
 Wzór umowy
część 15, 16

Umowa Nr ...…/PF/Z/......../........…

zawarta w dniu ....................... roku w Płocku, pomiędzy:
1.  Gminą  Miasto  Płock  z  siedzibą  w  Płocku,  Stary  Rynek  1,  09  –  400  Płock,
reprezentowaną przez:
….........................................................................................................................,
zwaną dalej „Zamawiającym”, a
2.  ...............................................................................................,  reprezentowaną
przez: ...................................................., zwaną dalej „Wykonawcą”,

zwanymi łącznie „Stronami”,

o następującej treści:

§ 1
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1579), w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru
oferty w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć na rzecz Zamawiającego, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia,  ofertą Wykonawcy  i  formularzem  cenowym, na warunkach
określonych w niniejszej Umowie, pomoce dydaktyczne i  wyposażenie  pracowni
szkolnych  w  ramach  projektów  o  numerach  RPMA.10.01.01-14-7263/16  i
RPMA.10.01.01-14-7199/16  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego
Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2014-2020,  Poddziałanie  10.1.1  -
Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), część…………...

§ 2
1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia nastąpi …………………… .
2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  przedmiotu  umowy  określonego  w
SIWZ oraz ofercie  i  formularzu cenowym własnym transportem, na własny koszt,  do
siedziby Szkoły, na terenie miasta Płocka, wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Terminy dostawy zostaną uzgodnione przez Strony telefonicznie i potwierdzone przez
Zamawiającego e-mailem, co najmniej 3 dni przed terminem realizacji.
4.  W  ramach  realizacji  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  realizacji  usług
towarzyszących  przedmiotowej  dostawie,  tj.  poza  dostawą  również  ubezpieczenie
transportu, rozładunek, wniesienie, montaż oraz ustawienie przedmiotu zamówienia w
pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, oraz zrealizowanie wszelkich usług
dodatkowych takich jak pomoc techniczna oraz wszelkich innych czynności niezbędnych
do wykonania Umowy.
5.  Dostarczone  pomoce  dydaktyczne  i  wyposażenie muszą być  tak  zapakowane,  aby
zapobiec ich uszkodzeniu lub pogorszeniu stanu podczas transportu do miejsca dostawy.
6. Wykonawca dostarczy pomoce dydaktyczne i wyposażenie kompletne, tj. posiadające
wszystkie elementy niezbędne do ich prawidłowego użytkowania, gotowe do użytkowania
bez dodatkowych zakupów.
7. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt i materiały dydaktyczne są fabrycznie
nowe, pełnowartościowe i w pierwszym gatunku.
8.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  ogólną  i  techniczną  kontrolę  nad
wykonaniem dostawy.
9.  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy wszystkie  informacje  lub dokumenty  będące  w
jego posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
10. SIWZ, oferta oraz formularz cenowy stanowi integralną część umowy.



§ 3
1. Wykonawca dostarczy pomoce dydaktyczne i wyposażenie dopuszczone do obrotu i
stosowania w krajach UE, posiadające wszelkie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania
w placówkach oświatowych.
2. Wykonawca  zobowiązuje  się  przekazać  Zamawiającemu  w  dniu  dostawy
dokumentację techniczną, eksploatacyjną oraz dokument gwarancyjny w języku polskim.
3. Wykonawca   oświadcza,   że   posiada   odpowiednie   warunki,   środki,   wiedzę   i
doświadczenie  konieczne    do    właściwego    wykonania    swoich    obowiązków
określonych   w   umowie   oraz zobowiązuje   się   do   ich   wykonania   z   należytą
starannością,    wynikającą    z    zawodowego  charakteru  prowadzonej  przez  siebie
działalności gospodarczej, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną oraz w oparciu o
obowiązujące przepisy, normy i standardy.

