
Umowa nr........./WOP-V/Z/............./2014

zawarta w dniu ..................................... 2014 roku w Płocku pomiędzy:
Gminą – Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, 09-400, reprezentowaną 
przez:
………………………………..............,
zwaną  w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
…………………………………………..
 
zwaną dalej Wykonawcą,
o następującej treści:

§ 1  
1. Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje niszczarkę i urządzenie kompaktujące 

ścinki w niżej podanych ilościach:
a) Niszczarka typu KOBRA Cyclone - 1 szt.
b) Urządzenie kompaktujące ścinki typu Kobra Compactor C-500 - 1 szt.

2. Wykonawca dostarczy towar fabrycznie nowy, bez wad i uszkodzeń, towar zgodny  
z  polskimi  normami,  posiadający  certyfikaty  i  atesty  potwierdzające  spełnienie 
wymogów bezpieczeństwa, gwarantujące dobrą jakość towaru oraz  zezwalające na 
sprzedaż na terenie Polski.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu  wszelką  dokumentację 
dostarczoną przez producenta urządzeń w szczególności instrukcje obsługi w języku 
polskim oraz wypełnione karty gwarancyjne urządzeń.

4. Wykonawca oświadcza, że sprzedawane urządzenia są zgodne z Opisem Przedmiotu 
Zamówienia, który stanowi integralną część umowy.

§ 2

     Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 12.12.2014 r.

§ 3
1. Przedmiot  umowy  zostanie  dostarczony  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt  do 

siedziby Zamawiającego w Płocku, pl. Stary Rynek 1 w dzień roboczy w godzinach 
8:00 – 15:00.

2. Wykonawca zapewnia wstawienie urządzeń do przygotowanego przez Zamawiającego 
tymczasowego  pomieszczenia  tj.  A-12,  poziom  0,  o  wymiarach  (WxDxH) 
290x420x340 [cm]; wymiary wnęk drzwiowych: (WxH) 157x225, 140x199, 90x201,5 
[cm] - instalacja elektryczna w pomieszczeniu tymczasowym i docelowym zostanie 
dostosowana przez Zamawiającego.

3. Wykonawca dokona próbnego uruchomienia/rozruchu urządzeń.
4. Wykonawca przeszkoli 3 pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń.
5. Odbiór urządzeń nastąpi w siedzibie Zamawiającego po wykonaniu dostawy, montażu, 

uruchomienia  urządzeń  oraz  przeszkoleniu  pracowników  Zamawiającego  i 
sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiający dokona odbioru dostawy 
w terminie trzech dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

6. Wykonawca, w okresie gwarancyjnym, zapewnia przeniesienie wraz z uruchomieniem 
urządzeń do przygotowanego przez Zamawiającego pomieszczenia docelowego.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne oraz prawne dostarczonego sprzętu; okres  rękojmi za wady ustala się na 
okres równy gwarancji.

8. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, określony w § 1 ust. 
1 umowy - na okres 36 miesięcy. Okres gwarancji na dostarczony przedmiot umowy 
rozpoczyna się z dniem przyjęcia wykonania przedmiotu umowy protokołem zdawczo-
odbiorczym przez Zamawiającego.



9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

10. Protokół zdawczo-odbiorczy stwierdzający  dostawę , montaż, próbny rozruch oraz 
przeszkolenie pracowników Zamawiającego przez Wykonawcę , zostanie podpisany ze 
strony  Zamawiającego  przez   wskazanych  pracowników  Wydziału  Organizacji  i 
Procesów Pracy.

11. Podpisany protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia faktury.
12. Przy  odbiorze  przedmiotu  zamówienia,  Zamawiający  jest  zobowiązany  dokonać 

sprawdzenia ilości i jakości przedmiotu zamówienia.
13. Niezgodność  ilościową  lub  jakościową  wykonanego  przedmiotu  zamówienia 

Zamawiający zobowiązany jest reklamować Wykonawcy na piśmie w terminie 3 dni 
od dnia ich wykrycia.

14. W przypadku reklamacji, określonej w ust. 13, Wykonawca obowiązany jest usunąć 
wady bądź wymienić przedmiot umowy, uzupełnić przedmiot umowy w terminie 7 dni 
roboczych z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, od dnia złożenia reklamacji tj. daty 
wysłania faksu, wiadomości e-mail lub daty otrzymania przesyłki listowej.

§ 4
1. W  okresie  udzielonej  36  miesięcznej  gwarancji  Wykonawca  będzie  świadczył 

nieodpłatny  bieżący  serwis  gwarancyjny  obejmujący  naprawę  urządzeń  na  każde 
wezwanie Zamawiającego.

2. W  przypadku  awarii  wynikłych  z  niewłaściwej  eksploatacji  urządzeń  przez 
Zamawiającego potwierdzonego sporządzonym przez strony protokołem, Wykonawca 
ma prawo do żądania zapłaty za działania serwisowe w oparciu o aktualne właściwe 
cenniki  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  i  zaakceptowaniu  kosztów  naprawy  przez 
Zamawiającego.

3. Zgłoszenie awarii będzie realizowane w formie informacji telefonicznej pod numerem 
telefonu………………………….. lub wiadomości e-mail na adres …………………………..

