
WZÓR
Umowa  Nr ....... /WZK/Z/......…/2018

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

  Gminą  Miasto  Płock,  z  siedzibą  w  Płocku  przy  pl.  Stary  Rynek  1,  zwaną  dalej
„Zamawiającym”, reprezentowaną  przez  Andrzeja  Nowakowskiego  –  Prezydenta
Miasta Płocka,                               

   a ….........................................,  z siedzibą w ….........................................., działającą
na  podstawie …...............................,  zwanego dalej  „Wykonawcą”,  reprezentowaną
przez:....................................,

§ 1

1.Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  dostawa  statku  ratowniczego  niezbędnego  do
zapewnienia  bezpieczeństwa  mieszkańcom  Płocka  zwanego  dalej  „łodzią”  marka
…........……. model..........…….....…..                   z silnikiem zaburtowym marki…..………..
model silnika…………….. wraz z przyczepą podłodziową.

2.Dostarczona  przez  Wykonawcę  łódź  musi  być  zgodna  z  wymaganiami  technicznymi,
gwarancyjnymi i serwisowymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
integralną część niniejszej umowy.

3.Wykonawca  oświadcza,  że  łódź  stanowiąca  przedmiot  umowy  będzie  fabrycznie  nowa,
wyprodukowana w roku 2018 i  wolna od wad technicznych i  prawnych, dopuszczona do
obrotu,  do  której  nie  mają  prawa  osoby  trzecie  oraz  nie  jest  przedmiotem  żadnego
postępowania i zabezpieczenia.

4. Umowa  zostaje  zawarta  w  rezultacie  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru
najkorzystniejszej oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 ze zm. ).

5.  Wykonawca  zobowiązany  jest  informować  osoby  fizyczne,  których  dane  przetwarza
o obowiązkach wynikających z art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochron osób fizycznych w
związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO).

6. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją umowy prowadzić będzie -………..
7. Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją umowy prowadzić będzie –……………....

§ 2

1.Do łodzi Wykonawca dołączy w języku polskim dokumenty określone w opisie przedmiotu
zamówienia.

2. Wykonawca oświadcza, że zastosowania materiałowo-techniczne nie będą naruszać praw
autorskich,  patentów oraz  jakichkolwiek innych praw osób trzecich.  W przypadku wyżej
wymienionych naruszeń wszelką odpowiedzialność za ich skutki ponosić będzie wyłącznie
Wykonawca.

3.Wykonawca nie może bez zgody Zmawiającego przenosić praw i obowiązków wynikających
z umowy na osoby trzecie.

4.W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia osobom trzecim Wykonawca ponosi
odpowiedzialność  za  jego  należyte  wykonanie.  Wykonawca  ponosi  w  szczególności
odpowiedzialność za wszelkie zawinione i niezawinione szkody, które powstały w związku
z częścią zadania powierzoną przez Wykonawcę podwykonawcy.

5. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  zapłatę  podwykonawcy  za  zrealizowany
zakres umowy, który został wykonany przez podwykonawcę.

6.  Do  czasu  odbioru  łodzi  przez  Zamawiającego  stanowi  ona  własność  Wykonawcy,  który
ponosi  w  tym  czasie  ryzyko  wszelkich  niebezpieczeństw  związanych  z  ewentualnym
uszkodzeniem lub utratą.



§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć łódź objętą zamówieniem  w terminie ………….
dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

2. Dostawa  i  odbiór  łodzi  będzie  dokonany  w   Płocku  w  miejscu  wskazanym  przez
Zamawiającego w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka.

3.  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  pisemnie  o  gotowości  do  odbioru  przedmiotu
zamówienia na adres e-mail jan  .  piatkowski@plock.eu  .

4. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru.
5. W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru, Zamawiający powiadomi pisemnie

o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie
odbioru i wyznaczy kolejny termin odbioru.

6. Przygotowana  do  odbioru  łódź  wraz  z  przyczepą  będzie  miała  wykonany  na  koszt
Wykonawcy przegląd przedsprzedażny, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej łodzi
i przyczepy.

7. Zamawiający zastrzega sobie  prawo do szczegółowego zbadania łodzi  i  wyposażenia na
koszt  Wykonawcy,  w przypadku pojawienia się  uzasadnionych wątpliwości  co do jakości
przedmiotu zamówienia np. ślady napraw kadłuba łodzi, nierówna praca silnika, uszkodzenia
podzespołów  mechanicznych.  Decyzję  o  wyborze  niezależnego  eksperta  podejmie
Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą. W przypadku wykazania nieprawidłowości w
przedmiocie  zamówienia  wszelkie  koszty  ekspertyzy  poniesie  Wykonawca.  Termin
ponownego odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym po sprawdzeniu łodzi we własnym
zakresie i wyeliminowaniu usterek.

8.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone istotne  wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

9. Strony ustalają, że z czynności odbiorowych będą spisane protokoły zawierające wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie  odbiorów,  jak  też  terminy  wyznaczone  na  usunięcie
stwierdzonych wad.

10.W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowiązuje się usunąć je na swój koszt i
ryzyko  w  terminach  technicznie  i organizacyjnie  uzasadnionych,  w  ciągu  7  dni
kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki, chyba że strony ustalą inny termin.

11.W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad lub/i usterek
stwierdzonych przy odbiorze końcowym Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na
koszt Wykonawcy.

12.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.

13. Przeprowadzony odbiór, potwierdzony zostanie protokołem odbioru ilościowo-jakościowym,
podpisanym przez  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego  i  Wykonawcy.  Protokół
odbioru zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca,
a drugi egzemplarz przeznaczony jest dla Zamawiającego.

