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UMOWA Nr ............../WIR.III/Z/............/2016

zawarta w Płocku, w dniu .................................. pomiędzy:
Gminą - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, 09-400 Płock, zwaną
dalej ,,Zamawiającym” reprezentowaną przez:
a
…………………………………………………………………………………………………………………………..
wpisanym do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej
Rzeczypospolitej  Polskiej/wpisanym  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr ………………………...zwanym w dalszej części umowy
,,Wykonawcą”, reprezentowanym przez:…………………………………………………………..
o następującej treści:

§ 1
1.  Mając  na  uwadze  art.4  ust.8  ustawy  z  dnia  29.01.2004  roku  Prawo
zamówień publicznych Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się
do  zrealizowania  zadania  pn. „Dostawa i  montaż  wyposażenia  do
pomieszczeń IV piętra budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w
Płocku’’.

2. Integralnymi częściami niniejszej umowy są:
1) opis przedmiotu zamówienia
2) oferta Wykonawcy złożona w przedmiotowym postępowaniu.

3. Szczegółowy zakres obejmujący przedmiot umowy określa:
1) opis przedmiotu zamówienia

§ 2
1.Termin wykonania przedmiotu umowy:  od 24.10.2016r. do 28.10.2016r.
2.Wykonawca jest  zobowiązany zgłosić  na piśmie  gotowość  dostawy,  na co
najmniej 5 dni roboczych przed przewidywanym terminem dostawy.
3.Wykonawca  w  terminie  21 dni  roboczych  od  zawarcia  umowy  dostarczy
Zamawiającemu do zatwierdzenia wnioski materiałowe (wraz z: deklaracjami
zgodności  z  PN  lub  deklaracjami  właściwości  użytkowych,  kartami
katalogowymi,  atestami,  certyfikatami)  wszystkich  dostarczanych  mebli,
urządzeń  i  materiałów.  Opóźnienie  realizacji  zamówienia  spowodowane
brakiem zatwierdzenia wniosku materiałowego lub jego niekompletności będzie
opóźnieniem z winy Wykonawcy.

§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oraz montażu wyposażenia wnętrz
zgodnego  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  na  własny  koszt  i  własnym
transportem  oraz wniesie go i zamontuje we wskazanym miejscu w budynku
Bursy Płockiej ul. 3 Maja 35 w Płocku. 
2.  Wykonawca  po  podpisaniu  umowy  uzgodni kolorystykę przedmiotu
zamówienia z osobą wskazaną przez Zamawiającego.



3.  Wykonawca  dostarczy  towar  fabrycznie  nowy,  bez  wad  i  usterek,  towar
zgodny z  polskimi  normami,  posiadający certyfikaty  i  atesty  potwierdzające
spełnienie wymogów bezpieczeństwa oraz gwarantujące dobrą jakość towaru.
4. Wykonawca zobowiązany jest w ramach dostawy zapewnić montaż, rozruch
urządzeń, które tego wymagają na podstawie DTR oraz nieodpłatne szkolenie
personelu wskazanego przez użytkownika w miejscu instalacji urządzenia wraz
z przygotowaniem instrukcji użytkowania.
5. Wszystkie maszyny i urządzenia elektryczne objęte zamówieniem muszą być
podłączone  tylko  pod  dedykowane  obwody  posiadające  odpowiednie
zabezpieczenia wielkością zgodną ze specyfikacją tych maszyn i urządzeń.
6.  Wszystkie  zniszczenia/uszkodzenia  w  budynku  Użytkownika,  powstałe
podczas  montażu  (dostawy)  z  winy  Wykonawcy będą usuwane przez  niego
bezpłatnie i podlegają odbiorowi przez Użytkownika.
7.  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  warunki  eksploatacji  maszyn  i
urządzeń nie wymagających serwisowania przez producenta lub Wykonawcę.
8.  Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  gotowość  do  odbioru  po  uprzednim
uzyskaniu gotowości technicznej (wyposażenie kompletne i gotowe do pracy –
Użytkownika)  oraz  po  dostarczeniu  Zamawiającemu  dokumentów
umożliwiających  prawidłowe  dokonanie  odbioru.  Zgłoszenie  wymaga  formy
pisemnej.
9.  Wykonawca dostarczy w terminie  14 dni  roboczych od zawarcia umowy
wypełniony  formularz  cenowy  w  rozbiciu  na  ceny  jednostkowe.  Formularz
cenowy staje się załącznikiem do Umowy.
10. Wykonawca odpowiada za wywóz śmieci opakowaniowych.
11.  Wykonawca zobowiązany jest  do  posiadania  ubezpieczenia  prowadzonej
działalności  gospodarczej  w  zakresie  realizowanym  w  ramach  niniejszej
umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru
końcowego obejmujące ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności
cywilnej  kontraktowej  i  deliktowej  w  wysokości,  co  najmniej  wartości
kontraktu.  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  kopie  ww.  polis
ubezpieczeniowych w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.

