
       Dział III
       Wzór umowy

UMOWA  Nr ........../        /Z/......./2017

zawarta w Płocku, w dniu .........................................2017 r. pomiędzy:

Gminą  -  Miasto  Płock,  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. W  wyniku  rozstrzygniętego  przetargu  nieograniczonego,  Zamawiający  powierza,  a
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zrealizowania  zadania  pn.  Dostawa  rozwiązań
serwerowych, macierzy dyskowych i przełączników.

2. Integralnymi częściami niniejszej umowy są:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2) oferta Wykonawcy złożona w przedmiotowym postępowaniu. 

§ 2

Termin realizacji umowy: …………………………… dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego
na własny koszt, własnym transportem wraz z wstawieniem do pomieszczeń wskazanych
przez Zamawiającego. Miejsce dostawy przedmiotu umowy:

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
godziny urzędowania w dni powszednie:
od poniedziałku do środy – 7.30 – 15.30
czwartek – 8.30 – 17.30
piątek 8.30 -15.30
2. Zamawiający dokona odbioru dostawy w terminie trzech dni od daty zgłoszenia gotowości

do odbioru przez Wykonawcę.
3. Odbiór  dostawy  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego  na  podstawie  protokołu  zdawczo-

odbiorczego.
4. Wykonawca  oświadcza,  że  dostarczony  sprzęt  będzie  w  całości  pochodził  z  oficjalnego

kanału sprzedaży producentów, co oznacza, że będzie on sprzętem nowym, nie używanym
(dostarczanym)  wcześniej  w  innych  projektach  i  posiadającym  stosowny  pakiet  usług
gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  posiadania  ubezpieczenia  prowadzonej  działalności
gospodarczej  w  zakresie  realizowanym  w  ramach  niniejszej  umowy,  obejmujące
ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w
wysokości  co najmniej wartości kontraktu w całym okresie realizacji umowy. Wykonawca
przedstawi  Zamawiającemu  kopię  polisy  ubezpieczeniowej  potwierdzoną  za  zgodność  z
oryginałem w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.
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6. Zamawiający przewiduje mozliwość dokonania zmian urządzeń na inne o parametrach nie
gorszych niz zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie i spełniających wymagania zawarte w
SIWZ – w sytuacji wycofania urządzeń z produkcji przez producenta.

§ 4

1. Za  zrealizowanie  przedmiotu  umowy  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  w  wysokości
…............................ zł (słownie: …...................................................... złotych) brutto.

2. Cena określona w ust. 1 obejmuje koszt dostawy przedmiotu zamówienia i rozładunku i
wniesienia.

§ 5

1. Należność wynikająca z § 4 ust.1 płatna będzie jednorazowo po zrealizowaniu przedmiotu
umowy.

2. Rozliczenie  przedmiotu  umowy  nastąpi  na  podstawie  faktury,  przy  czym  podstawą  do
wystawienia  faktury  będzie  protokół  zdawczo-odbiorczy  zawierający  numery  seryjne
zamówionego sprzętu.

3. Termin  zapłaty  –  30.  dnia  od  daty  wpływu  faktury  i  protokołu  do  Zamawiającego,  z
zastrzeżeniem ust. 4.

4. Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności za  wystawione
faktury 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. Należność  Wykonawcy  wynikająca  ze  złożonej  faktury  będzie  przekazywana  na  konto
wskazane przez Wykonawcę w fakturze.

6. Zamawiający oświadcza, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi 774-31-35-712.
7. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego

otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej NIP …..................................
8. Strony  ustalają,  że  zapłata  następuje  z  chwilą  obciążenia  rachunku  bankowego

Zamawiającego.
9.Wykonawca wystawi fakturę na: Gmina- Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP

774-31-35-712 ze wskazaniem w niej numeru umowy wg centralnego rejestru umów.

§ 6

1.  Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie jeżeli
opóźnienie wynika z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, a mianowicie:

1) w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  –  w  wysokości  0,5  % wynagrodzenia  brutto,
określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2) w  przystąpieniu  do  usunięcia  awarii  przedmiotu  umowy  w  wysokości  0,5  %
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, każdy dzień opóźnienia,

3) za  opóźnienie  w  dostarczeniu  kopii  polisy  ubezpieczeniowej,  w  wysokości 0,5  %
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

oraz w poniższych przypadkach:
5) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
szczególności w przypadkach określonych w § 10 choć nie wyłącznie- w wysokości 10% kwoty
brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  przysługującego  mu

wynagrodzenia.
3. Strony zastrzegają  możliwość dochodzenia odszkodowania  przenoszącego wysokość kary

umownej.
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§ 7

1. Wykonawca udziela gwarancji  na  przedmiot  umowy  –  zgodnie  z  warunkami
przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia i potwierdzonymi w karcie gwarancyjnej. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
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 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 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 od dnia otrzymania
wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

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

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli  zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 ust. 1;
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej

w  art.  258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii  Europejskiej,  że państwo polskie uchybiło
zobowiązaniom,  które  ciążą  na  nim  na  mocy  Traktatów,  dyrektywy 2014/24/UE  i
dyrektywy 2014/25/UE,  z  uwagi  na  to,  że  zamawiający  udzielił  zamówienia  z
naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty
powzięcia informacji o zaistnieniu n/w zdarzeń, w szczególności:
1) zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy,  w  zakresie  uniemożliwiającym
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wykonanie umowy,
2) nastąpi  opóźnienie  w dostarczeniu  przedmiotu  umowy,  ponad  5 dni roboczych od

terminu określonego w § 2 niniejszej 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. Za  realizację  postanowień  niniejszej  umowy  ze  strony  Wykonawcy  odpowiedzialny
jest ................................................................................ .

2. Za realizację postanowień niniejszej umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialni są:
a) Bartłomiej Szatkowski
b) Arkadiusz Machnicki

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony i nie stanowi zmiany treści umowy.

§ 11

1. Wykonawca  w  dniu  podpisania  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w
wysokości  10 % wynagrodzenia   (§  5  ust.  1)  tj.  kwotę  …................ zł  w  formie:
….....................................

2. 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).

3. Kwota …..................... zł  ,  tj. 30 % zabezpieczenia , o którym mowa w ust.1 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Podlega
ono  zwrotowi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

§ 12

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu
stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający  dopuszcza  zmiany  umowy  w  przypadkach  określonych  w  art.  144  ust.  1
pkt 2 - 6 Prawa Zamówień Publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie
następujących istotnych zmian:
a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, 
b) terminu wykonania umowy w przypadku zmiany umowy dokonanej zgodnie z art. 144

ust. 1 pkt 3 lub 6.
§ 13

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.

§ 14

W sprawach,  które  nie  zostały  uregulowane niniejszą  umową,  mają  zastosowanie  przepisy
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Kodeksu  cywilnego  i  inne  właściwe  dla  przedmiotu
umowy.
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§ 15

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

§ 16

Umowę  sporządzono  w  5 jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla  Wykonawcy,  cztery
dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Sporządziła: Magdalena Kucharska (WZP)
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