
WZÓR

Umowa  nr  ............/…………………. /Z/............./2014

zawarta w Płocku w dniu ..........….... 2014 r. pomiędzy:

Gminą - Miasto Płock z siedzibą: 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1, reprezentowaną przez:
Pana  Romana  Siemiątkowskiego  –  Zastępcę  Prezydenta  Miasta  Płocka  ds.  Polityki 
Społecznej działającego na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka Nr 267/2013  
z dnia 10 września 2013 roku
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………….....

....................................................................................................................................,
zwanym w dalszej części Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1.  W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 
prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca 
zobowiązuje się do wykonania zadania na  zakup  4 700 sztuk gier edukacyjnych dla dzieci z 
serii Sowa Mądra Głowa z podziałem na:
a) 2 395 sztuk gier Sowa Mądra Głowa: Zwierzątka- Rysowanie zmazywanie 4 (dla dzieci 4+) 
b) 2 205 sztuk gier Sowa Mądra Głowa: Kolor i kształt (dla dzieci 5+)
c) 60 sztuk gier Sowa Mądra Głowa: Cyferki – Pisanie zmazywanie 2 (dla dzieci 4+)
d) 40 sztuk gier Sowa Mądra Głowa: Czytam wyrazy (dla dzieci 5+) 

§ 2
Termin realizacji umowy

Termin realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy określony zostaje na 10 dni roboczych 
od daty podpisania umowy. 

§ 3
Odbiór przedmiotu umowy

Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  przedmiot  umowy  na  własny  koszt  do  siedziby 
Zamawiającego przy pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock w terminie, o którym mowa w § 2 umowy 
i  przyjęcia  go  przez  Zamawiającego  protokołem  zdawczo  –  odbiorczym  stwierdzającym 
właściwe wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

§ 4

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie  przedmiotu  umowy określonego w §  1,  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy 
wynagrodzenie  w  wysokości  ..........................................  zł  brutto 
(słownie: ........................................................................................... złotych). 

2.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.1  nastąpi  przelewem  w  ciągu  14  dni  od  dnia 
otrzymania faktury/rachunku, zawierającej nr konta bankowego wskazanego przez Wykonawcę 
oraz numer umowy wg centralnego rejestru umów prowadzonego przez Urząd Miasta Płocka. 
Podstawą  wystawienia  faktury  jest  podpisanie  przez  Zamawiającego  protokołu  zdawczo–
odbiorczego, o którym mowa w § 3.



3. Fakturę należy wystawić na:
Gmina-Miasto Płock, 

pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, 
NIP: 774-31-35-712 

4. Za datę zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5.  W razie  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia,  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy odsetki 
ustawowe.

§ 5
Gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres 12 miesięcy, w ro-
zumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem wykonania 
przedmiotu umowy i przyjęcia go protokołem zdawczo-odbiorczym przez Zamawiającego, o 
którym mowa w § 3. 

2. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wy-
nikających z rękojmi. Wykonawca udziela rękojmi na okres 12 miesięcy. 

3. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych artykułach 
Wykonawca:
a) rozpatrzy protokół reklamacji w ciągu trzech dni, licząc od daty jego otrzymania,
b) usprawni  wadliwe  artykuły  w  terminie  14  dni,  licząc  od  daty  otrzymania  protokołu 

reklamacji, a mianowicie: artykuły wolne od wad dostarczy na własny koszt do miejsca 
wyznaczonego  przez  Zamawiającego  w  terminie  określonym  w  pkt.  b)  niniejszego 
ustępu,

c) przedłuży termin gwarancji o czas, w którym wskutek wad towaru, objętego gwarancją, 
uprawniony do gwarancji nie mógł z niego korzystać,

d) wymieni wadliwy towar na nowy w terminie 21 dni, licząc od daty otrzymania protokołu 
reklamacyjnego,  jeżeli  nie  dotrzymał  terminu  naprawy  określonego  w  pkt.  b) 
niniejszego ustępu,

e) dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej dotyczących zakresu wykonanych 
napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji,

f) ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  przypadkowej  utraty  lub  uszkodzenia  artykułu  
w  czasie  od  przyjęcia  go  do  naprawy  do  czasu  przekazania  sprawnego  artykułu 
użytkownikowi w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Jeżeli zamówione artykuły nie spełniają wymaganych kryteriów Zamawiający może odmówić 
ich przyjęcia, a Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć artykuły wolne od 
wad.  

