
UMOWA  nr …................./………………./Z/ ..................../………………..

zawarta  w  Płocku  w  dniu  …............................................  pomiędzy: 
Gminą – Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, reprezentowaną przez: 

1. Pana Romana  Siemiątkowskiego  – Zastępcę  Prezydenta  Miasta  Płocka  ds. 
Polityki Społecznej, działającego na podstawie upoważnienia Nr 294/2014 z dnia 
10  grudnia  2014r.  udzielonego  przez  Prezydenta  Miasta  Płocka 
oraz

2. Panią Dorotę  Kozanecką –  p.  o. Sekretarza  Miasta  Płocka,  działającą  na 
podstawie upoważnienia Nr 293/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. udzielonego przez 
Prezydenta Miasta Płocka,

zwaną dalej „Zamawiającym”
a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, 
o treści następującej:

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonać zamówienie określone w 

Załączniku Nr ………… do niniejszej umowy.
2. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy.
3. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2015r.

§ 2
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  sukcesywnego  wykonania  i  dostaw  zgodnie  z 

zamówieniem  Zamawiającego  przesłanym  za  pośrednictwem  faksu  lub  poczty 
elektronicznej w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka. 

2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 będzie określać rodzaj, ilość i miejsce dostawy.
3. Termin dostawy nie będzie dłuższy niż 7 dni od dnia złożenia zamówienia, o którym 

mowa w ust. 1.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt kompletną partię dostawy do 

siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez Zamawiającego, po uprzednim 
poinformowaniu Zamawiającego o terminie dostawy.

5. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania sprawdzenia ilości  i  jakości  przedmiotu 
zamówienia w momencie otrzymania zamówionej dostawy, co nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku usunięcia wady lub braku oraz naprawienia szkody, jeżeli okaże się, że 
przedmiot zamówienia był wadliwy lub niekompletny.

6. W  przypadku  niezgodności  (ilościowej  lub  jakościowej)  dostarczonego  przedmiotu 
zamówienia ze złożonym zamówieniem Zamawiający złoży reklamację faksem bądź 
pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych od stwierdzenia tych niezgodności.

7. W przypadku  reklamacji,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ponownego  wykonania 
zamówienia własnym kosztem i staraniem w uzgodnionym przez Strony terminie, lecz 
nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji.

8. Składanie i potwierdzanie zamówień oraz dalsza korespondencja w tym przedmiocie 
będzie odbywać się faksem lub drogą elektroniczną.

9. Przyjęcie  przedmiotu  umowy  następować  będzie  poprzez  potwierdzenie  odbioru, 
stwierdzającego wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

§ 3



1. Za prawidłowe i pełne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 Strony 
ustalają wynagrodzenie na kwotę:
Załącznik ….… - ……………………………….…… ( słownie: ………………………………) brutto. 

2. Wynagrodzenie obejmuje koszt wykonania zamówienia, koszt transportu, załadunku i 
rozładunku przedmiotu zamówienia oraz  uwzględnia wszelkie czynności, prace (itp.) 
związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zlecenia.

3. Ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Wykonawca będzie wystawiał faktury po każdej dostawie, wskazując numer niniejszej 

umowy według centralnego rejestru umów Zamawiającego, wystawionej na:
Gmina - Miasto Płock

09-400 Płock
pl. Stary Rynek 1

NIP 774-31-35-712
5. Podstawą wystawienia faktury jest potwierdzenie odbioru, o którym mowa w § 2  

ust. 9.
6. Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  przez 

Zamawiającego  faktury,  a  jeżeli  wniesiono  reklamację  –  po  dostarczeniu 
prawidłowego przedmiotu zamówienia zgodnie z § 2 ust. 7 – w terminie 14 dni od 
dnia  dostarczenia  prawidłowo  wykonanego  przedmiotu  umowy.  Za  datę  płatności 
uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. W razie  opóźnienia  zapłaty  wynagrodzenia  za  przedmiot  zamówienia,  Wykonawca 
może żądać zapłaty ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia. 

