
                                                                                                          Wzór umowy

Umowa Nr ...…/PF/Z/......../.........

zawarta w dniu ....................... roku w Płocku, pomiędzy:

Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock, reprezentowaną
przez  Andrzeja  Jacka  Nowakowskiego  –  Prezydenta  Miasta  Płocka  zwaną  dalej
„Zamawiającym”
a
...........................................
...........................................
NIP:  ...................................  reprezentowaną/nym  przez:  ..................................
zwaną/m dalej „Wykonawcą”,

zwanymi łącznie „Stronami”, o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostawy  materiałów

biurowych  do  prowadzenia  zajęć  w  ramach  realizacji  projektu  pn.:  „W
przyszłość bez obaw II” współfinansowanego z Unii Europejskiej, z Europejskiego
Funduszu  Społecznego,  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego  2014  –  2020.  Oś  Priorytetowa  X  -  Edukacja  dla  rozwoju  regionu,
Działanie  10.3  -  Doskonalenie  zawodowe,  Poddziałanie  10.3.1  –  Doskonalenie
zawodowe uczniów

Integralną część niniejszej umowy stanowi Opis przedmiotu zamówienia oraz Oferta
Wykonawcy z dnia ..................

§ 2
1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia – od 2 do 31 stycznia 2018 r.
2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  przedmiotu  zamówienia  własnym

transportem na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (w godz.
8:30 – 15:00) zgodnie z Ofertą Wykonawcy.

3. Wykonawca  jest  zobowiązany  zgłosić  Zamawiającemu  telefonicznie  gotowość
dostawy, na co najmniej 1 dzień roboczy przed przewidywanym terminem dostawy.

4. Wykonawca  gwarantuje,  że  materiały  do  prowadzenia  zajęć,  w  tym  urządzeń
wielofunkcyjnych  są  fabrycznie  nowe,  pełnowartościowe,  wolne  od  usterek
materiałowych  i  produkcyjnych  zalecane  przez  producenta  urządzenia  lub
równoważne.  Materiały  nie  są  regenerowane,  prefabrykowane,  wcześniej
eksploatowane, ponownie napełniane lub modyfikowane w jakikolwiek sposób.

5. Wykonawca  gwarantuje,  że  zamontowanie  i  używanie  dostarczonych  przez  niego
materiałów  eksploatacyjnych  nie  spowoduje  utraty  praw  gwarancji  producenta
urządzenia,  do  którego  są  przeznaczone.  W  przypadku  utraty  gwarancji  przez
Zamawiającego  skutkiem  użycia  dostarczonych  przez  Wykonawcę  wyżej
wymienionych  materiałów,  Wykonawca  obowiązany  jest  do  pokrycia  kosztów
wszelkich przyszłych napraw, które następować będą w okresie utraconej gwarancji.

6. Wykonawca  obowiązany  jest  do  naprawienia  wszelkich  szkód  wynikłych  z
zastosowania  dostarczonych  materiałów eksploatacyjnych,  powstałych  nie  tylko  w
urządzeniach objętych gwarancją, jeżeli zastosowanie tych materiałów pozostaje w
związku przyczynowym z powstałą szkodą.
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7. W przypadku uszkodzenia urządzenia, którego przyczyną było używanie materiałów
eksploatacyjnych  dostarczonych  przez  Wykonawcę,  Wykonawca  zwróci
Zamawiającemu poniesione  przez  niego  koszty  związane  z  naprawą urządzenia  i
sporządzoną ekspertyzą dotyczącą przyczyn uszkodzenia.  Ekspertyza lub naprawa
zostanie  przeprowadzona  przez  serwis  obsługujący  Zamawiającego.  W przypadku
kwestionowania  przez  Wykonawcę  opinii  i  serwisu  obsługującego  Zamawiającego,
Zamawiający  zleci  ekspertyzę  innemu  podmiotowi.  Potwierdzenie  wyników
ekspertyzy będzie skutkować zwrotem kosztów tej ekspertyzy przez Wykonawcę. W
przypadku, gdy ekspertyza, o której mowa w zdaniu poprzedzającym wskaże,  że
przyczyną  uszkodzenia  urządzenia  jest  użytkowanie  materiałów  eksploatacyjnych
dostarczanych  przez  Wykonawcę  i  braku  możliwości  usunięcia  uszkodzenia,
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe o nie
gorszych parametrach techniczno – eksploatacyjnych od urządzenia uszkodzonego, w
ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wyników ekspertyzy.

