UMOWA NR

/2020

zawarta w dniu .10.2020 r. w Dęblinie pomiędzy:
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, z siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1,
08-530 Dęblin, NIP 5060105805, REGON 060738970, zwanym dalej „Zamawiającym”,
które reprezentuje:
Dyrektor – Paweł Pawłowski
a
., z siedzibą przy ul.
,
NIP
, REGON
, zwanym dalej „Wykonawcą”, który reprezentuje:
–
o następującej treści.
§1
Podstawa zawarcia umowy
1. Art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
2. Oferta realizacji zadania z dnia .10.2020 r. złożona przez Wykonawcę w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe z dnia 22.10.2020 r.

1.
2.

§2
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą:
„Naprawa zabezpieczeń gablot wystawienniczych szklanych”.
Wykaz gablot ekspozycyjnych przewidzianych do naprawy zabezpieczeń w ramach
niniejszego zamówienia:
a) Gablota biurkowa o powierzchni otwieranej około 200 cm x 65 cm – 3 szt.
(przy wejściu administracyjnym). Zakres naprawy obejmuję: wymianę szyb na
bezpieczną o grubości 6 mm z zamontowanym zamkiem typu cam lock, po drugiej
stronie szyby rygle profilowe wklejane.
b) Gablota o powierzchni otwieranej z drzwiami przesuwnymi około 200 cm x 65 cm
– 9 szt. (sala wysoka). Zakres naprawy obejmuję: zamontowanie zamka,
proponowany zamek typu listwowy wciskany, montaż metalowej zaślepki
montażowej Ø 15 mm.
c) Gablota wysoka o powierzchni otwieranej około 200 cm x 45 cm – 3 szt.
(sala wysoka) proponowany zamek typu meblowy lub cam lock.
d) Gablota biała skośna o powierzchni otwieranej około 260 cm x 90 cm – 6 szt.
(sala wysoka) proponowany montaż dwóch zamków typu wciskanego.
e) Gablota wysoka o powierzchni otwieranej około 180 cm x 55 cm – 5 szt.
(sala wysoka) proponowany zamek typu meblowy nakładkowy.
f) Gablota kostka o wymiarach około 50 cm x 50 cm x 15 cm w formie klejonego
prostopadłościanu bez dna – 12 szt. Proponowany montaż dwóch zamków,
typ listwowy wciskany.
g) Gablota biurkowa o powierzchni otwieranej około 80 cm x 80 cm – 8 szt. (sala aula).
Zakres naprawy obejmuję: wymianę szyb na bezpieczną o grubości 6 mm
z zamontowanym zamkiem proponowany zamek typu cam lock, po drugiej stronie
szyby rygle profilowe wklejane, szyba osadzona na dystansach licujących taflę szkła
z górną powierzchnią gabloty.
h) Gablota broń o powierzchni otwieranej około 250 cm x 140 cm – 1 szt. Proponowane
2 zamki typu cam lock.
i) Gablota biurkowa o powierzchni otwieranej około 185 cm x 50 cm – 6 szt. Zakres
naprawy obejmuję: wymianę szyb na bezpieczną o grubości 6 mm z zamontowanym
zamkiem proponowany zamek typu cam lock, po drugiej stronie szyby rygle
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profilowe wklejane, szyba osadzona na dystansach licujących taflę szkła z górną
powierzchnią gabloty.
j) Gablota umundurowanie i kombinezony lotnicze o wymiarach powierzchni otwieranej
około 145 cm x 230 cm – 2 szt. proponowany montaż dwóch zamków – typ meblowy
nakładkowy.
k) Gablota „bomba” brak drzwi, powierzchnia około 55 cm x 200 cm – 1 szt. Zakres
naprawy obejmuję: montaż zawiasów oraz osadzenie drzwi szklanych, szyba
grubości 6 mm zamontowanym zamkiem. Proponowany zamek typu meblowy
nakładkowy.