4. W  okresie  udzielonej  36  miesięcznej  gwarancji  Wykonawca  będzie  świadczył 
nieodpłatne przeglądy gwarancyjne urządzeń co 6 miesięcy tj. minimum 6 w okresie 
gwarancji,  obejmujące  przegląd  i  konserwację  zgodne  z  zaleceniami  obsługowymi 
producenta dla tego typu urządzeń.

5. Czas reakcji  serwisu do końca dnia roboczego po dniu zgłoszenia.  Czas usunięcia 
awarii nie przekroczy 14 dni roboczych.

6. Montaż i serwis urządzeń zostaną wykonane przez jednostkę posiadającą autoryzację 
producenta urządzeń jeżeli jest to wymagane przez producenta urządzeń m. in. na 
potrzebę utrzymania gwarancji.

§ 5
1. Za zrealizowanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

…................... zł brutto (słownie: …..................................... złotych …../100).
2. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury, przy czym podstawą do 

wystawienia faktury jest protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 3 ust. 10 i 
11

3.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT 
wystawionej na: Gmina – Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP: 
774-31-35-712  wraz  z  numerem umowy  wg  centralnego  rejestru  umów,  której 
faktura dotyczy na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę.

4. Strony  ustalają,  że  zapłata  następuje  z  chwilą  obciążenia  rachunku  bankowego 
Zamawiającego.

5.  W  razie  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia,  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy 
odsetki ustawowe.

§ 6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:



1) opóźnienie  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  –  w  wysokości  1  %  wartości 
przedmiotu zamówienia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień 
opóźnienia,

2) opóźnienie w dostarczeniu prawidłowego przedmiotu umowy skutkiem wniesionej 
reklamacji (§ 3 ust. 14) – w wysokości 1 % wartości przedmiotu zamówienia brutto, 
określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

3) opóźnienie  w  dokonaniu  nieodpłatnych  przeglądów  gwarancyjnych  przedmiotu 
umowy, stosownie do § 4 ust. 4 i 5 – w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy, 
określonej w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

4) opóźnienie w usunięciu awarii  (§ 4 ust. 5) w wysokości 0,1% wartości przedmiotu 
zamówienia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

5) odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Wykonawcy, w szczególności w przypadkach określonych w § 7 - w wysokości 10% 
kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  przysługującego  mu 
wynagrodzenia.

3. Strony  zastrzegają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  przekraczającego 
wysokość kary umownej.

§ 7
1. Zamawiającemu przysługuje  prawo odstąpienia od umowy z  przyczyn dotyczących 

Wykonawcy, w szczególności gdy:
1) zostanie  złożony  wniosek  o  ogłoszenie  upadłości  lub  rozwiązanie  firmy 

Wykonawcy,
2) dostarczony przedmiot umowy ma wady jakościowe bądź ilościowe, a Wykonawca 

nie  usunął  w  terminie  wady  bądź  nie  uzupełnił  brakującej  ilości  zgodnie  z 
przedmiotem umowy, bądź w inny sposób jest niezgodny z § 1 umowy,

3) w  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia  umowy  -  w  takim  wypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie  od umowy w tych przypadkach winno nastąpić  w terminie  30 dni  od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.  

§ 8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu 
stron wyrażoną w formie aneksu  sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności 
takiej zmiany.

§ 9
1. Wykonawca zobowiązuje  się  do  bezwzględnego  zachowania  w poufności  wszelkich 

informacji  uzyskanych  w  związku  z  wykonywaniem  zlecenia  dotyczących 
Zamawiającego i jego Klientów.

2. Przez obowiązek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz: 
a) zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością  
dysków twardych i innych nośników informacji itp. - niezwiązanymi ze zleconym 
zakresem prac, 
b)  zabierania,  kopiowania  oraz  powielania  dokumentów  i  danych,  a  w  
szczególności udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o  
danych objętych nakazem poufności. 

3. Wykonawca obowiązany jest  do zapewnienia,  aby jego pracownicy,  a  także osoby 



trzecie przy udziale których wykonuje zlecenie dla Zamawiającego, przestrzegali tych 
samych reguł poufności  określonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność  za  należyte  wypełnienie  zobowiązania  wskazanego  w  zdaniu 
poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje 
własne.

4. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego na 
terenie Urzędu Miasta Płocka bez jego wiedzy i zgody.

5. Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających 
do  ochrony  informacji  poufnych  Zamawiającego  i  jego  Klientów,  o  ile  w  trakcie 
wykonywania zlecenia mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i 
zgodą Zamawiającego. 

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  nie  wprowadzać  do  budynku  będącego  siedzibą 
Zamawiającego osób trzecich. 

7. Postanowienia ust. 1 - 6 nie będą miały zastosowania do informacji, które: 
 a)  zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy; 
 b)  zostały  ujawnione  przez  strony  trzecie  bez  naruszenia  zasady  poufności  

określonej niniejszą umową; 
c)  zostały  ujawnione  na  podstawie  odpowiedniego  przepisu  prawa,  wyroku 

sądowego lub decyzji administracyjnej. 
8. 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.

§ 10
1.  W sprawach,  które  nie  zostały  uregulowane  niniejszą  umową,  mają  zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy.
2. Do umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907, z późń. zm.) na podstawie art.  4 pkt 8 tej 
ustawy.

§ 11

Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  realizacji  przedmiotu  umowy  Strony  poddają 
rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 12
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa 
dla Zamawiającego.
        

       ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA



Sporządził: Kamil Osiński, WOP IV
Sprawdził/a merytorycznie:


