
UMOWA   NR     

zawarta w dniu ………………. roku w ……………………………………. pomiędzy: 

 

Towarzystwem na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej, Zyndranowa 1, 38-454 Tylawa, 

NIP 6842290504, 

reprezentowane przez: 

1. Bohdan Gocz – Przewodniczący Rady Towarzystwa 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a   

…………………………………………………………..  

reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.  

 

Niniejszą umowę podpisano na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego i wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

Umowa zawarta została w następującej treści: 

§1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie zadania pn.: „Dostawa mobilnej estrady dla 

potrzeb Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej”. 

1. Szczegółowy opis parametrów sprzętu zawiera zapytanie ofertowe. 

2. Zamówienie jest udzielane w związku z realizacją projektu: Wyposażenie Muzeum Kultury 

Łemkowskiej w Zyndranowej w sprzęt do prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej w 

ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2020 – Infrastruktura 

Kultury. 

 

§ 2 

Strony ustalają termin realizacji zamówienia: ……………………………………………………….. 

 

§ 3 

1. Koszty dostawy, rozładunku i montażu są po stronie Wykonawcy. 

2. Odbiór sprzętu będzie następować w obecności przedstawicieli stron na podstawie protokołu 

odbioru. 

 

§ 4 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone urządzenia na okres 

……………… miesięcy od dnia bezusterkowego protokołu odbioru.  

 

§ 5 

1. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający złoży Wykonawcy reklamację. Wykonawca 

jest zobowiązany odpowiedzieć na nią w ciągu 7 dni.  

2. Brak odpowiedzi w umówionym terminie oznacza uznanie reklamacji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni lub w terminie ustalonym przez Strony od daty 

uznania reklamacji dostarczyć i zamontować  towar lub jego elementy  wolne  od wad na swój koszt. 

 

 

 



§ 6 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę i montaż przedmiotu umowy kwotę ryczałtową w 

wysokości ………………………….. zł brutto (słownie: …………………………..). 

  

§ 7 

1. W ciągu 7 dni od podpisania umowy Zamawiający wpłaci na konto Wykonawcy zaliczkę w 

wysokości 50% wartości zamówienia. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy i po jego odbiorze przez Zamawiającego, Wykonawca 

przedstawi jednorazową fakturę VAT, a Zamawiający dokona jej zapłaty w ciągu 14 dni od 

otrzymania faktury. 

3. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony bezusterkowy protokół 

odbioru. 

4. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

 

§ 8 

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 10% wartości  brutto wynagrodzenia  określonego § 6  umowy, 

b) za opóźnienie w realizacji  przedmiotu umowy w  wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia 

określonego w § 6 umowy za każdy dzień opóźnienia. 

c) za opóźnienie w usunięciu wad  stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji licząc od dnia 

wyznaczonego na ich  usunięcie wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 

umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w 

wysokości 10% wartości brutto  wynagrodzenia określonego w § 6 umowy 

 

§ 9 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w zakresie:  

Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:  

a) wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, na które Strony niniejszej umowy 

nie miały i nie mogły mieć wpływu; 

b) skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy;  

c) w przypadku konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu; 

d) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej; 

e) w przypadku siły wyższej; 

f) zmiany będącej następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości w 

dokumentacji. 

g) zmiany postanowień niniejszej umowy będących następstwem zmiany przepisów 

powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie 

przedmiotu zamówienia; 

h) zmiany technologii lub elementów przedmiotu umowy, których konieczność 

wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia niniejszej umowy.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 

podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

 

 

 



§ 10 

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca    

 


