
Wzór umowy – Zał. nr 2

UMOWA Nr        /WRM.IV/Z/         /2014
z dnia …..................... 2014 r.

zawarta  pomiędzy  Gminą  -  Miasto  Płock,  09-400  Płock,  pl.  Stary  Rynek  1,  zwaną  dalej 
"Zamawiającym", reprezentowanym przez:
Cezarego Lewandowskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji, 
działającego na podstawie upoważnienia Nr 54/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. udzielonego przez 
Prezydenta Miasta Płocka,

a

…............................ z siedzibą w …................,  ul.  ….............,  Regon …...............  ,  zwaną dalej 
"Dostawcą", reprezentowanym przez:
…....................................,

o następującej treści:

§ 1
Mając na uwadze art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.  
U.  z  2013  r.,  poz.  907  z  późn.  zm.) Dostawca zobowiązuje  się  dostarczyć  Zamawiającemu i 
przenieść na  Zamawiającego  prawo  własności  do  wkładów  filtracyjnych  dla  urządzeń 
oczyszczających zainstalowanych we wpustach ulicznych kanalizacji deszczowej na terenie miasta 
Płocka – w ilości i na warunkach określonych treścią niniejszej umowy – wraz z ich dostawą na 
adres siedziby Zamawiającego.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa opis przedmiotu zamówienia.
3. Integralne części niniejszej umowy stanowią:
1) oferta Dostawcy,
2) opis przedmiotu zamówienia.

§ 2
1. Termin dostawy wkładów filtracyjnych w ilości 1.800 szt. Strony ustalają do dnia 05.12.2014 r.
2. Wkład musi być wypełniony materiałem zapewniającym oczyszczanie ścieków deszczowych z 
węglowodorów ropopochodnych w stopniu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.).
3. Wymiary wkładu powinny być dostosowane do wymiarów urządzeń oczyszczających (kosza 
separacyjno-filtrującego) o podstawie 21 cm x 21 cm.
4. Worek filtracyjny powinien być wykonany z jednego z następujących materiałów: bawełna, len, 
poliamid, polipropylen oraz wypełniony materiałem takim jak: węgiel aktywny, złoże biologiczne lub 
innym, zgodnie z założeniami z ust. 2.
5.  Dostawca  oświadcza,  że  wkłady  filtracyjne  stanowią  jego  wyłączną  własność,  nie  są 
wydzierżawione ani nie są oddane do korzystania na innej podstawie prawnej innym osobom ani 
też  nie  jest  obciążone  innymi  prawami  obligacyjnymi  albo  rzeczowymi,  które  uniemożliwiłyby 
wykonywanie Dostawcy  jego prawa własności.
6. Dostawca oświadcza, że w stosunku do niego nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne 
lub upadłościowe.

§ 3
1.  Przedmiotem  odbioru  jest  dostarczenie  1800  szt.  wkładów  filtracyjnych  do  siedziby 
Zamawiającego.
2.  Za całość  zamówienia  zobowiązuje się zapłacić  cenę brutto określoną w ofercie  Dostawcy, 
tj......................... zł (słownie złotych: …............................), w tym podatek od towarów i usług VAT.



3.  Przeniesienie  praw z  niniejszej  umowy  (przelew wierzytelności)  przez  Dostawcę na  osobę 
trzecią jest niedopuszczalne.
4. Dostawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy będzie:

a) odpowiadał wymogom niniejszej Umowy i zakładanym standardom;
b) nowy i kompletny,
c) wolny od wad i braków konstrukcyjnych, materiałowych i wykonania,
d) bezpieczny i odpowiedni do celów, dla jakich przedmiot umowy jest zwyczajowo sto-

sowany. Ponadto Dostawca zna lub ma podstawy do tego, aby znać konkretny cel, 
w jakim Zamawiający zamierza wykorzystać przedmiot umowy.

§ 4
1. Rozliczenie umowy nastąpi fakturą wystawioną na Gminę - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-
400 Płock – NIP 774 – 31 – 35 – 712, w której zostanie podany numer niniejszej umowy; podstawę 
wystawienia faktury VAT stanowi bezusterkowy protokół odbioru.
2. Strony uznają, że datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Dostawcy.
3. Termin realizacji faktury – 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
4. Należność Dostawcy wynikająca ze złożonej faktury zostanie przekazana na rachunek bankowy 
wskazany w tej fakturze.
5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP 6793077867.
6. Miejscem odbioru (wydania) przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.
7. Z czynności odbioru Dostawca sporządzi protokół odbiorczy i przekaże Zamawiającemu.
8.  Niekompletność dzieła  lub jakiekolwiek braki,  usterki  i  wady dzieła (poza wadami ukrytymi) 
Zamawiający  zobowiązany  jest  reklamować  Dostawcy  na  piśmie  w  terminie  30  dni  od  daty 
złożenia przedmiotu zamówienia.
9.  Jeśli  w toku czynności  odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć,  Zamawiający 
odmówi odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczy na to odpowiedni termin a w razie nieusunięcia 
wad w terminie zleci ich usunięcie na koszt Dostawcy.
10. W przypadku zaistnienia nie dających się usunąć wad Zamawiający ma prawo:

