
WZÓR UMOWY

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

zawarta  w  Płocku  w  dniu  …............................................  pomiędzy:
Gminą – Miasto Płock pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez: 
Pana Romana Siemiątkowskiego  - Zastępcę  Prezydenta  Miasta  Płocka  ds.  Polityki
Społecznej,  działającego  na  podstawie  upoważnienia  Prezydenta  Miasta  Płocka
nr 609/2015 z dnia 14 października 2015r.
oraz
Pana Krzysztofa Krakowskiego - Sekretarza Miasta Płocka, działającego na podstawie
upoważnienia  Prezydenta  Miasta  Płocka  nr  610/2015  z  dnia  
14 października 2015r.                         
a 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
zwanym / zwaną dalej Wykonawcą, 
o treści następującej:

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego wykonywania i

dostaw  przedmiotu  zamówienia  określonego  w  Załączniku  do  umowy  zgodnie  z
zamówieniem Zamawiającego.

2. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy. 
3. Umowa zostaje zawarta na czas określony – obowiązuje od dnia zawarcia do dnia

31.12.2017 r.
4. Zamówienia  będą  składane  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  w  godzinach

pracy  Urzędu  Miasta  Płocka,  tj.  od  poniedziałku  do  środy  -  od  7:30  do  15:30,
 w czwartek od 8:30 do 17:30 i w piątek od 8:30 do 15:30. 

5. Zamówienie,  o  którym mowa w ust.  1 będzie określać  rodzaj  i  ilość  przedmiotu
zamówienia oraz miejsce dostawy.

6. Termin  dostawy  nie  będzie  dłuższy  niż  7  dni  roboczych  tj.  z  wyłączeniem sobót,
niedziel i świąt, od dnia złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1.

7. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczać na  własny  koszt  przedmiot  zamówienia,
 w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

8. Przy odbiorze przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać
sprawdzenia  ilości  i  jakości  przedmiotu  zamówienia,  co  nie  zwalnia  Wykonawcy
z obowiązku usunięcia wady lub braku oraz naprawienia szkody jeżeli okaże się, że
przedmiot umowy był wadliwy lub niekompletny. 

9. Niezgodność ilościową dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany
jest reklamować Wykonawcy drogą elektroniczną w terminie 3 dni od dnia odbioru
przedmiotu zamówienia. 

10. Niezgodność jakościową dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany
jest reklamować Wykonawcy drogą elektroniczną w terminie 3 dni od dnia wykrycia
wady przedmiotu zamówienia.

11. W przypadku reklamacji, określonej w ust. 9 lub ust. 10, Wykonawca zobowiązany
jest do dostarczenia prawidłowo wykonanego przedmiotu zamówienia, w terminie 5
dni roboczych (liczy się data wysłania e-maila).

12. Czynności,  o  których  mowa w ust.  11,  Wykonawca  będzie  wykonywał  w  ramach
wynagrodzenia określonego w § 2 umowy.

13. Składanie zamówień oraz korespondencja będzie odbywać się drogą elektroniczną.

§ 2
1. Wartość  umowy  zostaje  ustalona  na  kwotę  …...............  (słownie:



…..........................) zł brutto.
2. Zamawiający  będzie  dokonywał  płatności  za  prawidłowo  wykonany  i  dostarczony

przedmiot zamówienia przelewem w terminie 30. dnia od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury na:

Gmina - Miasto Płock
pl. Stary Rynek 1

09-400 Płock
NIP 774-31-35-712

za każde odrębne zamówienie, wskazując w fakturze numer umowy wg centralnego
rejestru umów Zamawiającego.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje koszt wykonania przedmiotu zamówienia, koszt
transportu, załadunku i  jego rozładunku oraz  uwzględnia wszelkie czynności, prace
(itp.) związane z realizacją przedmiotu umowy.

4. Ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
5. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. 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.  2 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. 2.

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

8. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur, w wysokości
odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

§ 3
1. W przypadku zmiany przepisów powodujących zmiany w treści i formacie przedmiotu

zamówienia Wykonawca na zlecenie Zamawiającego dokona stosownych zmian bez
dodatkowego wynagrodzenia.

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

§ 4
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w wysokości 10% wartości z wystawionej faktury za niedostarczony w terminie lub
reklamowany przedmiot zamówienia za każdy dzień opóźnienia;

2) w  wysokości  5%  wynagrodzenia  określonego  w  §  2  ust.  1,  w  przypadku
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.

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

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

§ 5
1. Zamawiającemu przysługuje  prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących

Wykonawcy,  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  następujących
okolicznościach, gdy:
1) nastąpi otwarcie likwidacji 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 § 1 ust. 6 i 11 umowy,
4) dwukrotnego  stwierdzenia,  że  dostarczony  przedmiot  zamówienia  ma  wady



jakościowe, bądź dostarczono je w ilości mniejszej niż zamówiona.
2. Każdej  ze  stron  przysługuje  możliwość  rozwiązania  umowy  z  zachowaniem

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Odstąpienie od umowy oraz rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, pod rygorem

nieważności winno nastąpić na piśmie.

§ 6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24  m-cy gwarancji jakości,  w rozumieniu art.

577 k.c., na przedmiot zamówienia.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi względem Zamawiającego, za wady

przedmiotu zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na
cel oznaczony w umowie.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia,
istniejące  w  czasie  odbioru  oraz  za  wady  powstałe  po  odbiorze,  lecz  z  przyczyn
tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

4. O zauważonych wadach lub brakach przedmiotu zamówienia ujawnionych w okresie
gwarancji i rękojmi Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w terminie 14 dni od daty
ujawnienia.

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój
koszt wszelkich wad przedmiotu zamówienia. Z tytułu usunięcia wad nie przysługuje
wynagrodzenie.

§ 7
1. Wykonawca zobowiązuje  się  do  bezwzględnego  zachowania  w poufności  wszelkich

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

2. 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.

§ 8
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 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), na podstawie art. 4 ust. 8 tej
ustawy.

3. 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.

4. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy
Strony będą starały  się rozstrzygać polubownie.  W przypadku braku porozumienia
spór  zostanie  poddany  pod  rozstrzygnięcie  właściwego  ze  względu  na  siedzibę
Zmawiającego sądu powszechnego.

5. Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach:  dwa  dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA



Sporządziła formalnie: Lidia Żółtowska (WOP-IV)
Sprawdził/a merytorycznie:


