
UMOWA  NR ..............................................

zawarta w dniu ...........................................  pomiędzy:

Gminą -Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym", 
reprezentowaną przez Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka, a
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
zwanym dalej " Wykoanwcą" 
o następującej treści.

§ 1
1. Podstawę  zawarcia  niniejszej  umowy  stanowi  rozstrzygnięcie  postępowania  o

zamówienie  publiczne  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  przepisów
ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.  z  2015 r.  
poz. 2164 ze zm.).

2. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa samochodu specjalistycznego – zamiatarki w 
wersji demontowalnej na podwoziu samochodu ciężarowego z systemem szybkiej 
przebudowy …..(marka i model), zwanego dalej pojazdem.

3. Integralną  częścią umowy jest:
- oferta Wykonawcy
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot  umowy jest fabrycznie nowy, rok produkcji 2017,
kompletny oraz wolny od wad technicznych i  prawnych a osoby trzecie nie mają w
stosunku  do  niego  żadnych  praw,  nie  jest  przedmiotem żadnego  postępowania  ani
zabezpieczenia.  

5. Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  umowy  spełnia  wszelkie  wymogi  określone
prawem Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawem Unii Europejskiej.

6. Wykonawca zobowiązany jest do:
a)  niezwłocznego  informowania  Europejskiego  Banku  Inwestycyjnego  o  prawdziwym
zarzucie, skardze lub informacji  na temat przestępstw związanych z przedmiotowym
zamówieniem;
b)prowadzenia ksiąg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków
związanych z przedmiotowym zamówieniem.
c) w związku z pkt a) i b) Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo w odniesieniu do
rzekomego  przestępstwa,  do  sprawdzenia  ksiąg  i  ewidencji  danego  Wykonawcy
dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz do wykonywania kopii tych dokumentów
z prawnie dozwolonym zakresie.

        § 2
Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 do dnia............2017 r.

§ 3 
1. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  za  przedmiot  umowy  wymieniony  w  §  1  ust.  2

przelewem  wynagrodzenie  w  wysokości  ….........................  brutto  (słownie
…...............złotych) w tym podatek VAT........... w wysokości …........... złotych.

2. Umówiona cena obejmuje wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania Umowy.
3. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej na Gmina-

Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP 774-31-35-712.
4. Podstawę  wystawienia  faktury  stanowi  protokół,  o  którym  mowa  w  § 4  ust.  2,

podpisany przez Strony.
5. Termin realizacji faktury – 30.dnia licząc od daty jej wpływu do Zamawiającego.
6. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazana na rachunek

bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze.
7. Strony  ustalają,  że  zapłata  następuje  z  chwilą  obciążenia  rachunku  bankowego

Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy,



której faktura dotyczy.
9. Zamawiający  dopuszcza,  na  wniosek  Wykonawcy,  przyspieszenie  płatności  za

wystawioną fakturę pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez
Zamawiającego  płatności  w  terminie  wcześniejszym  niż  ustalono  w  ust.  5  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.

§ 4
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  przedmiot  zamówienia  do:  Zakładu  Usług

Miejskich  „MUNISERWIS”  Zakładu  Budżetowego  w  Płocku,  ul.  Przemysłowa  33,  w
terminie  ………….. dni roboczych, od daty popisania niniejszej umowy, przy czym koszty
dostawy obciążają w całości Wykonawcę.

2. Wydanie przedmiotu Umowy Zamawiającemu nastąpi w miejscu wskazanym w ust. 1,
na  podstawie  protokołu  zdawczo  -  odbiorczego  pojazdu,  stanowiącego  przedmiot
umowy  podpisany  przez  Strony.  Protokół  zdawczo-odbiorczy  wraz  z  dokumentami
wymienionymi w ust.  5,  o ile  nie  będzie wskazywał w swojej  treści  żadnych uwag
Zamawiającego – stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

3. Osobami  uprawnionymi  do  przekazania  przedmiotu  Umowy  i  podpisania  protokołu
zdawczo-odbiorczego są ze strony Wykonawcy …................................ tel.:..............

4. Osobami uprawnionymi do odbioru przedmiotu Umowy i podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego są ze strony Zamawiającego............................... tel.:..............

5. Do  protokołu  zdawczo-odbiorczego  Wykonawca  dołączy  wszystkie  dokumenty
sporządzone  w  języku  polskim  związane  z  korzystaniem  z  przedmiotu  umowy
wymienione w SIWZ.

6. Odbiór przedmiotu umowy będzie polegał na:
a) stwierdzeniu zgodności dostarczonego pojazdu z treścią umowy w zakresie 
parametrów techniczno-eksploatacyjnych oraz z SIWZ,
b) przekazaniu kompletu dokumentów dotyczących pojazdu wskazanych w SIWZ,
c)  przeprowadzeniu  operacji  demontażu  i  montażu  zabudowy  pojazdu  z  użyciem
systemu szybkiej przebudowy w czasie zgodnym ze złożoną ofertą.

7. Jeżeli w toku czynności odbiorczych stwierdzone zostanie, że dostarczony pojazd jest
odmienny od określonego w SIWZ, niezupełny lub posiada wady uniemożliwiające jego
prawidłowe użytkowanie – datą wykonania umowy będzie termin dokonania wszelkich
uzupełnień lub usunięcia wad.

8. W  przypadku  dostawy  niezgodnej  z  opisem  przedmiotu  umowy  Zamawiającemu
przysługuje prawo do odmowy jej przyjęcia. 