§ 4
1. Odbiór nastąpi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego po wykonaniu dostawy i
sporządzeniu protokołu odbioru.
2.  Przy  odbiorze  przedmiotu  zamówienia,  Zamawiający  jest  zobowiązany  dokonać
sprawdzenia  ilości  przedmiotu  zamówienia.  Odbioru    ilościowego    dostarczonego
towaru dokonają   w   dniu   dostawy upoważnieni   przedstawiciele   Zamawiającego.
Na  potwierdzenie    czynności    odbioru,    zostanie  spisany  i  podpisany  przez
upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron protokół odbioru. Niezgodność ilościową
wykonanego  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  zobowiązany  jest  reklamować
Wykonawcy na piśmie w terminie dokonywanego odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Niezgodność   jakościową   dostarczanego   przedmiotu   zamówienia   Zamawiający
zobowiązany jest reklamować Wykonawcy pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w
terminie 3 dni od dnia wykrycia wady i/lub usterki.
4.  W przypadku   reklamacji,  określonej  w ust.  2  i  3,  Wykonawca  obowiązany   jest
dostarczyć brakującą część, usunąć  wady bądź wymienić przedmiot umowy, w terminie
5  dni  roboczych  (z  wyłączaniem  sobót),  od  dnia  złożenia  reklamacji  (liczy  się  data
wysłania faxu, wiadomości elektronicznej lub data otrzymania przesyłki listowej).
5.  Czynności,  o  których  mowa  w  ust.  4,  Wykonawca  będzie  wykonywał  w  ramach
wynagrodzenia, określonego w niniejszej umowie.
6.  Dokonanie  odbioru    pomocy  dydaktycznych  i  wyposażenia  zgodnie    z
postanowieniami   umowy   nie   zwalnia Wykonawcy od roszczeń  z tytułu rękojmi lub
gwarancji jakości.
7. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez obie strony
protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

§ 5
1.  Za  zrealizowanie  przedmiotu  umowy  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie
w wysokości …………………………… zł brutto (słownie :……………………….złotych).
2. Kwota, o której mowa w ust.  1 stanowi wynagrodzenie brutto Wykonawcy z tytułu
wykonania niniejszej umowy i obejmuje wszelkie czynności związane z jej realizacją.

§ 6
1.  Rozliczenie  przedmiotu  umowy nastąpi  na  podstawie  faktury  wystawionej  przez
Wykonawcę, przy czym podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany
przez obie strony: Zamawiającego i Wykonawcę.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30. dnia od daty wpływu
do  Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  faktury  z  zastrzeżeniem  ust.  1.  W
uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza, możliwość przyspieszenia płatności
za wystawione faktury. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed
terminem będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno – finansowej.
3.  Zapłata  wynagrodzenia  będzie  przekazana  przelewem  na  rachunek  bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
4. Zamawiający oświadcza, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi 774-31-35-
712.



5.  Wykonawca  oświadcza,  że  dokonał  zgłoszenia  rejestracyjnego  i  decyzją  Urzędu
Skarbowego otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej NIP…………………………….
6.  Strony  ustalają,  że  zapłata  następuje  z  chwilą  obciążenia  rachunku  bankowego
zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy,
której faktura dotyczy wg centralnego rejestru umów.
8. Fakturę Wykonawca wystawia na: Gmina Miasto Płock, 09 – 400 Płock, Stary Rynek 1.
9.  Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia, w wysokości i na warunkach
określonych w niniejszej Umowie, wypełnia wszelkie ewentualne roszczenia majątkowe
Wykonawcy względem Zamawiającego.
10. Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelności) przez Wykonawcę na
osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego.

