UMOWA nr…………..
z dnia………….
zawarta pomiędzy:
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków, wpisanym do
rejestru samorządowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Kraków pod numerem 20, NIP 676-207-2018, reprezentowanym przez:
Piotra Gója
Dyrektora
zwany dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania komputerowego oraz niezbędnego sprzętu
komputerowego i informatycznego do symulatora tramwajowego typu GT8S, który będzie
wykorzystywany do celów ekspozycji muzealnej jako stanowisko interaktywne zgodnie z opisem
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do
umowy.
2. Wszystkie urządzenia dostarczone w ramach realizacji przedmiotu umowy muszą być fabrycznie nowe,
w całości nieużywane, nie powystawowe, nieuszkodzone. Sprzęt musi być nowy wyprodukowany nie
wcześniej niż 6 m-cy przed zawarciem umowy, nierefubrishowany, pochodzący z oficjalnego kanału
sprzedaży na rynek europejski.
§2
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko do
siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej, ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków, co odbędzie się
w porozumieniu z osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy po stronie Zamawiającego.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z niezbędną dokumentacją w języku polskim w tym
treścią licencji na oprogramowanie producenta, a jeżeli taka nie jest zapewniana przez producentów
sprzętu i oprogramowania – w j. angielskim.
§3
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru prawidłowo wykonanego i dostarczonego
przedmiotu zamówienia na warunkach i w terminach określonych w niniejszej umowie.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z § 5 umowy za prawidłowo
wykonany i dostarczony przedmiot umowy.

§4
TERMINY
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie do
21.12.2018r.
§5
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają wynagrodzenie należne Wykonawcy tytułem realizacji niniejszej Umowy w wysokości
…………………………………… netto (słownie: ……………………………….) powiększone o podatek VAT w stawce
obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne po bezusterkowym
odbiorze przedmiotu umowy na podstawie podpisanego przez Strony Protokołu Odbioru, w terminie
do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek Wykonawcy podany
na fakturze.
3. Kwota wynagrodzenia zawiera wszelkie opłaty celne, ubezpieczeniowe, podatkowe i koszty transportu
do siedziby Zamawiającego.
4. Dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego tytułem uiszczenia należności na rzecz
Wykonawcy uznaje się za datę dokonania płatności.
5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 udziela Zamawiającemu licencji na
oprogramowanie będące częścią zamówienia na warunkach określonych przez producenta
oprogramowania zgodnie z dostarczonym Zamawiającemu dokumentem licencyjnym, a także wyraża
zgodę na udostępnianie i korzystanie z oprogramowania osobom trzecim podczas zajęć na
symulatorze.
6. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie
może przelać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§6
ODBIORY
1. Zgodność dostawy z umową zostanie potwierdzona w dniu dostawy protokołem odbioru podpisanym
przez obecnych przy dostawie przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Protokół odbioru bez
zastrzeżeń stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność produktu z opisem zawartym
w niniejszej umowie
3. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady Zamawiający ma prawo:
a) jeżeli wady są istotne i uniemożliwiają eksploatację przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie
nadają się do usunięcia może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie lub zażądać
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.
W razie nie usunięcia wad w terminie Zamawiający zleci zastępcze wykonanie prac innemu Wykonawcy
a ich koszt obciążający Zamawiającego pokryje z należności Wykonawcy oraz zastrzega sobie prawo jej
zwrotu na zasadach ogólnych.
5. Termin usunięcia wad zostanie wyznaczony przez Zamawiającego z uwzględnieniem czasu niezbędnego
do usunięcia wad.
6. Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca. Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za
pracę, materiały i urządzenia niezbędne do usunięcia wad.

§7
GWARANCJA/RĘKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy,
który jest liczony od daty bezusterkowego odbioru.
2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi.
3. Wykonawca zapewnia reakcję na zgłoszenie awarii w ciągu 8 godzin od zgłoszenia awarii i usunięcie
awarii w terminie do 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia.
4. Wykonawca gwarantuje, że trzykrotna naprawa podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje
wymianę podzespołu na nowy w przypadku jego kolejnej awarii. Wykonawca dokona wymiany
w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie później niż 7 dni od zgłoszenia awarii.
5. W przypadku wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy lub wymiany jego podzespołów oraz
w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z rękojmi elementy podlegające wymianie uzyskują
nową gwarancję.
6. Przerwy w pracy urządzeń spowodowane naprawami gwarancyjnymi odpowiednio wydłużą okres
gwarancji.
7. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu bezpośrednie zgłaszanie awarii telefonicznie, faksem lub
pisemnie w robocze dni tygodnia.
§8
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne liczone w stosunku do wartości niniejszej umowy
wskazanej w § 5 ust.1:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn od niego zależnych w wysokości 10% wartości brutto umowy,
b) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20%
wartości brutto umowy,
c) za opóźnienie w kompletnej dostawie przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 z przyczyn od
niego zależnych w wysokości 3% ceny umownej brutto za każdy dzień opóźnienia,
d) za opóźnienie w terminowym usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz z w okresie gwarancji
i rękojmi w wysokości 1 % ceny umownej brutto za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego przez
Zamawiającego na usunięcie wady/ terminu na usunięcia wady wskazanego w § 7 ust. 3.
2. Kary umowne stają się wymagalne następnego dnia po zajściu zdarzenia wywołującego obowiązek ich
zapłaty. Kary umowne mogą być kumulowane.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z wystawionej faktury.
4. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§9
PRZEDSTAWICIELE
1. Zamawiający ustanawia koordynatora w zakresie realizacji przedmiotu umowy w osobie:
……………………………………………………………………………………………………………
2. Wykonawca ustanawia koordynatora w zakresie realizacji przedmiotu umowy w osobie:
……………………………………………………………………………………………………………
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty z zastrzeżeniem
ust.2

2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w następującym
zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:
a) zmiana przedmiotu umowy w zakresie parametrów technicznych jest możliwa wyłącznie
w uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu stron umowy. Zmiana nie może powodować pogorszenia
parametrów technicznych produktu.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące,
w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
5. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwemu dla
siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu umowy
2. Oferta wykonawcy (wraz ze specyfikacją sprzętu i oprogramowania)
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ZAMAWIAJĄCY

