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Umowa nr …………………. 

 

zawarta w dniu  …………………….. r. w Szczecinie, pomiędzy : 

 

Muzeum Narodowym w Szczecinie – „Zamawiający” ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin, wpisanym do 

rejestru Instytucji Kultury Województwa Zachodniopomorskiego pod nr 2/99 , dla której organizatorem jest 

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Reprezentowanym przez: 

Lecha Karwowskiego - Dyrektora Muzeum, 

zwanym dalej „Zleceniodawcą” 

 

a  

……………………………… 

 

zwanym  dalej  „Wykonawcą”   

 

 

Zamówienie będzie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Oś Priorytetowa 6 Rozwój Funkcji Metropolitarnych. Działanie 6.2 

Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitarnym, Poddziałanie 6.2.1 Rozwój infrastruktury 

kulturalnej na obszarze metropolitarnym. 

 

 

§1 

1. Zleceniodawca  zleca  a  Wykonawca przyjmuje na siebie  obowiązek pełnienia czynności związanych z 

doradztwem przy realizacji robót budowlanych branży elektrycznej projektu  pod  nazwą : Muzeum 

Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych , polegających  na przebudowie określonych 

części zabytkowego budynku Muzeum zlokalizowanego  w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 27. 

2. Projekt realizowany jest przez firmę  KONSART Spółka z o. o. Konserwacja Zabytków Budownictwa z 

siedzibą przy al. Wojska Polskiego 162/1, 71-335 Szczecin, zgodnie  z zawartą Umową  o roboty budowlane  

z  dnia  01.12.2014 nr 431/14/MNS. Termin  rozpoczęcia  robót  ustalony  został  na 1.02.2015 r a  ich  

zakończenie  na 30.09.2015 r.  

3. Wykonawca będzie sprawował czynności  w  stosunku  do  robót  budowlanych branży elektrycznej  

objętych  umową określoną w ust. 2 niniejszego paragrafu od dnia 01.08.2015 do dnia odbioru końcowego.  

 

§2 

1. Wykonawca oświadcza , że  posiada  odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia   budowlane  w  specjalności 

instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz doświadczenie w zakresie 

oświetlenia wystaw.   

 

        §3 
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1. Zleceniodawca zleca, a  wykonawca przyjmuje  do  wykonania  doradztwo w  zakresie: 

a. Oceny dokumentacji projektowej w zakresie uzyskania oczekiwanych efektów oświetlenia 

wystawowego i iluminacyjnego .  

b. Doradztwo w zakresie doboru opraw oświetleniowych i systemów sterowania oświetlenia 

ogólnego, oświetlenia wystawy oraz oświetlenia iluminacyjnego. 

c. Doradztwo w zakresie oceny  i opinii dotyczącej przeprowadzonych prób oświetleniowych oraz 

doradztwo w zakresie odpowiedniego ustawienia systemów świetlnych i opraw oświetleniowych.  

d. Informowania Zleceniodawcy o możliwości wprowadzenia modyfikacji  dokumentacji  projektowej, 

w tym zmian przyjętych rozwiązań technicznych, które mogłyby wpłynąć na lepszą jakość realizacji.  

e. Doradztwo i konsultacje we wszystkich innych sprawach budowlanych branży elektrycznej, które 

mogą wyniknąć w trakcie realizacji projektu.  

§4 

1. Wynagrodzenie za okres 1 miesiąca określa się w  kwocie  ……………………. zł  (  słownie: ………………….) plus  

podatek  VAT ,  zgodnie  ze  złożoną  ofertą . 

2. Wynagrodzenie  Wykonawcy, o    którym  mowa  w  §4  p. 1  będzie  płatne  w  terminie 30 dni  od  daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT  przelewem  na  rachunek  

bankowy  wskazany  na  fakturze . 

§5 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez 

okres 36 miesięcy. Okres rękojmi zaczyna się w dniu odbioru końcowego robót budowlanych objętych 

umową określoną w § 1 ust.2. 

2. Wykonawca może  odstąpić  od  niniejszej  Umowy  w  wypadku  zaistnienia  przerwy  w  robotach  

trwającej  ponad  90 dni  z  przyczyn  od  niego  niezależnych . 

3. Zleceniodawca  może  odstąpić   od  umowy   w  przypadku  wykonywania  umowy  przez  Wykonawcę  w  

sposób  niezgodny  z  obowiązującymi  przepisami , lub w przypadku niezgodności  z  postanowieniami  

niniejszej  Umowy. 

4. Zleceniodawca może również odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli nienależyte / 

opóźnione w stosunku do potrzeb toczącej się inwestycji wykonanie przedmiotu umowy stanie się 

potencjalną lub rzeczywistą przyczyną opóźnienia / innych wad w wykonaniu robót budowlanych / prac 

projektowych objętych umową określoną w § 1 ust 2 niniejszej umowy.   

§6 

W  sprawach  nieuregulowanych niniejszą  umową  stosuje  się  odpowiednie  przepisy  Kodeksu  cywilnego. 

§7 

Sprawy  sporne  wynikłe  z  realizacji niniejszej  umowy ,  których  strony nie rozwiążą polubownie ,  rozstrzygać  

będzie  Sąd  właściwy  miejscowo  dla  miejsca  położenia  inwestycji. 
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§8 

Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  dla  swojej  ważności  wymagają zachowania formy pisemnej i 

potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony. 

§9 

Niniejszą umowę  sporządzono  w  dwóch   jednobrzmiących  egzemplarzach po jednym dla  każdej  ze  stron. 

 

 

 

 

 Wykonawca         Zleceniodawca 

 

 