§ 7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną za wystąpienie zdarzeń opisanych
poniżej, jeżeli zdarzenia te powstały na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi wykonawca,  a mianowicie:
1)  za  opóźnienie  w  dostarczeniu  przedmiotu  umowy  w  całości,  w  wysokości  5%
całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia,
licząc od dnia upływu terminu dostawy określonego w umowie.
2)  w usunięciu  wad zgłoszonych  reklamacją  zgodnie  z  §  4  ust. 4  bądź  obowiązków
gwarancyjnych   w  wysokości  5%  całkowitego  wynagrodzenia  brutto,  określonego  w
umowie, za każdy dzień opóźnienia.
2.  Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za  odstąpienie
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odstąpienia
od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 25%
kwoty brutto określonej w umowie.
3.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  przysługującego  mu
wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej z Zamawiającym.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 8
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone
wyposażenie  do prowadzenia zajęć,  w rozumieniu art.  577 k.c.  chyba,  że gwarancja
producencka jest dłuższa, to obowiązuje gwarancja udzielana przez producenta. Okres
rękojmi przedłuża się na okres trwania gwarancji.
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 5 dni roboczych od daty zgłoszenia
wady lub usterki, chyba że strony ustalą inny termin bądź w tym terminie dostarczyć
przedmiot umowy wolny od wad i usterek.
4.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  wady  lub  usterki  dostarczonego
przedmiotu  umowy uniemożliwiającego  jego  wykorzystanie,  Wykonawca  zobowiązany
jest  do  wymiany  wadliwego przedmiotu  niezwłocznie,  nie  później  niż  w ciągu  5  dni
roboczych (z wyłączaniem sobót), od dnia złożenia reklamacji (liczy się data wysłania
faxu  lub  e-maila  lub  data  otrzymania  przesyłki  listowej)  od  momentu  zgłoszenia
zaistniałej sytuacji. Jeżeli to nie nastąpi Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu
nowego materiału u wybranego podmiotu i obciążenia kosztami Wykonawcy.
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.

§ 9
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są : 
a)po stronie Zamawiającego : …......................................................... 



b)po stronie Wykonawcy : …................................................................ 
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie
drugiej stronie i nie wymaga zmiany treści umowy.

§ 10
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą
obu stron, wyrażone na piśmie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez strony
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:
1) wynagrodzenia w przypadku:
a) ustawowej zmiany wysokości podatku VAT,
2) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku
a)  zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą
być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę,
b)  zaistnienia  klęski  żywiołowej,  jak  huragany,  powodzie,  trzęsienie  ziemi,  bunty,
niepokoje, strajki.

§ 11
1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  bezwzględnego  zachowania  w poufności  wszelkich
informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zlecenia dotyczących Zamawiającego
i jego Klientów.
2. Przez obowiązek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz:
1)  zapoznania  się  przez  Wykonawcę  z  dokumentami,  analizami,  zawartością  dysków
twardych i innych nośników informacji itp. - nie związanymi ze zleconym zakresem prac,
2)  zabierania,  kopiowania  oraz  powielania  dokumentów  i  danych,  a  w  szczególności
udostępniania  ich  osobom  trzecim,  informowania  osób  trzecich  o  danych  objętych
nakazem poufności.
3. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego na
terenie Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody.
4.  Wykonawca obowiązany jest  do zapewnienia,  aby jego pracownicy,  a  także osoby
trzecie  przy udziale  których wykonuje  zlecenia dla  Zamawiającego,  przestrzegali  tych
samych  reguł  poufności  określonych  w  niniejszym  dokumencie.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność  za  należyte  wypełnienie  zobowiązania  wskazanego  w  zdaniu
poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje
własne.
5. Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających
do  ochrony  informacji  poufnych  Zamawiającego  i  jego  Klientów,  o  ile  w  trakcie
wykonywania zlecenia mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą
Zamawiającego.
6. Postanowienia ust. 1-5 nie będą miały zastosowania do informacji, które:

1) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
2) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej
Umową;
3) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego
lub decyzji administracyjnej.

§ 12
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.ump.pl.

§ 13
W  sprawach,  które  nie  zostały  uregulowane  niniejszą  umową,  mają  zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu
cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy.

http://www.zsz.ump.pl/


§ 14
Spory  powstałe  w  wyniku  realizacji  niniejszej  Umowy  rozstrzygane  będą  przez  sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§ 16
Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  trzy  dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający   
Wykonawca

KONTRASYGNUJĘ ze środków:

Sporządziła: Agnieszka Szatkowska, WZP.