§ 6
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1 % wartości umowy brutto, 

za każdy dzień opóźnienia;
b) opóźnienia  w  dostarczeniu  prawidłowego  przedmiotu  umowy  skutkiem  wniesionej 

reklamacji – w wysokości 1 % wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia;
c) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy lub jego części, o którym mowa w § 1 

umowy  lub  nienależytego  wykonania  przez  Wykonawcę  zobowiązań  umownych,  o 
których  mowa  w  §  1,  Zamawiający  naliczy  karę  umowną  w  wysokości  10% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy przypadek niewykonania lub 
nienależytego  wykonania  umowy,  nie  więcej  jednak  niż  łącznie  30%  tego 
wynagrodzenia. Za nienależyte wykonanie umowy strony uznają:
-  Dostarczenie  przedmiotu  umowy  w  ilościach  niezgodnych  z  podanymi  w  Opisie 
Przedmiotu Zamówienia;
-  Dostarczenie przedmiotu umowy niespełniających standardów bezpieczeństwa lub w 
inny sposób niezgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia;

d) odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Wykonawcy, w szczególności w przypadkach określonych w  § 7 – w wysokości 30 % 
wartości umowy brutto. 

2. Zamawiający  zmniejszy  cenę  płaconej  należności,  potrącając  bezpośrednio  z  faktury 



wystawionej  przez  Wykonawcę  o  kwotę  kar  umownych,  wyliczonych  zgodnie  
z postanowieniami ust. 1 pkt. a) i b).

3. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  przysługującego  jemu 
wynagrodzenia.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 
przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych.

§ 7
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy,  z  przyczyn  dotyczących 
Wykonawcy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w szczególności gdy:
a) nastąpi  opóźnienie  w  dostarczeniu  przedmiotu  umowy,  ponad  10  dni  od  terminu 

określonego w § 2 niniejszej umowy;
b) nastąpi nienależyte wykonanie umowy, określone w §6 lit. c), a Wykonawca w terminie 

wskazanym przez  Zamawiającego nie  usunie  wady poprzez  dostarczenie  przedmiotu 
umowy zgodnego z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia.

3. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy za 7-dniowym okresem 
wypowiedzenia.

§ 8 

Klauzula poufności

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji 
uzyskanych w związku z wykonywaną umową dotyczących Zamawiającego i jej Klientów.

2. Wykonawca oświadcza,  że zapoznał się z  Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
Urzędu  Miasta  Płocka  oraz  innymi  właściwymi  dla  danej  usługi  regulacjami  systemu, 
dostępnymi  na  stronie  www.zsz.plock.eu;  regulacje  nieujawnione  publicznie  z  uwagi  na 
wymagania  bezpieczeństwa  informacji  zostaną  przedstawione  Wykonawcy  po  zawarciu 
niniejszej  umowy,  zaś  Wykonawca  niniejszym  deklaruje  ich  stosowanie  –  wprost  lub 
odpowiednio.

§ 9

Prawo zamówień publicznych
1.  Zamawiający  oświadcza,  że  dopełnił  wszelkich  czynności  niezbędnych  do  ważności, 
skuteczności i wykonalności niniejszej Umowy, w szczególności przeprowadził postępowanie o 
zamówienie publiczne na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.).
2. Integralną częścią niniejszej umowy są:
a)  Specyfikacja  Istotnych Warunków Zamówienia,  w skład której  wchodzi  Opis  Przedmiotu 
Zamówienia;
b) oferta Wykonawcy.

§ 10

Postanowienia końcowe
1. Spory, jakie mogą wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy rozstrzygać będzie sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 
cywilnego.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4.  Umowa  została  sporządzona  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla 
Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.



                  
         Zamawiający                    Wykonawca

Umowę sporządził formalnie: Bartosz Stefański (WOP-IV)