§ 3
1. Odbiór nastąpi  w Zespole  Szkół  Usług i  Przedsiębiorczości  w Płocku,  ul.  Zygmunta

Padlewskiego 2 po wykonaniu dostawy, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

2. Przy  odbiorze  przedmiotu  zamówienia,  Zamawiający  jest  zobowiązany  dokonać
sprawdzenia ilości przedmiotu zamówienia.

3. Niezgodność ilościową wykonanego przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązany
jest reklamować Wykonawcy na piśmie w terminie dokonywanego odbioru przedmiotu
zamówienia.

4. 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, jednak nie później niż 14 dni od
dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

5. W  przypadku  reklamacji,  określonej  w  ust.  3  i  4,  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 lub data otrzymania przesyłki listowej).

6. Czynności,  o  których  mowa  w  ust.  5,  Wykonawca  będzie  wykonywał  w  ramach
wynagrodzenia, określonego w § 4 przedmiotowej umowy.

§ 4
  1. Za zrealizowanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
................zł brutto (słownie :................................ )
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje koszt dostawy oraz wniesienia przedmiotu

umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego (§2 ust.2).

§ 5
1. Rozliczenie  przedmiotu  umowy nastąpi  na  podstawie  faktury  wystawionej  przez

Wykonawcę,  przy  czym  podstawą  do  wystawienia  faktury  jest  protokół  zdawczo  –
odbiorczy podpisany przez przedstawiciela: Zamawiającego i  Wykonawcy wskazanych  
w § 8 niniejszej umowy.

2. Wykonawca  wystawi  Zamawiającemu  odrębną  fakturę  dla  zadania  3  oraz  zadania  4
zgodnie z tabelami zamieszczonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
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3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30. dnia od daty wpływu do
Zamawiającego  prawidłowo  wystawionych  faktur  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.

4. Zapłata wynagrodzenia będzie przekazana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT.

5. Zamawiający oświadcza, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi 774-31-35-712.
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, któ-
rej faktura dotyczy wg centralnego rejestru umów. 

8. Fakturę Wykonawca wystawia na: Gmina Miasto Płock, 09 – 400 Płock, Stary Rynek 1.
W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentów wymaganych umową albo dokumen-
tów o niewłaściwej treści, Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania jej płatno-
ści. Termin zapłaty takiej faktury będzie liczony od daty uzupełnienia stosownych braków.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie jeżeli
opóźnienie  wynika  z  okoliczności,  za  które  odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca,  
a mianowicie za opóźnienie:
- w dostarczeniu przedmiotu umowy, w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto,
określonego  w  umowie,  za  każdy  dzień  opóźnienia,  licząc  od  dnia  upływu  terminu
dostawy określonego w umowie.
- w usunięciu wad zgłoszonych reklamacją zgodnie z § 3 ust. 5 bądź wymiany zgodnie 
z  §  2  ust.  7,  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. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po  stronie
Zamawiającego,  Wykonawca naliczy  Zamawiającemu karę  umowną w wysokości  25%
całkowitego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy, o którym mowa w § 4,
ust. 1.

4. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  przysługującego  mu
wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej z Zamawiającym.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12  miesięcznej  gwarancji jakości  na  dostarczone

materiały eksploatacyjne, w rozumieniu art. 577 k.c. chyba, że gwarancja producencka
jest dłuższa, to obowiązuje gwarancja udzielana przez producenta. Okres rękojmi prze-
dłuża się na okres trwania gwarancji.

2. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
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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. 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.

§ 8
1. Za realizację postanowień niniejszej umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialna/y
jest Pan/i ...............................
2.  Za  realizację  postanowień  niniejszej  umowy  ze  strony  Zamawiającego
odpowiedzialna/y jest Pan/i ...................................
3.  Zmiana osób wskazanych w ust.  1  i  2 następuje  poprzez  pisemne powiadomienie
drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.

§ 9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu
stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10
Zleceniodawca  udostępnia  na  swojej  stronie  internetowej  www.zsz.plock.eu Politykę
Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz pozostałe regulacje systemowe przyjęte w
Urzędzie Miasta Płocka do stosowania.

§ 11
W  sprawach,  które  nie  zostały  uregulowane  niniejszą  umową,  mają  zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy.

§ 12
Umowę zawarto w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm).

§ 13
Spory  powstałe  w  wyniku  realizacji  niniejszej  Umowy  rozstrzygane  będą  przez  sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający Wykonawca
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