
UMOWA NR  …. /PF/Z/…. /2018

zawarta w dniu...................2018 roku pomiędzy:
Gminą Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, zwaną dalej  Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka
a
Firmą  ………………………………………..., zwaną  dalej  Wykonawcą,  reprezentowaną
przez:
………………………………………………………..
o następującej treści: 

§ 1
1.Na podstawie  art.  4  pkt  8  ustawy z  dnia  29 stycznia  2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), w wyniku dokonania przez
Zamawiającego  wyboru  oferty  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do
wykonania  na  rzecz  Zamawiającego,  zgodnie  z  ofertą  Wykonawcy,  na  warunkach
określonych  w  niniejszej  Umowie,  przedmiotu  umowy  polegającego  na: dostawie
materiałów biurowych.
2.  Integralną  część  niniejszej  umowy  stanowi  ogłoszenie  o  zamówieniu  i  oferta
Wykonawcy.

§ 2
1.Wykonawca zobowiązuje się do dostawy materiałów biurowych określonych rodzajowo
i ilościowo przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia,  w terminie 14 dni
od dnia podpisania umowy.
2. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
własnym transportem i  na własny koszt.  Wykonawca jest  zobowiązany do  wniesienia
przedmiotu umowy. Adres dostawy Pl. Stary Rynek 1, I piętro, pokój E 39. 

§ 3
1.Odbiór  przedmiotu  umowy nastąpi  u  Zamawiającego  po  wykonaniu  jego  dostawy i
sporządzeniu protokołu zdawczo – odbiorczego.
2.Przy  odbiorze  przedmiotu  zamówienia,  Zamawiający  jest  zobowiązany  dokonać
sprawdzenia ilości przedmiotu zamówienia.
3.  Przy  odbiorze przedmiotu zamówienia,  Zamawiający nie  jest  zobowiązany dokonać
sprawdzenia jakości przedmiotu umowy.
4.Niezgodność jakościową dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany
jest reklamować Wykonawcy na piśmie w terminie  7 dni roboczych od dnia wykrycia
wady przedmiotu umowy. 
5.W przypadku reklamacji, określonej w ust. 4 Wykonawca obowiązany jest dostarczyć
prawidłowy przedmiot umowy, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji
(liczy się data przesłania reklamacji drogą elektroniczną). 
6.Czynności,  o  których  mowa  w  ust.  5,  Wykonawca  będzie  wykonywał  w  ramach
wynagrodzenia, określonego w § 4 przedmiotowej umowy.
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§4
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę określoną
w  ofercie  Wykonawcy  w  kwocie  brutto  …………………………….  zł  (słownie:
……………………………………….).

§5
1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez obie strony

ilościowy protokół zdawczo - odbiorczy bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

2. Wykonawca wystawi fakturę na: Gmina - Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
NIP 774-31-35-712.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy,
której faktura dotyczy, wg centralnego rejestru umów.

4. 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.

5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na konto

wskazane przez Wykonawcę na fakturze, z zastrzeżeniem powyższych postanowień.
 

§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:
a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w całości, w wysokości 1% całkowitego
wynagrodzenia brutto, określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia
upływu terminu dostawy określonego w umowie;
b)za  opóźnienie  w  usunięciu  wad  zgłoszonych  reklamacją  zgodnie  z  §  3  ust.  5  w
wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w umowie, za każdy dzień
opóźnienia.
2.Zamawiający  ma  prawo  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  opóźnienia  realizacji
przedmiotu umowy powyżej 14 dni.
3.Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odstąpienie od
umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 25% kwoty
brutto z  § 4.
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.
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§7

1. Zamawiającemu przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy z  przyczyn  dotyczących
Wykonawcy,  bez  konieczności  wyznaczania  dodatkowego  terminu,  w  szczególności
gdy:
1. zostanie  złożony  wniosek  o  ogłoszenie  upadłości  lub  rozwiązanie  firmy

Wykonawcy,
2. zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy,  w  zakresie

uniemożliwiającym wykonanie umowy,
3. dwukrotnie stwierdzone zastanie, iż dostarczone materiały mają wady jakościowe,

bądź dostarczono je w ilości mniejszej niż zamówiona,
2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie. 

§ 8
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa
państwa  lub  bezpieczeństwu  publicznemu,  zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2.W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie
wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  części  umowy,  zrealizowanej  do  dnia
odstąpienia od umowy.

§ 9
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są :
a) po stronie Zamawiającego : ............................................e-mail........................
b) po stronie Wykonawcy : ................................................ e-mail........................
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 będzie się odbywać drogą elektroniczną poprzez
zgłoszenie drugiej stronie i nie wymaga zmiany treści umowy.

§ 10
1.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.
2.Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  norm  i  przepisów  związanych
z wykonywaniem przedmiotu umowy, w szczególności związanych z wymogami BHP oraz
z uwzględnieniem aspektów środowiskowych.

§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu
strony w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12
Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  realizacji  przedmiotu  umowy,  Strony  poddają
rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
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§ 13
W  sprawach,  które  nie  zostały  uregulowane  niniejszą  umową,  mają  zastosowanie
przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego i inne właściwe dla
przedmiotu umowy.

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

        ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA 

……………………………... ………………………………

Sporządził: Monika Rogalska PF.II
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KONTRASYGNUJĘ ze środków:

…………….…………….              ………...…………………….
           data                                    Skarbnik

 


