny na rozdarcia, wzmocniony poliester powleczony
polichlorkiem winylu (PVC), waga na jednostkę powierzchni min. 330 g/m2
Kolor: biały
Konstrukcja: namiot typu gwiazda, podstawa x 2, aluminiowy maszt x 2, korona x 2
Wysokość wejścia: od 220 cm do 240 cm
Wysokość całkowita: od 490 cm do 500 cm
Powierzchnia z kompletem ścian: od 160 m2 do 180 m2
Średnica masztu: od 75 mm do 77 mm
Grubość aluminium: 3 mm
Stop aluminium: 6061 T6
Ilość wejść: 10 z możliwością zamknięcia każdego wejścia ścianą z oknem panelowym
Waga z kompletem ścian: od 100 kg do 110 kg
Wyposażenie: instrukcja, torba transportowa, komplet kotew zabezpieczających o długości od 45 cm
do 50 cm, oświetlenie: typu LED, zestaw 4 lamp o mocy 30W każda, montowanych do obejmy z kablem
zasilającym min. 5 m, 2 sztuki/namiot.
Wyposażenie dodatkowe:
 przyrząd do wyciągania kotw - 2 sztuki,
 dodatkowy zestaw bezpieczeństwa składający się z kotw, lin odciągowych, młotka oraz torby
transportowej - 1 sztuka,
 przedsionek do namiotu - 1 sztuka (przedsionek pasujący do namiotu, kolor biały)
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