
Wzór umowy – Zał. Nr 3

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

zawarta w Płocku w dniu …................ 2017 roku pomiędzy:
Gminą Miasto  Płock,  09-400 Płock,  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  126/2017 z  dnia  7  marca  2017 r.
udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka,
a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...,
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
o treści następującej:  

§ 1
Przedmiot umowy

1. Do  umowy nie  ma zastosowania  ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004r.  -  Prawo  zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.
2. Przedmiotem umowy jest:
a) zakup, 
b) dostawa 60 sztuk elementów dekoracji świątecznych - motyw latarniowy, zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, wzór dekoracji 
świątecznej stanowi załącznik nr 2;
c) załadunek i rozładunek wraz z wstawieniem do pomieszczeń, o których mowa w § 3.
3. Dostarczone dekoracje świąteczne będące przedmiotem umowy muszą być wysokiej jakości,
pełnowartościowe i posiadające certyfikaty CE.

§ 2
Zasady realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej,  obowiązującymi  przepisami  prawa,  normami  technicznymi  i  postanowieniami
niniejszej umowy.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, rozumianej
jako staranność profesjonalisty w działalności objętej niniejszą umową.
3. Wykonawca oświadcza, że wszelkie efekty świetlne będą spełniały wymogi bezpieczeństwa
oraz  nie  będą  stwarzały  zagrożenia  dla  ludzi  i  mienia,  a  także  będą posiadały  wymagane
przepisami zabezpieczenia chroniące ludzi przed porażeniem prądem.
4. Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Wykonawcy niezgodność jakościową dostarczonego
przedmiotu zamówienia na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną nie później niż w terminie 5
dni roboczych od dnia wykrycia wady lub usterki.
5. Za dni robocze w rozumieniu niniejszej umowy strony uznają dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3
Terminy

Strony zgodnie ustalają, że termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia rozpoczyna 
się z dniem jej zawarcia, przy czym dekoracje świąteczne będą dostarczone do siedziby 
Zamawiającego na adres: magazyn przy ulicy Kolegialnej 13 w Płocku nie później niż do dnia 
13 listopada 2017 r.

§ 4
Wynagrodzenie

1.  Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  strony  ustalają  wynagrodzenie  łączne  w  wysokości
............... zł brutto (słownie: .................. złotych 00/100), płatne po wykonaniu przedmiotu
umowy,  w  terminie  30.  dnia  od  orzymania  przez  Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej
faktury przez Wykonawcę.



2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez
obie Strony.
3. 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. 1 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. 1. Zamawiający
zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie uzależniona od jego sytuacji
ekonomiczno-finansowej.
4. Faktura zostanie wystawiona na adres:  Gmina  Miasto Płock, 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.
5. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6.  W przypadku stwierdzenia  jakichkolwiek  wad czy braków przedmiotu  umowy wykrytych
podczas odbioru, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia.
7.  Wykonawca  w  ramach  wynagrodzenia  przenosi  na  Zamawiającego  prawo  własności  do
Dekoracji Świątecznych. Przeniesienie, o którym mowa nastąpi z chwilą odbioru przedmiotu
umowy.

§ 5
Odpowiedzialność za nadzór nad realizacją umowy

1.   Osobą  odpowiedzialną  ze  strony  Zamawiającego  za  nadzór  nad  realizacją  przedmiotu
umowy oraz podpisanie protokołu odbioru jest: pracownik Wydziału Promocji i Informacji tel.
24 367 14 81; e-mail: promocja@plock.eu
2.   Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy
oraz podpisanie protokołu odbioru jest ………………... nr tel: ……………..., tel./fax: …………….e-mail:
……………………..

§ 6
Kary umowne

1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej z tytułu: 
a) opóźnienia w wykonaniu czynności określonych w § 1 i § 3 umowy – w wysokości  
1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień
opóźnienia  w wykonaniu  umowy,  zaś  gdy  opóźnienie  będzie  trwało  dłużej  niż  3  dni,
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości
20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy,
b) opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad na podstawie § 7 ust. 4 i § 2 ust. 4 umowy
– w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za
każdy dzień opóźnienia.
c) niewykonania naprawy przedmiotu umowy, w przypadku określonym w § 7 ust. 4 i § 2
ust. 4 – w wysokości 40 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1
umowy.

2.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kwoty  kary  umownej  z  przysługującego  mu
wynagrodzenia.
3.  Zamawiający  ma  prawo  domagać  się  odszkodowania  przewyższającego  wysokość  kary
umownej, do wysokości powstałej szkody.  
4.  Skutki  cywilno  –  prawne  wynikające  ze  szkód  związanych  z  realizacją  niniejszej  umowy
obciążają Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku
gdy skutkiem niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy spowoduje szkodę na rzecz
Zamawiającego lub osób trzecich.

§ 7
Gwarancja i rękojmia

1.  Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  w  ramach  wynagrodzenia,  gwarancji  jakości  w
rozumieniu art.577 Kodeksu Cywilnego na 36 miesięcy  na realizację przedmiotu umowy w
zakresie sprawności działania Dekoracji Świątecznych. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia
odbioru Dekoracji Świątecznych bez wad na podstawie protokołu odbioru. 
2.  Każde  zgłoszenie  wady  przez  Zamawiającego  będzie  przez  Wykonawcę  rejestrowane  i
bezzwłocznie potwierdzane pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego.



3. Czas naprawy wady rozumiany jako czas od momentu przyjęcia zgłoszenia do usunięcia
usterki i przywrócenia pełnej funkcjonalności, wynosi 7 dni kalendarzowych.
4.  Jeżeli  Wykonawca nie  naprawi  wady przedmiotu  umowy w ciągu 7 dni  kalendarzowych
ponad przewidywany termin naprawy określony w ust. 5. Zamawiający ma prawo powierzyć
realizację  naprawy  innemu  podmiotowi.  W  takim  przypadku  Wykonawca  pokryje  koszty
wykonania zastępczego.
5.  Udzielenie  gwarancji  na  powyższych warunkach nie  wyłącza uprawień Zamawiającego z
tytułu  rękojmi  za  wady  przedmiotu  umowy,  określonych  w Kodeksie  cywilnym,  przy  czym
Strony zgodnie oświadczają, że rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za
elementy  wykorzystane  do  wykonania  dekoracji  świątecznych oraz  na  wykonane  dekoracje
świąteczne (jako funkcjonalną całość) na okres 36 miesięcy od dnia odbioru uruchomionych
Dekoracji Świątecznych bez wad.
6.  Wykonawca  odpowiada  za  wady  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  również  po  okresie
rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
7. Jeżeli Wykonawca, powołując się na swoje uprawienia wynikające z rękojmi, nie usunie wad
w terminie 2 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający
może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

§ 8
Odstąpienie od umowy

 1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  dotyczących
Wykonawcy,  w  terminie  3 dni  od  zdarzenia  będącego  przyczyną  odstąpienia,  w
szczególności gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionej przyczyny,
bądź opóźnia się z jej realizacją ponad 3 dni od terminów określonych w § 3.

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

§ 9

Klauzula poufności

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
Postanowienia końcowe

1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.  
3.  Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  realizacji  przedmiotu  umowy  Strony  poddają
rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4.  Umowa  została  sporządzona  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający Wykonawca

Sporządziła pod względem formalnym: Lena Kołodziejska-Grabowska (WOP-IV)
Sprawdził/ła merytorycznie:

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