§ 4
1.  Zamawiający dokona potwierdzenia daty odbioru w terminie dwóch dni od
daty zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy.
2. Warunkiem odbioru jest dostarczenie wymaganych zezwoleń, certyfikatów i
atestów oraz innych dokumentów technicznych.
3.  Odbiór  nastąpi  w  budynku  Bursy  Płockiej,  ul.  3  Maja  35  w  Płocku po
wykonaniu dostawy i montażu, po sporządzeniu i podpisaniu protokołu odbioru
potwierdzonego  przez  osoby  wskazane  przez  Użytkownika  oraz
Zamawiającego.
4. Podpisany protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.
5.  Przy  odbiorze  przedmiotu  zamówienia,  Zamawiający  jest  zobowiązany
dokonać sprawdzenia ilości i jakości przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku reklamacji, określonej w ust. 5, Wykonawca obowiązany jest
 usunąć wady,  wymienić  lub uzupełnić  przedmiot  umowy, w terminie  3 dni
roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt), od dnia złożenia reklamacji
(liczy się data wysłania faxu, e-maila lub data otrzymania przesyłki listowej).
7.  Czynności,  o  których  mowa w ust.  6,  Wykonawca  będzie  wykonywał  w



ramach wynagrodzenia, określonego w § 5 umowy.

§ 5
1. Za zrealizowanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w
wysokości …….. zł brutto (słownie: ……………………….).
2. Cena określona w ust. 1 obejmuje koszt dostawy przedmiotu zamówienia i
jego rozładunek,  wniesienie,  montaż  i  rozmieszczenie w pomieszczeniach
wyznaczonych przez Zamawiającego, wywóz opakowań (kartony, folie, pianki,
itp.) pozostałych po rozładunku przedmiotu zamówienia, uruchomienie sprzętu
oraz przeszkolenie z obsługi wyposażenia.

§ 6
1.  Należność  wynikająca  z  §  5  ust.1  płatna  będzie  jednorazowo  po
zrealizowaniu przedmiotu umowy.
2. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury.  Podstawą do
jej wystawienia jest podpisany protokół odbiorczy, o którym mowa w § 4 ust. 3
umowy. 
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej na: Gmina
–  Miasto  Płock,  pl.  Stary  Rynek  1,  09-400  Płock,  NIP  774-31-35-712,
zawierającej numer  konta  bankowego  wskazanego  przez  Wykonawcę  oraz
numer  umowy  wg  centralnego  rejestru  umów  prowadzonego  przez  Urząd
Miasta Płocka w terminie 30. dnia daty  od  jej otrzymania.  W fakturze należy
dokonać wskazania asortymentu oraz cen jednostkowych.
4.  Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności
za  wystawioną fakturę pod  warunkiem  udzielenia  skonta. W  przypadku
dokonania  przez  Zamawiającego  płatności  w  terminie  wcześniejszym  niż
ustalony  w  ust.  3 umowy,  strony  ustalają,  że  skonto  będzie  wynosiło
równowartość oprocentowania w wysokości 5% w skali roku od należności z
faktury za każdy dzień płatności dokonanej przed terminem określonym w ust.
5. Zamawiający zastrzega,  iż  możliwość  dokonania  zapłaty  przed  terminem
będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.
6. W przypadku, wniesienia reklamacji, o której mowa w  § 4 ust.  5 umowy,
zapłata nastąpi po dostarczeniu prawidłowego przedmiotu zamówienia.
7.  Za  datę  płatności  uważa  się  dzień obciążenia  rachunku  bankowego
Zamawiającego.
8. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana
na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze.
9.  Poszczególne  wyroby/towary  objęte  przedmiotem  zamówienia,  stanowią
odrębną pozycję na fakturze.

§ 7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości  1% wartości
przedmiotu  zamówienia,  określonego  w  §  5  ust.  1  brutto,  za  każdy  dzień
opóźnienia,

2) opóźnienie w dostarczeniu formularza cenowego, o którym mowa w § 3 ust.
9 – w wysokości  1% wynagrodzenia  brutto,  z  §  5 ust.  1,  za każdy dzień
opóźnienia, 
3)  opóźnienie  w  dostarczeniu  prawidłowego  przedmiotu  umowy  skutkiem



wniesionej  reklamacji  (§  4  ust.  5)  –  lub  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi  w
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, z § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
4) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,  w  szczególności  w  przypadkach  określonych  w  §  9  choć  nie
wyłącznie – w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy,
5) za opóźnienie w dostarczeniu  kopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa
w § 3 ust. 11 w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym
mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego
mu wynagrodzenia.
3.  Strony zastrzegają możliwość  dochodzenia  odszkodowania przenoszącego
wysokość kary umownej.