9. Z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie
korzyści  i  ciężary  związane  z  przedmiotem  umowy,  jak  również  ryzyko  jego
przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

10.Wykonawca  przeprowadzi  na  swój  koszt  przeszkolenie  trzech  pracowników  ZUM
„Muniserwis” Z. B. w Płocku w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego w siedzibie Zakładu, o której mowa w ust. 1. 

11.Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  Zamawiającemu  komplet  dokumentów
niezbędnych  do  rejestracji  pojazdu   w  terminie  30  dni  od  daty  protokolarnego
odbioru/przekazania zamiatarki.

§ 5
1. Wykonawca  udziela  gwarancji  na  dostarczony  przedmiot  umowy  na  okres

…........miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.
2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 obejmuje cały przedmiot dostawy i liczy się od daty

odbioru przedmiotu umowy bez wad. Udzielona gwarancja obejmuje wszelkie usterki
będące  następstwem  wadliwości  użytych  materiałów,  wadliwości  montażu  lub
technologii wykonania.
Do  napraw  gwarancyjnych  Wykonawca  będzie  używał  wyłącznie  oryginalnych  i
fabrycznie nowych części.

3. W okresie  gwarancji  Wykonawca zobowiązuje  się  do bezpłatnej  naprawy pojazdu w
oparciu i na zasadach określonych przez przepisy gwarancyjne producenta, zawarte w



książce  gwarancyjnej  będącej  na  wyposażeniu  pojazdu  i  osprzętu  oraz  zgodnie  z
warunkami SIWZ.

4. Termin  usunięcia   usterek  ustalają  strony  wspólnie,  przy  założeniu,  że  termin
przystąpienia do usunięcia nie przekroczy 24 godzin.   Naprawy będą wykonywane w
miejscu  dostawy  -  §  4  ust.  1  umowy.  W  przypadku  konieczności  transportu
uszkodzonego pojazdu koszty transportu do miejsca  naprawy i  z  powrotem pokryje
Wykonawca. Jeżeli szacowany czas naprawy na podstawie stwierdzonych usterek będzie
dłuższy niż 7 dni roboczych, Wykonawca zapewni na czas naprawy pojazd zastępczy o
porównywalnych parametrach. 

5. W przypadku  jeśli  Wykonawca  będzie  opóźniał  załatwienie  zgłoszonej  reklamacji,  w
stosunku do wcześniej ustalonych terminów, Zamawiający będzie miał prawo dokonać
naprawy  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy,  zatrudniając  własnych  specjalistów  lub
specjalistów  strony  trzeciej,  bez  utraty  praw  wynikających  z  gwarancji,  ale  po
uprzednim  wezwaniu  pisemnym  i  nie  podjęciu  przez  Wykonawcę  napraw  w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W przypadku rozbieżności oceny przyczyn
usterek strony przyjmują orzeczenie uprawnionego biegłego rzeczoznawcy powołanego
przez  Zamawiającego  w  uzgodnieniu  z  Wykonawcą.  Koszty  napraw  oraz  powołania
rzeczoznawcy pokrywa Wykonawca, jeżeli ponosi odpowiedzialność za usterkę.

6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji telefonicznych w języku polskim
przez  okres  ………..miesięcy  od  dnia  podpisania  protokołu  zdawczo-odbiorczego  –  tj
przez okres udzielonej gwarancji.

7. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio do uprawnień z rękojmi. 

§ 6
1. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  opóźnia  się  z  terminem  wydania  Zamawiającemu

przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do
naliczania kary umownej w wysokości 0,2 % kwoty określonej w § 3 ust. 1 Umowy za
każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonej daty dostawy.

2. W przypadku  odstąpienia  od  umowy przez  Zamawiającego,  z  przyczyn  leżących  po
stronie  Wykonawcy,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu karę  umowną w wysokości
10% kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy.

3. Za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  w  przekazanym  pojeździe,  Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % kwoty określonej w § 3 ust. 1
umowy, za każdy dzień zwłoki ponad termin uzgodniony przez strony.

4. W  przypadku  zwłoki  w  dostawie  dokumentów  potrzebnych  do  rejestracji  pojazdu
wymienionych  w  §  4  pkt  11  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w
wysokości 1000,00 zł netto za każdy tydzień zwłoki– do dnia dostarczenia dokumentów.

5. Zapłata kar wynikających z ust. 1- 4 nastąpi w terminie 14 dni od daty wezwania.
6. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość

kar umownych.

§ 7 
1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  dotyczących

Wykonawcy,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  informacji  o  następujących
okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy:
1) zostanie złożony wniosek o rozwiązanie firmy Wykonawcy lub ogłoszenie upadłości

Wykonawcy,
2) zostanie  wydany nakaz  zajęcia  majątku Wykonawcy uniemożliwiający  wykonanie

umowy,
3) opóźnienie w wykonaniu umowy wynosi ponad 14 dni
4) dostarczony pojazd nie spełnia warunków określonych w SIWZ.

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić, pod rygorem nieważności na piśmie.

§ 8
Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu podpisanego przez strony i mogą dotyczyć: spraw formalnych nie mających
znaczenia dla realizacji dostaw, zmiany osób reprezentujących strony lub sytuacji konieczności
losowej.



§ 9
Zamawiający  udostępnia  na  swojej  stronie  internetowej  www.zsz.plock.eu Politykę
Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz pozostałe regulacje systemowe przyjęte w Urzędzie
Miasta Płocka do stosowania.

§ 10
1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.
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. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu
stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 11
Umowę sporządzono  w 4  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla  Wykonawcy,  trzy  dla
Zamawiającego.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJĄCY;

............................................. ................................

  

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