1) żądać  obniżenia  wynagrodzenia,  o  ile  wady  nie  mają  wpływu  na  użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

2) żądać wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstąpić od umowy z winy Dostawcy, 
o ile wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

11. Dostawca zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub wyznaczenia w tym 
celu  upoważnionego  pisemnie  pełnomocnika.  Nieobecność  Dostawcy  lub  pełnomocnika  nie 
wstrzymuje czynności odbioru, Dostawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich 
zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

§ 5
1. Do obowiązków Dostawcy należy:
1)  dostarczenie  i  przeniesienie  własności  wkładów  filtracyjnych  z  chwilą  ich  wydania 
Zamawiającemu,
2) terminowego wykonania przedmiotu umowy,
3)  bezwzględnego  zachowania  w  poufności  wszelkich  informacji  uzyskanych  w  związku  z 
wykonywaniem umowy dotyczących Zamawiającego  i jego Klientów,
4) nie wykorzystywania własnego sprzętu informatycznego na terenie Zamawiającego bez jego 
wiedzy i zgody,
5) zapewnienie, aby pracownicy Dostawcy, a także osoby trzecie, przy udziale których wykonuje 
umowę, przestrzegali tych samych reguł poufności określonych w niniejszej umowie pod rygorem 
ponoszenia  odpowiedzialności  za  nienależyte  wypełnienie  tego  zobowiązania;  Dostawca za 
działania lub zaniechania w/w osób trzecich odpowiada jak za swoje własne,
6) podjęcia pozytywnych działań zmierzających do ochrony informacji poufnych Zamawiającego i 
jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania umowy mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji 
poza wiedzą i zgodą Zamawiającego,
7) nie wprowadzania do budynku będącego siedzibą Zamawiającego osób trzecich.



2. Podpisanie umowy przez  Dostawcę jest  równoznaczne z oświadczeniem, iż  zapoznał  się z 
Polityką  Zintegrowanego  Systemu  Zarządzania  Urzędu  Miasta  Płocka,  w  tym  z  Polityką 
Środowiskową, a także innymi właściwymi dla danej działalności regulacjami systemu, dostępnymi 
na  stronie  www.zsz.ump.pl  oraz  zobowiązuje  się  do  ich  przestrzegania  w  trakcie  realizacji 
niniejszej umowy.

§ 6
1. Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych:
1) za opóźnienie w dostarczeniu wkładów filtracyjnych w stosunku do terminu ustalonego w § 2, w 
wysokości 2% całkowitej ceny brutto, za każdy dzień opóźnienia,
2) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, bądź 
w przypadku bezzasadnego odstąpienia od umowy przez Dostawcę –  w wysokości 5.000,00 (pięć 
tysięcy) złotych.
2. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
3. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
kary umownej.

§ 7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 7 dni od daty powzięcia 
informacji o którymkolwiek z poniższych zdarzeń:
1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku  Dostawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie 
umowy,
2)  Dostawca  nie rozpoczął dostawy bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje jej pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
3)  Dostawca  realizuje  przedmiot  umowy  w  sposób  niezgodny  z  zapisami  opisu  przedmiotu 
zamówienia.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej - pod rygorem nieważności.

§ 8
Wszelkie  zmiany  do  umowy  wymagają  formy  pisemnej  w  postaci  aneksu,  pod  rygorem 
nieważności.

§ 9
1. Dostawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone wkłady filtracyjne.
2. O wykryciu wady zauważonej w okresie gwarancji w sprzedanych rzeczach Zamawiający jest 
obowiązany zawiadomić na piśmie Dostawcę w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. Usunięcie 
stwierdzonych wad, bądź dostarczenie rzeczy wolnych od wad powinno nastąpić w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni.
3. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw wad i usterek.
4. Strony niniejszym postanawiają, że Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji 
za wady także po upływie terminu, o  którym mowa w ust. 1, jeżeli zgłosi  Dostawcy wadę przed 
jego upływem.
5. Gdy Dostawca  pozostaje w opóźnieniu z usunięciem wady Zamawiający upoważniony będzie 
do zlecenia usunięcia zgłoszonych wad innemu, wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i 
ryzyko  Dostawcy bądź nabycia od innego podmiotu rzeczy wolnych od wad na koszt  i  ryzyko 
Dostawcy.

§ 10
1.  Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzyga  sąd  właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2.  Wszelkie zawiadomienia wynikające z niniejszej  Umowy muszą być skierowane do Stron w 
formie pisemnej na ich odpowiednie adresy przedstawione w komparycji niniejszej Umowy, lub na 
inny  adres  wskazany  przez  jedną  Stronę  drugiej  Stronie  na  piśmie.  W  przypadku  braku 
zawiadomienia  o  zmianie  adresu,  doręczenie  pisma  na  ostatni  znany  adres  uważa  się  za 
skuteczne.



3.  W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 
cywilnego.

§ 11
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla 
Dostawcy.

       Zamawiający     Dostawca

........................................................ .............................................................

Sporządziła: Agnieszka Bieniek

KONTRASYGNUJĘ ze środków:

BM 2014r. Kwota: …................... zł
dział 900, rozdział 90001, § 4300,
zadanie nr 02/WRM.IV/G

  ...….................                  …...
….................    
             data                                       Skarbnik