8. Zapłata  następuje  tylko  za  faktycznie  dostarczony,  zgodny  ilościowo  i  jakościowo 
przedmiot zamówienia.

9. Zamawiający  zastrzega  sobie  w  ramach  wartości  umowy  możliwość  dokonywania 
zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach Załącznika nr ……………….. stosowanie 
do rzeczywistych potrzeb przy zachowaniu cen jednostkowych z oferty Wykonawcy.  

§ 4
W przypadku zmiany przepisów powodujących zmiany w treści  i  formacie przedmiotu 
zamówienia  Wykonawca  na  zlecenie  Zamawiającego  dokona  stosownych  zmian  bez 
dodatkowego wynagrodzenia.

§ 5
1. Wykonawca w przypadku uchybienia terminu dostawy zobowiązany będzie zapłacić 

karę  umowną  w  wysokości  10%  wartości  nie  dostarczonej  w  terminie  lub 
reklamowanej partii materiałów za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  naliczenia  kary  umownej  za  odstąpienie  od 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia 
określonego w § 3 ust. 1.

3. Strony  ustalają,  że  kary  umowne  mogą  zostać  potrącone  z  przysługującego 
Wykonawcy wynagrodzenia.

4. Wykonawca zapłaci  karę  umowną w terminie  14  dni  od otrzymania  wezwania  na 
wskazane przez Zamawiającego konto bankowe lub do kasy Zamawiającego.

5. Żądanie  kary  umownej  nie  wyklucza  uprawnień  Wykonawcy  do  dochodzenia 
odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych,  jeżeli  szkoda  przekroczy 
wartość kary umownej.

§ 6
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.

§ 7
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcą może żądać 



jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie  od  umowy  w  tym  przypadku  winno  nastąpić  w  terminie  30  dni  od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 8
1. Zamawiającemu przysługuje  prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy, w terminie 30 dni od powzięcia informacji, a w szczególności:
1) zostanie  złożony  wniosek  o  ogłoszenie  upadłości  lub  rozwiązanie  firmy 

Wykonawcy,
2) zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy,  w  zakresie 

uniemożliwiającym wykonanie umowy,
3) nastąpi  opóźnienie  w  dostarczeniu  przedmiotu  umowy,  ponad  5  dni  od 

któregokolwiek terminu określonego w § 2 niniejszej umowy,
4) dwukrotnego  stwierdzenia,  że  dostarczony  przedmiot  zamówienia  ma  wady 

jakościowe,
5) dwukrotnego  stwierdzenia,  że  dostarczony  przedmiot  zamówienia  ma  wady 

ilościowe,
6) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje ich pomimo wezwania;
1) Wykonawca wykonuje usługę niezgodnie z umową i wymaganiami Zamawiającego 

oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego. 

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

informacji uzyskanych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.
2. Przez obowiązek, o którym mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz:

a) zapoznawania  się  przez  Wykonawcę  z  dokumentami,  analizami,  zawartością 
dysków twardych  i  innych  nośników informacji  nie  związanych  z  przedmiotem 
zamówienia,

b) gromadzenia,  kopiowania  oraz  powielania  dokumentów  i  danych,  
a  w  szczególności  udostępniania  ich  osobom  trzecim  lub  informowania  osób 
trzecich  o  danych  objętych  przepisami  o  ochronie  danych  lub  stanowiących 
własność Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego na 
terenie siedziby Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody.

4. Wykonawca obowiązany jest  do zapewnienia,  aby jego pracownicy,  a  także osoby 
trzecie, przy udziale których wykonuje umowę 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.

5. Wykonawca obowiązany jest również do 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.

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.

http://www.zsz.plock.eu/


§ 10
1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Do umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tej 
ustawy.

§ 11
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. 

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Sporządziła formalnie: Lidia Żółtowska (WOP-IV)



Sprawdził/a merytorycznie:


