
Załącznik nr 3

Umowa nr.........../…………./Z/............./2016

zawarta  w  Płocku,  w  dniu  .........................................  2016  roku,  pomiędzy:
Gminą - Miasto Płock pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
…......................................
a .........................................................................................................................
zwanym/zwaną Wykonawcą,
o następującej treści.

§ 1
1. Zamawiający  zamawia,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostawy pojazdu

wielofunkcyjnego Iseki ICT 50 z kabiną i  osprzętem, zwanego dalej pojazdem lub
przedmiotem  zamówienia,  zgodnie  z  ofertą  Wykonawcy  oraz  opisem  przedmiotu
zamówienia stanowiącymi integralną część umowy.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  kompletnego  przedmiotu  umowy  i
gotowego do pracy bez żadnych dodatkowych elementów i zakupów,

3. Wykonawca oświadcza, że jest upoważniony do dostawy przedmiotu umowy.

§ 2
1. Termin  dostawy  przedmiotu  zamówienia  – 14  dni  licząc  od  dnia  zawarcia

niniejszej umowy.
2. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy na swój koszt i  ryzyko do siedziby Zakładu

Usług Miejskich  „Muniserwis”  Zakładu Budżetowego w Płocku,  ul.  Przemysłowa 33
przy czym dzień dostawy pojazdu zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

3. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu dostawy na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego, sporządzonego w dwóch egzemplarzach i  podpisanego przez
obie Strony umowy.

4. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, na Zamawiającego przechodzi
własność dostarczonego pojazdu.

5. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dostarczonego pojazdu, aż  do momentu
protokolarnego przekazania pojazdu do siedziby Zamawiającego.

6. Ze strony  Zamawiającego  protokół  zdawczo  -  odbiorczy  zostanie  podpisany  przez
wyznaczonego pracownika …............

7. Zamawiający  odmówi  przyjęcia  przedmiotu  zamówienia,  jeżeli  nie  będzie  on
odpowiadał opisowi zawartemu w ogłoszeniu o postępowaniu przetargowym. W takim
przypadku  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  dokonania  zmian  w
przedmiocie zamówienia, tak aby był on zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

8. W  przypadku  stwierdzenia  przy  odbiorze  przez  Zamawiającego  niezgodności
przedmiotu  zamówienia  z  postanowieniami  umowy,  a  także  wad  dostarczonego
pojazdu, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany, na swój koszt i ryzyko, na
zgodny z niniejszą umową i wolny od wad, zachowując termin dostawy, o  którym
mowa w ust. 1.

9. Odbiór pojazdu w przypadku o którym mowa w ust. 8, nastąpi protokołem zdawczo-
odbiorczym z usunięcia wad, sporządzonego w dwóch egzemplarzach i podpisanego
przez obie Strony umowy. Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

10.Nadzór nad realizacją umowy sprawują:
a) ze strony Zamawiającego: ........................
b) ze strony Wykonawcy: ...........................



§ 3
1. Wykonawca  w  dniu  odbioru  przedmiotu  zamówienia  przekaże  Zamawiającemu

niezbędne dokumenty spełniające wymagania ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz
gwarancje, książki serwisowe, instrukcje obsługi sporządzone w języku polskim

2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia dla trzech
osób  wyznaczonych  przez  Zamawiającego  w  zakresie  podstawowej  obsługi  i
eksploatacji dostarczonego przedmiotu zamówienia.

3. Z  przeprowadzenia  szkolenia  zostanie  sporządzony  protokół  zawierający  nazwiska
osób biorących w nim udział.

§ 4
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy Strony

ustalają  wynagrodzenie  w  wysokości:  .........................
(słownie: .................................) brutto.

2. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  obejmuje  wszelkie  koszty  związane  z
realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz koszty transportu pojazdu wraz
z jego ubezpieczeniem na czas dostawy w miejsce wskazane, o którym mowa w § 2
ust. 2

3. Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  w  terminie  30.  dnia  od  daty  otrzymania  faktury
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 rachunek bankowy wskazany przez  Wykonawcę. Podstawą wystawienia
faktury VAT za realizację przedmiotu umowy będzie podpisany przez upoważnionych
przedstawicieli Stron umowy protokół zdawczo-odbiorczy (§2 ust.3) lub/i  protokołem
zdawczo-odbiorczym z usunięcia wad (§ 2 ust.8).