l) Gablota biurkowa z profilami o przekroju kwadratowym, o powierzchni otwieranej
około 105 cm x 50 cm – 3 szt. Zakres naprawy obejmuję: wymianę szyb na
bezpieczną o grubości 6 mm z zamontowanym zamkiem. Proponowany zamek typu
cam lock, po drugiej stronie szyby rygle profilowe wklejane, szyba osadzona na
dystansach licujących taflę szkła z górną powierzchnią gabloty.
m) Gablota biurkowa o powierzchni otwieranej około 90 cm x 50cm – 3 szt. Zakres
naprawy obejmuję: wymianę szyb na bezpieczną o grubości 6 mm z zamontowanym
zamkiem. Proponowany zamek typu cam lock, po drugiej stronie szyby rygle
profilowe wklejane, szyba osadzona na dystansach licujących taflę szkła z górną
powierzchnią gabloty.
n) Gablota duża mundury o powierzchni otwieranej około 145 cm x 62 cm – 1 szt.
proponowany zamek typu cam lock.
o) Gablota sztandar o dwu powierzchniach otwieranych około 250 cm x 140 cm – 1 szt.
Proponowany montaż czterech zamków typu cam lock.
p) Gablota suwana podwójna skośna, drzwi suwane o powierzchni otwieranej około
140 cm x 40 cm – 8 szt. (hangar) proponowany montaż dwóch zamków
– typ listwowy wciskany.
q) Gablota suwana wysoka o powierzchni otwieranej 195 cm x 90 cm – 2 szt. (hangar)
proponowany zamek typu listwowego wciskanego.
r) Gablota wysoka bez drzwi o wymiarach powierzchni otwieranej około 220 cm
x 40 cm – 1 szt. wymianę szyb na bezpieczną o grubości 6 mm. Proponowany
zamek typu meblowy nakładkowy.
s) Gablota duża o powierzchni otwieranej 165 cm x 155 cm – 4 szt. Zakres naprawy
obejmuję montaż dwóch zamków typu cam lock.
Dodatkowo w ramach przedmiotu zamówienia wymagana jest także dostawa zamknięć
ekektromechanicznych z kontrolą dostępu oraz rejestracją zdarzeń opartych o klucz
elektroniczny komunikujący się ze smartfonem poprzez moduł bluetooth w postaci 3
kłódek elektromechanicznych opisanych szczegółowo w Załączniku nr 2 do zapytania
ofertowego.
Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej, oględzin oraz dokładnych
pomiarów gablot ekspozycyjnych w których należy naprawić zabezpieczenia w ramach
niniejszego zamówienia, przed podpisaniem umowy.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty,
tj. karty katalogowe, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności potwierdzające spełnienie
przez oferowane materiały (zamki, szyby, kłódki) minimalnych parametrów określonych
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2 do
zapytania ofertowego.
§3
Termin realizacji umowy
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy wymieniony w § 2 umowy
w terminie do dnia 11.12.2020 r.
Zamawiający dopuszcza zmianę umownego terminu zakończenia prac oraz
harmonogramu poszczególnych etapów prac, w przypadku wystąpienia okoliczności nie
zawinionych przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć.
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§4
Wynagrodzenie Wykonawcy oraz warunki płatności
Strony ustalają, że obowiązującą je formą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2, Strony ustalają wynagrodzenie
w łącznej kwocie
zł brutto, (słownie:
złotych brutto), wynikające ze złożonej oferty.
Wynagrodzenie określone w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy oraz niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym również
koszt administracyjne, jeżeli taki wystąpią.
Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce
podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz i inne opłaty związane z wykonywaniem
przedmiotu umowy.
Przy wystawianiu faktur VAT zostanie zastosowana stawka VAT obowiązująca w dniu
sprzedaży (w dniu powstania obowiązku podatkowego).
Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy
nastąpi po jego protokolarnym odbiorze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy podany
w fakturze VAT.
Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
§5
Obowiązki i oświadczenia Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej, oględzin oraz dokładnych
pomiarów gablot ekspozycyjnych w których należy naprawić zabezpieczenia w ramach
niniejszego zamówienia, przed podpisaniem umowy.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty,
tj. karty katalogowe, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności potwierdzające spełnienie
przez oferowane materiały (zamki, szyby) minimalnych parametrów określonych
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania naprawy zabezpieczeń gablot wystawienniczych Wykonawca
zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy elementów istniejącej
infrastruktury na terenie realizacji przedmiotu umowy, w przypadku ich uszkodzenia.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji
uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, zarówno w czasie obowiązywania
umowy jak i po jej rozwiązaniu, sposobu jej wykonania, a także do zachowania
w tajemnicy wszelkich danych dotyczących Zamawiającego i prowadzonej przez niego
działalności, w tym danych osobowych pozyskanych podczas lub w związku z realizacją
niniejszej umowy, zarówno w czasie trwania umowy jak i po jej rozwiązaniu. Wykonawca
gwarantuje, że każda osoba realizująca umowę w jego imieniu zobowiązana jest do
bezterminowego zapewnienia poufności danych osobowych, które pozyska w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy oraz przestrzegania zasad ochrony danych
osobowych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Za wszelkie zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania powyższych regulacji
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
Miejscem odbioru wykonanego przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego.
§6
Odpowiedzialność i ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem
związanym z realizacją przedmiotu umowy, jak również za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.
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Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100 tys.
zł (słownie: sto tysięcy złotych) przez cały okres realizacji umowy.
W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia (polisa) obejmuje okres krótszy niż okres
realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia
na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis).
§7
Gwarancja
Na przedmiot umowy, zastosowane materiały i rozwiązania techniczne Wykonawca
udziela Zamawiającemu 3 lata gwarancji.
Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu umowy.
§8
Kary umowne
W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne z niżej wymienionych tytułów:
a) Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
umownego o którym mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia.
b) Za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10 % wynagrodzenia umownego o którym w § 4 ust. 2.
Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od dnia wystawienia noty księgowej na
rachunek bankowy wskazany w nocie księgowej.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu
wynagrodzenia.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
W przypadku wypowiedzenia umowy bądź rozwiązania umowy przez Zamawiającego
nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne
z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.
W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia
odsetek ustawowych.
§9
Rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W przypadku, gdy odstąpienie nastąpiło w terminie przed rozpoczęciem wykonywania
zamówienia Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie o którym mowa w § 4 ust. 2
w żadnej części. W pozostałych przypadkach Zamawiający zwróci Wykonawcy
uzasadnione
charakterem
umowy
oraz
poniesione
przez
Wykonawcę
i udokumentowane koszty, jakie poniósł związku z realizacją umowy.
Wykonawca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu
wypowiedzenia w przypadku gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umownego określonego w § 3 ust. 1.
Rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy powinno nastąpić
w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
Zastrzeżone w umowie przesłanki do rozwiązania, wypowiedzenia umowy nie wyłączają
prawa Zamawiającego do rozwiązania umowy, wypowiedzenia umowy, odstąpienia od
umowy, na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa.
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§ 10
Siła wyższa
Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu
cywilnego.
Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej
zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu
i ustaniu.
Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą
się na nią.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności,
przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.
4. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą
będzie sporządzana w języku polskim. Językiem porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcą będzie język polski.
5. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone
(z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym
potwierdzeniem przez drugą stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod adres podany w umowie.
6. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej
zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu
doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.
7. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej
interpretacji.
8. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji
lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie
doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego
wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd
właściwy dla Zamawiającego.
9. Stwierdzenie przez właściwe organy niezgodności któregokolwiek zapisu umowy,
nie powoduje nieważności umowy, w pozostałych postanowieniach.
10. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy.
11. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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