
Dział III Wzór umowy

UMOWA  NR …………………………………………………

zawarta w dniu ..............................  pomiędzy Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,
Stary  Rynek  1,  NIP  774-313-57-12,  zwaną  dalej  „Zamawiającym”,  reprezentowanym
przez:

Andrzeja Jacka Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka 

a

.……………………………………………………………………………………………………………….……………………………. ,
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ……………………………………………………...

o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy  jest  dostawa  materiałów dydaktycznych do prowadzenia
zajęć i terapii w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w
Płocku  -  Materiały  dydaktyczne  i  sprzęt  do  prowadzenia  zajęć  z
muzykoterapii, w ramach realizacji projektu pn.: „Przedszkolaki na medal - wysoka
jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku
dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na  lata  2014 -
2020.

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

§ 2

1. Termin realizacji zamówienia nastąpi w ciągu ………………… roboczych od dnia zawarcia
umowy.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  przedmiotu  zamówienia  własnym
transportem,  na  własny  koszt  do  o  siedziby  Miejskiego  Przedszkola  z  Oddziałami
Integracyjnymi  nr  31  w  Płocku,  ul.  Szarych  Szeregów  32   zgodnie  z  opisem
przedmiotu zamówienia.

3. Termin dostawy zostanie uzgodniony przez Strony telefonicznie, na 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  ubezpieczenia
transportu,  rozładunku,  wniesienia  do  sal  wskazanych  przez  Zamawiającego  oraz
zrealizowanie  wszelkich  usług  dodatkowych  takich  jak  pomoc  techniczna  oraz
wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania Umowy.
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5. Dostarczone  materiały  dydaktyczne  muszą  być  tak  zapakowane,  aby  zapobiec  ich
uszkodzeniu lub pogorszeniu stanu podczas transportu do miejsca dostawy.

6. Wykonawca dostarczy materiały dydaktyczne kompletne, gotowe do uruchomienia i
użytkowania bez dodatkowych zakupów.

7. Wykonawca dostarczy materiały dydaktyczne dopuszczone do obrotu i stosowania w
krajach  UE,  posiadające  wszelkie  certyfikaty  i  dopuszczenia  do  stosowania  w
placówkach wychowania przedszkolnego.

8. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały dydaktyczne są fabrycznie nowe,
pełnowartościowe i w pierwszym gatunku.

9. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  ogólną  i  techniczną  kontrolę  nad
wykonaniem dostawy.

10.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.

§ 3

1. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
po wykonaniu dostawy i sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  wszystkie  informacje  lub  dokumenty  będące  w
jego posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w dniu dostawy dokumentację
techniczną, eksploatacyjną i certyfikaty, w tym instrukcje obsługi i serwisowania w ję-
zyku polskim i dokumentację gwarancyjną (jeżeli dotyczy).

4. Przy odbiorze przedmiotu zamówienia, Zamawiający jest zobowiązany dokonać spraw-
dzenia ilości przedmiotu zamówienia. Niezgodność ilościową wykonanego przedmiotu
zamówienia Zamawiający zobowiązany jest reklamować Wykonawcy na piśmie w ter-
minie dokonywanego odbioru przedmiotu zamówienia.

5. Niezgodność jakościową dostarczanego przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowią-
zany jest reklamować Wykonawcy pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w termi-
nie 3 dni od dnia wykrycia wady i/lub usterki.

6. W przypadku reklamacji, określonej w pkt 4 i pkt 5, Wykonawca obowiązany jest do-
starczyć brakującą część, usunąć wady bądź wymienić przedmiot umowy, w terminie 5
dni roboczych (z wyłączaniem sobót), od dnia złożenia reklamacji (liczy się data wysła-
nia faxu lub data otrzymania przesyłki listowej).

7. Czynności, o których mowa w pkt 6, Wykonawca będzie wykonywał w ramach wyna-
grodzenia, określonego w § 4 umowy
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§ 4

1. Cena umowna brutto wynosi .…………………... (słownie: …………………………………………), za
wykonanie  zamówienia.  Zamówienie   jest  współfinasowane przez Unię  Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje koszt dostawy oraz transportu, rozładun-
ku i wniesienia materiałów biurowych w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

§ 5

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wyko-
nawcę, przy czym podstawą do wystawienia faktury jest protokół zdawczo - odbiorczy
podpisany przez obie strony: upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. Wykonawca będzie wystawiał fakturę wg. cen  zawartych w Formularzu cenowym sta-
nowiącym Zał. nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu stałą cenę za przedmiot umowy przez cały
okres jej obowiązywania.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30. dnia od daty wpływu
do Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur z zastrzeżeniem ust. 1. W uzasad-
nionych przypadkach Zamawiający dopuszcza, możliwość przyspieszenia płatności  za
wystawione  faktury.  Zamawiający  zastrzega,  iż  możliwość  dokonania  zapłaty  przed
terminem będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

5. Płatności  będą  dokonywane  przelewem bankowym na  wskazane  przez  Wykonawcę
konto po otrzymaniu przez Zamawiającego oryginału faktury VAT, właściwie opisanej i
wystawionej po zaakceptowaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu
umowy.

§ 6

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:
- 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.

- za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych reklamacją zgodnie z § 3 ust. 6  bądź
obowiązków gwarancyjnych, w wysokości  5% całkowitego wynagrodzenia brutto,
określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
a) opóźnienia w dostawie częściowej przedmiotu umowy przekraczającej 14 dni, 
b) dwukrotnego dostarczenia przez  Wykonawcę, przedmiotu umowy o cechach nie-

zgodnych z zamówieniem, określonym w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wyna-

grodzenia.
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4. W razie wyrządzenia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżo-
nych kar umownych.

§ 7

1. Wykonawca udziela …............ miesięcznej gwarancji na materiały dydaktyczne oraz
….............. miesięcznej gwarancji na wieże stereofoniczną, w rozumieniu art. 577 k.c.
- zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie i potwierdzonymi w karcie gwaran-
cyjnej.

Jeśli  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 dla
poszczególnych partii zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rękojmi, w ciągu 5 dni robo-
czych 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 materiału eksploatacyjnego niezwłocznie, nie później niż w
ciągu 5 dni roboczych (z wyłączeniem sobót), od dnia złożenia reklamacji (liczy się
data wysłania faxu lub data otrzymania przesyłki listowej) od momentu zgłoszenia za-
istniałej 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 otrzy-
mania wezwania do zapłaty.

§ 8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Strony  dołożą  starań,  aby  rozwiązać  na  drodze  polubownej  wszelkie  spory  lub
rozbieżności,  jakie  mogą  wyniknąć  podczas  realizacji  umowy.  Jeżeli  byłoby  to
niemożliwe, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Wykonawca  podlega  wszelkim  działaniom  kontrolnym  i  sprawdzającym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa, w tym
kontroli  instytucji  lub  organów wykonujących kontrolę  projektu,  w ramach którego
wykonywana jest niniejsza umowa. 

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  niezwłocznie  dostarczyć  lub  udostępnić  uprawnionym
instytucjom,  na  ich  prośbę,  wszelkie  dokumenty  dotyczące wykonywania  niniejszej
umowy.

5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.
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§ 9

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 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, okupację budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i
jego podwykonawców,
c) skorzystania z okoliczności określonych w art. 144 ust 1 pkt 6 Pzp.

§ 10

1. 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.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów związanych z wyko-
nywaniem przedmiotu umowy, w szczególności związanych z wymogami BHP oraz z
uwzględnieniem aspektów środowiskowych.

Zamawiający Wykonawca

Sporządziła: Bożena Różańska
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