§ 8
1.  Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  12 m-cy gwarancji  jakości,
w  rozumieniu  art.  577  k.c.  chyba,  że  gwarancja  producenta  jest  dłuższa,
to obowiązuje gwarancja udzielona przez producenta. 
2. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru.
3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt i ryzyko wady i usterki
stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rękojmi
w  terminach  technicznie  i  organizacyjnie  uzasadnionych,  w  ciągu  7  dni
kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki, chyba że strony ustalą
inny termin.
4.  W przypadku,  gdy  Wykonawca nie  zgłosi  się  w celu  stwierdzenia  wad i
usterek  w  terminie  nie  dłuższym  niż  7  dni  kalendarzowych od
powiadomienia lub pomimo przystąpienia do naprawy nie usunie wad i usterek
w  terminie  określonym  w  ust.  3,  Zamawiającemu  przysługuje  prawo,  bez
konieczności  wyznaczania  dodatkowego  terminu,  do  dokonania  naprawy  na
koszt  Wykonawcy przez  zatrudnienie  własnych  specjalistów lub specjalistów
strony trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.
5.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłaty  na  rzecz  Zamawiającego
poniesionych przez niego kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.
6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca usunął wady
bądź usterki lub, jeżeli wady bądź usterki zostały usunięte w sposób określony
w ust. 4, termin gwarancji biegnie dalej od chwili usunięcia wad lub usterek i
ulega przedłużeniu o czas, jaki trwało usunięcie wad lub usterek. Jeżeli zaś w
wykonaniu swych obowiązków gwaranta Wykonawca dokonał naprawy istotnej
termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej
naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.
7.  Odpowiedzialność  Wykonawcy  oprócz  obowiązku  naprawy  wady  i  usterki
przedmiotu umowy w ramach gwarancji lub rękojmi, obejmuje również
obowiązek  naprawy  innych  ewentualnych  szkód  poniesionych  przez
Zamawiającego,  w  szczególności  powstałych  wskutek  wad  bądź  usterek  w
przedmiocie umowy bądź wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca
pokrywa również  ewentualne straty  Zamawiającego,  które  poniósł  lub mógł
ponieść w czasie, w którym Wykonawca naprawiał przedmiot umowy.
8. W przypadku dwukrotnego wystąpienia niesprawności/usterki podlegającej
naprawie gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na
nowy o tych samych parametrach.



9. Okres rękojmi przedłuża się na okres trwania gwarancji, do której stosuje
się odpowiednio w.w zapisy.

§ 9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez konieczności
wyznaczania  dodatkowego  terminu  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia
informacji niżej wymienionych zdarzeń w szczególności:
1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy o znacznej wartości, z
powodu którego zagrożona będzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolność
do wykonania umowy,
2)  nastąpi  opóźnienie  w  dostarczeniu  przedmiotu  umowy,  ponad  5  dni  od
terminu określonego w § 2 umowy,
3)  dostarczony przedmiot  umowy ma wady  jakościowe,  bądź  ich  ilość  jest
mniejsza niż zamawiana, a  Wykonawca nie usunął w terminie wady bądź nie
uzupełnił brakującej ilości zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.

§ 10
1. Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom wykonania tych części 
przedmiotu umowy, które nie zostały wskazane w ofercie, jako przewidziane do
powierzenia podwykonawcom.
2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub 
zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

§ 11
1. Wykonawca w dniu podpisania wnosi zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia  (§ 5 ust. 1) tj. kwotę …................
zł  w formie: ….....................................
1)  Kwota ….................... zł  , tj. 70 % zabezpieczenia , o którym mowa w
ust.1 zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane tj. od dnia ostatecznego
odbioru  przedmiotu umowy (odbiór końcowy).
2)  Kwota …..................... zł  , tj. 30 % zabezpieczenia , o którym mowa w
ust.1 zostaje pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu
rękojmi za wady i gwarancji. Podlega  ono  zwrotowi nie później niż w 15 dniu
po upływie najdłuższego okresu rękojmi za wady i gwarancji.

§ 12
1.  Za  realizację  postanowień  niniejszej  umowy  ze  strony  Wykonawcy
odpowiedzialny jest ................................................................................ .
2.  Za  realizację  postanowień  niniejszej  umowy  ze  strony  Zamawiającego
odpowiedzialni są:
a) ..............
b)................
3.  Zmiana  osób  wskazanych  w  ust.  1  i  2  następuje  poprzez  pisemne
powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.

§ 13
1. 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.

§ 14
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą 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 tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 15
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.

§ 16
W  sprawach,  które  nie  zostały  uregulowane  niniejszą  umową,  mają
zastosowanie  przepisy  Kodeksu  cywilnego  i  inne  właściwe  dla  przedmiotu
umowy.

§ 17
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy Strony poddają
rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 18
Umowę  sporządzono  w  4 jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