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.  3.  Zamawiający  zastrzega,  iż
możliwość dokonania  zapłaty  przed terminem będzie  uzależniona od jego  sytuacji
ekonomiczno-finansowej.

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

6. W razie  opóźnienia  zapłaty  wynagrodzenia  za  przedmiot  zamówienia,  Wykonawca
może żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za
każdy dzień opóźnienia. 

§ 5
1. Wykonawca  udziela  gwarancji  jakości  (w  rozumieniu  art.  577  K.c.)  na  przedmiot

zamówienia,  biegnącej  od  dnia  podpisania  protokołu  zdawczo-odbiorczego  (§2
ust.3) , a w przypadku sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego z usunięcia wad
(§  2  ust.  8)  od  daty  jego  podpisania  na  okres  wynoszący   ……………………………..
miesięcy.

2. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady
dostarczonego przedmiotu zamówienia.



3. Wykonawca  na  mocy  niniejszej  umowy  zobowiązuje  się  do  świadczenia  obsługi
serwisowej w ciągu 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia, potwierdzonego pisemnie
(? propozycja WKŚ) na wskazany adres Wykonawcy ……………………………………..

4. Naprawy gwarancyjne przedmiotu zamówienia będą odbywały się na koszt i ryzyko
Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego w terminie do trzech dni roboczych od dnia
dokonania  telefonicznego  zgłoszenia  potwierdzonego  pisemnie  na  wskazany  adres
Wykonawcy ………………………………(propozycja WKŚ)

5. W  wyjątkowych  sytuacjach,  w  których  dokonanie  naprawy  nie  będzie  możliwe  w
siedzibie  Zamawiającego,  Wykonawca  odbierze  niezwłocznie  niesprawny  przedmiot
zamówienia, nie później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia zgłoszenia, w
sposób określony w ust.3 i dokona jego naprawy na własny koszt i ryzyko w terminie
14 dni.(propozycja WKŚ)

§ 6
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i
prawne pojazdu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z
naruszenia  praw  własności  intelektualnej  lub  przemysłowej,  w  tym  praw  autorskich,
patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe
i  przemysłowe, pozostające w związku z ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za  opóźnienie  w  dostarczeniu  przedmiotu  zamówienia  w  wysokości  0,5  %
wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  4  ust.  1  umowy,  za  każdy  dzień
opóźnienia;

2) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5
%  wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  4  ust.  1  umowy,  za  każdy  dzień
opóźnienia w usunięciu wad liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego
na usunięcie wad do dnia odbioru;

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1 umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje  prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  w
wysokości  przewyższającej  wysokość  zastrzeżonej  kary  umownej,  na  zasadach
ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

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

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) wystąpi  istotna  zmiana okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  umowy nie  leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub  bezpieczeństwu  publicznemu;  odstąpienie  od  umowy  w  tym  przypadku  winno
nastąpić  w  terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach,
wówczas  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu
wykonanej części przedmiotu umowy lub
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub



3) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług bez uzasadnionych przyczyn lub
4) Wykonawca przerwał świadczenie usług lub
5) Wykonawca realizuje usługi niezgodnie z wyznaczonym terminem odbioru. 
2. Odstąpienie  od  umowy,  pod  rygorem  nieważności,  wymaga  formy  pisemnej.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o
zaistnieniu zdarzenia. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym
bez wyznaczania okresu wypowiedzenia, gdy opóźnienie w wykonaniu umowy będzie
trwać powyżej 14 dni roboczych. W powyższym przypadku Zamawiający nie będzie
zobowiązany  zwrócić  Wykonawcy  kosztów,  jakie  poniósł  w  związku  z  realizacją
niniejszej umowy. (propozycja WKŚ)

§ 9
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 oraz zobowiązuje się
do ich przestrzegania w trakcie realizacji umowy, 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. Wszelkie zmiany i  uzupełnienia treści  niniejszej  umowy mogą być dokonane za

zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy Strony rozstrzygać

będą polubownie, a w razie braku możliwości porozumienia rozstrzygać będzie sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Do umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tej
ustawy.

4. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

5. Niniejsza umowa sporządzona została w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w
tym cztery dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający Wykonawca

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

