
,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”

Gmina Miasto Płock
Stary Rynek 1
09-400 Płock
www.plock.eu

Istotne postanowienia umowy
1.Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  pakiety  stanowiące  wyposażenie  uczniów  na 
praktykach zawodowych na kierunku fryzjer  w ramach realizacji projektu pn.: „Innowacyjne 
szkolnictwo  zawodowe  na  Mazowszu  Płockim” realizowanego  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie  9.2  Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa  zawodowego  zgodnie  z 
zamówieniem i złożoną ofertą.
2. Termin dostawy przedmiotu zamówienia określonego w strony ustalają do 5 dni od dnia 
podpisania umowy.
3. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 
znajdującego się na terenie Miasta Płocka.  Całkowity koszt dostawy na w/w adres ponosi 
Wykonawca.
4. Odbiór wykonanych dostaw nastąpi u Zamawiającego po wykonaniu dostawy i sporządze-
niu protokołu zdawczo-odbiorczego. 
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykona-
niem usługi.
6. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego 
posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury bę-
dzie zaakceptowany przez upoważnionych pracowników Zamawiającego protokół zdawczo-
-odbiorczy.
8. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonaw-
cy wskazany na fakturze VAT.
9.  Strony ustalają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy
w formie kar umownych.
10.  Zamawiający  naliczy  Wykonawcy  karę  umowną  w  następujących  przypadkach
i wysokościach:
1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 
25%  całkowitego wynagrodzenia brutto;
2) opóźnienia w realizacji zamówienia w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, 
za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu dostawy określonego w umowie.
11. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
12. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wyko-
nawcy.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych,
14.  Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego

Człowiek-najlepsza inwestycja!
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