
Wzór umowy Zał. nr 3

UMOWA nr ........./.........../Z/.........../2017

zawarta w dniu …….......………….. 2017 roku w Płocku pomiędzy:

Gminą – Miasto Płock, z siedzibą w Płocku (09-400), pl. Stary Rynek 1, zwaną w dalszej

części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Pana Romana Siemiątkowskiego – Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki 
Społecznej, działającego na podstawie upoważnienia nr 519/2015 z dnia 20 lipca 2015r. 
udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka
a

………………………………………………………………………………………………………..., zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści: 

 
§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa elementów brandingu promocyjnego zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
2.  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  szablony  potrzebne  do  wykonania  nadruku  na
elementach brandingu, zaś Zamawiający w ciągu 2 dni od ich otrzymania przekaże Wykonawcy
projekty nadruków.
3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  przedmiotu  umowy  pełnowartościowego,
pierwszego gatunku, bez wad oraz posiadającego właściwe atesty.

§ 2
Termin realizacji przedmiotu umowy: 30 dni od daty przesłania w formie elektronicznej przez
Zamawiającego na adres mailowy Wykonawcy gotowych projektów elementów brandingu.

§ 3
1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  przedmiotu  umowy  zabezpieczonego
i opakowanego z najwyższą starannością na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego
(pl. Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock).
2. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do rozładunku przedmiotu umowy i wniesienia
go do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.
3. Prawidłowe wykonanie  przedmiotu  umowy zostanie  potwierdzone protokołem zdawczo –
odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne
oraz prawne dostarczonego przedmiotu umowy; okres  rękojmi za wady ustala się na okres
równy gwarancji. 
5. Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na wykonany i dostarczony przedmiot
umowy, określony w § 1 ust. 1 umowy oraz Załączniku nr 1. Okres gwarancji rozpoczyna się z
dniem przyjęcia wykonania przedmiotu umowy protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym
przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.
6.  Zamawiający może  wykonywać uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne  rzeczy,
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
7. Przy odbiorze przedmiotu umowy, Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia
ilości i jakości przedmiotu umowy.
8.  Niezgodność  ilościową  lub  jakościową  wykonanego  przedmiotu  umowy  Zamawiający
zobowiązany jest reklamować Wykonawcy mailowo na adres podany w § 4 ust. 8 w terminie 5
dni roboczych od dnia odbioru. Za dni robocze w rozumieniu niniejszej umowy Strony uznają
dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
9. W przypadku reklamacji, określonej w ust. 8, Wykonawca obowiązany jest usunąć wady
ilościowe/jakościowe  przedmiotu  umowy  oraz  dostarczyć  przedmiot  umowy  wolny  od  wad
w termine 7 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt), od dnia złożenia reklamacji



(liczy  się  data  wysłania  maila  do  Wykonawcy na  adres  kontaktowy podany  w  §  4  ust.  8
niniejszej umowy).
10.  Czynności,  o  których  mowa  w  ust.  9,  Wykonawca  będzie  wykonywał  w  ramach
wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 4
1.  Za  wykonanie  przedmiotu  umowy,  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie
w kwocie ...........................  zł (słownie:....................................... 00/100) brutto, w tym
za:

a) Słupy typu quick-up (2 sztuki):............zł
b) Balon pneumatyczny o kształcie żarówki/gruszki (2 sztuki):.............. zł
c) Brama półokrągła, kształt łuk (1 sztuka):............zł
d) Namiot typu igloo (pająk) stałociśnieniowy (1 sztuka): ............zł
e) Windyman/chwiej 2-nożny (2 sztuki): ............zł
f) Namiot promocyjny stelażowy (2 sztuki): ............zł
g) Obciążniki do namiotu (24 sztuki): ............zł
h) Maszt  typu  winder  wraz  z  flagą  reklamową,  kształt

żagiel/wędka/flyer/drop/łezka/kropla, wysokość ok. 5-6 metrów (20 sztuk): ............zł
i) Flagi do masztów typu winder, wysokość ok. 5-6 metrów (4 sztuki): ............zł
j) Maszt  winder  wraz  z  flagą  reklamową,  kształt  żagiel/wędka/flyer/drop/łezka/kropla,

wysokość ok. 3-3,5 metra (10 sztuk): ............zł
k) Flagi do masztów typu winder, wysokość ok. 3-3,5 metra (4 sztuki): ............zł

2.  Kwota  określona w ust.  1  obejmuje  koszt  wykonania  oraz  dostawy przedmiotu  umowy
własnym  transportem  do  siedziby  Zamawiającego,  wraz  z  rozładunkiem  i  wstawienia
przedmiotu umowy do pomieszczenia/pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowaniu przedmiotu umowy w terminie 30 dnia od
daty otrzymania przez Zamawiającego 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 konto bankowe wskazane przez Wykonawcę.
W  przypadku  wniesienia  przez  Zamawiającego  reklamacji,  Wykonawca  złoży  fakturę  po
dostarczeniu prawidłowego przedmiotu umowy. 
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.
5. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie uzależniona
od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.
6.  Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo –
odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 3.
7. Za datę zapłaty ustala się  dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Osoby do kontaktu :
po stronie Zamawiającego: Paweł Jońca, Wydział Promocji i Informacji, pawel.jonca@plock.eu,
tel. 24 3671726,
po stronie Wykonawcy:
……………………………………...

§ 5
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za:

1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 2 % wartości przedmiotu
umowy, określonej w § 4 ust. 1 pkt. a-k umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2)  opóźnienie  w  dostarczeniu  prawidłowego  przedmiotu  umowy skutkiem wniesionej
reklamacji (§ 3 ust. 8) - w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy, określonej w
§ 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

3)  odstąpienie  od  umowy  przez  Wykonawcę  lub  przez  Zamawiającego  z  przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadkach określonych w § 6 -
w wysokości 40 % wartości przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust. 1 umowy. 

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

mailto:pawel.jonca@plock.eu


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

§ 6
1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  dotyczących

Wykonawcy, w szczególności gdy:
a)  nastąpi  opóźnienie  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy,  ponad  10  dni  od  terminu
określonego w § 2 niniejszej umowy, 
b) dostarczony przedmiot umowy ma wady jakościowe lub ilościowe, ewentualnie w
inny sposób jest niezgodny z § 1 oraz załącznikiem nr 1 do umowy, a Wykonawca
opóźnia się z usunięciem wad oraz dostarczeniem przedmiotu umowy wolnego od wad
ponad 10 dni od terminu określonego w § 3 ust. 9,
c) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym
wykonanie umowy.

2.  W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt a) i b) Zamawiającemu
przysługuje  również  prawo  częściowego  odstąpienia  od  umowy,  jeżeli  opóźnienie
w dostarczeniu lub nieusunięcie wad w ustalonym terminie dotyczy tylko części  elementów
brandingu.
3. Odstąpienie od umowy w tych przypadkach winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
4. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.

§ 7
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania poufności wszelkich informacji
uzyskanych w związku z wykonaniem 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.  Do  umowy  nie  ma  zastosowania  ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004r  -  Prawo  zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) na podstawie art. 4  pkt 8 tej ustawy.
2.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
cywilnego.
3.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4.Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  realizacji  przedmiotu  umowy  Strony  poddają
rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 9
Umowę  sporządzono  w  3 jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla  Wykonawcy,  dwa
dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA

Umowę sporządziła formalnie: Beata Olesińska (WOP-IV) 
Sprawdził merytorycznie:

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

