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Załącznik nr 2
(wzór)
UMOWA nr …………/2016
zawarta dnia …………… w Zabrzu pomiędzy:
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu (kod pocztowy 41-800) przy ul.
Jodłowej 59, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13 o nr NIP:
648 276 81 67 oraz REGON: 243220420 reprezentowanym przez:
1.
Bartłomieja Szewczyka – Dyrektora
zwane dalej Zamawiającym,
a
firmą ……………., z siedzibą w ………….. (kod pocztowy ………..), przy ul. …………, o nr NIP: …………. oraz
REGON: …………,
reprezentowaną przez
1. ………………..,
zwanym dalej Wykonawcą,
zwanymi również Stroną/ Stronami
o następującej treści:
§1
W ramach przedmiotu umowy Zamawiający powierza wykonanie, natomiast Wykonawca
zobowiązuje się do transportu dzieł sztuki nieprofesjonalnej o różnych wielkościach i wykonanych
różną techniką – zwane dalej Dziełem.
§ 2.
1. Transport będący przedmiotem niniejszej umowy będzie odbywał się na trasie Ruda Śląska
Halemba (ul. Młyńska 16) – Zabrze ul. 3 Maja 19.
2. Transport będzie odbywać się w ciągu jednego dnia tj. ………….. r. w godzinach pracy
Zamawiającego tj. pomiędzy godziną 8.00 a 14.00.
§ 3.
1. Obowiązki Usługodawcy:
 dostarczenie sprzętu odpowiedniego do transportu dzieł sztuki,
 dostarczenie folii bąbelkowej oraz taśmy klejącej do pakowania.
 załadunek oraz rozładunek dzieł sztuki.
2. Obowiązki Zamawiającego:
 odpowiednie zapakowanie i zabezpieczenie przewożonych przedmiotów,
 dostarczenie skrzyń do transportu.
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§ 4.
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………
zł netto (słownie: ………………. 00/100) powiększone o należy podatek, co w sumie daje kwotę
…………… zł brutto (słownie: ………………. 00/100).
Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego § nastąpi jednorazowo po
wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie
do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.
Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT.
Zapłata jest uważana za dokonaną z chwilą dokonania przelewu środków na rachunek
Wykonawcy.
Kary umowne mogą zostać odliczone z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 5.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej
osobie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

1.

2.
3.

4.

§ 6.
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy
i stosować będą kary umowne:
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% od kwoty wskazanej w §
3 pkt. 1 w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z winy
Zamawiającego.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości w wysokości 10% od
kwoty wskazanej w § 3 pkt. 1 za każdą godzinę opóźnienia,
b) w wysokości 20% od kwoty wskazanej w § 3 pkt. 1 w przypadku odstąpienia lub
rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
Kary umowne będą naliczane począwszy od pierwszej godziny.
Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania
zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody
przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
Kary umowne będą podlegać sumowaniu.

§ 7.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni, jeżeli środki
pochodzące od organizatorów Muzeum, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia nie zostaną mu przyznane. Oświadczenie o odstąpieniu przez Zamawiającego zostanie
złożone na piśmie. W takim strony nie nabywają względem siebie żadnych roszczeń.
§ 8.
Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki związanej z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem
przedmiotu umowy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny
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z umową, Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
W razie rozwiązania umowy w tym trybie, Zamawiający będzie dochodził zapłaty kary umownej
w wysokości określonej w odpowiednim punkcie §6.
§ 9.
1. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, a dotyczących jej przedmiotu mają
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory związane z umową rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§ 10.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, po jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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