14. Na żądanie przedstawicieli Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy, są zobowiązani do
 przeprowadzenia  szkolenia,  demonstrowania  poszczególnych  funkcji,  zapewnienia

bezpośredniego  dostępu  do  oznaczeń  elementów,  których  zgodność  z  dokumentacją
powinna być zweryfikowana, oraz udzielania wyjaśnień.

§ 4

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie
ryczałtowe  brutto  w  wysokości  zł   (słownie:  zł,  00/100h)  uwzględniające  podatek  od
towarów i usług VAT

   Wartość umowy brutto obejmuje również wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją
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przedmiotu  umowy,  w  tym  koszty  dostawy  i  rozładunku  w  miejscu  wskazanym  przez
Zamawiającego  oraz  inne  opłaty  i  podatki,  jeżeli  na  podstawie  odrębnych  przepisów
sprzedaż przedmiotu umowy podlega obciążeniu tymi podatkami i opłatami

2.  Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie podpisany
przez obie strony protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

3. Termin realizacji faktury – 30. dnia od daty wpływu do Zamawiającego.
4.  Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności za wystawioną

fakturę pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiającego
płatności w terminie wcześniejszym niż ustalony w ust. 2 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.  2.
Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie uzależniona
od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.
Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie uzależniona
od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

5.  Wykonawca  ma  prawo  naliczać  odsetki  za  nieterminową  zapłatę  faktur,  w  wysokości
ustawowej.

6.  Wynagrodzenie Wykonawcy, stwierdzone złożoną fakturą VAT będzie płatne  na rachunek
bankowy wskazany na wystawionej przez Wykonawcę fakturze.

7. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego
otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej.

8.  Zamawiający  oświadcza,  że  jest  podatnikiem podatku VAT,  że  jego numer  identyfikacji
podatkowej to 774 31 35 712.

9.  Strony  ustalają,  że  zapłata  następuje  z  chwilą  obciążenia  rachunku  bankowego
Zamawiającego.

10.  Wykonawca  przy  wystawianiu  faktury  zobligowany  jest  do  wskazania  w  niej  numeru
umowy, a ponadto:
a) marka, model i rok produkcji łodzi,
b) marka, model i rok produkcji przyczepy podłodziowej,

§ 5

1.Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów
eksploatacyjnych.  Za  materiały  eksploatacyjne  uważa  się  elementy  wymieniane
standardowo podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, płyny
eksploatacyjne.

2.Łódź objęta jest gwarancją na okres:
a)…....miesiące - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne łodzi

bez limitu motogodzin,
b)….....miesiące - gwarancja na silnik zaburtowy bez limitu motogodzin ,
c) 24 miesiące - gwarancja na sygnalizację uprzywilejowania,
d) 24 miesiące – gwarancja na urządzenia łączności radiowej wraz z antenami,
e) 24 miesiące – gwarancja na przyczepę podłodziową,

   licząc od daty odbioru łodzi  z przyczepą podłodziową przez Zamawiającego dokonanego
zgodnie z § 3.

3.Warunki  gwarancji  muszą  być  odnotowane  w  książce  gwarancyjnej  łodzi  i  przyczepy
podłodziowej .

4.Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jest pełna, bez żadnych wyłączeń i obejmuje wady
jakościowe  dostarczonej  łodzi,  w  tym  wady  ukryte,  stwierdzone  podczas  użytkowania
(z wyjątkiem mechanicznych uszkodzeń, do których przyczynił się użytkownik korzystając
z niej w sposób niezgodny z instrukcją obsługi/ z przeznaczeniem).

5.W  przypadku  wykrycia  w  okresie  gwarancji  wad  w  dostarczonej  łodzi,  Wykonawca
zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy, a jeśli jest ona niemożliwa, do wymiany na nowy,
wolny od wad przedmiot umowy.

6.Zgłoszeń  o  wystąpieniu  wady  będą  dokonywać  upoważnieni  przez  Zamawiającego
przedstawiciele  podmiotu  użytkującego  przedmiot  umowy  i  przekażą  je  Wykonawcy
telefonicznie na nr …......................… oraz drogą mailową na adres…………………………………. 

7.Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia jej zgłoszenia.



8.Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz wymiany i uzupełnienia materiałów
eksploatacyjnych  nie  mogą  powodować  utraty  ani  ograniczenia  uprawnień  wynikających
z fabrycznej gwarancji.

9.Termin gwarancji musi ulegać przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia reklamacji  do dnia
powiadomienia  Zamawiającego  o  dokonaniu  naprawy,  co  będzie  odnotowane  w  książce
gwarancyjnej.

10. W przypadku wymiany części lub podzespołu podlegającego gwarancji termin gwarancji
biegnie dla wymienionych elementów na nowo.

11.  Przeglądy  okresowe  oraz  naprawy  w  ramach  gwarancji  określonej  w  ust.  2  pkt  a,  d
realizowane będą przez autoryzowanych przedstawicieli wskazanych przez Wykonawcę.

12. Naprawy w ramach gwarancji określone w ust 2 pkt b, c, e będą realizowane bezpłatnie
przez Wykonawcę lub wskazanych przedstawicieli w miejscu użytkowania łodzi na terenie
miasta Płocka. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi pokrywa Wykonawca.

13.W przypadku  gdy wykonanie  naprawy gwarancyjnej  określonej  w ust  2  pkt  a  i  d  jest
niemożliwe  w  miejscu  użytkowania  łodzi  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wykonania
naprawy  w  miejscu  wskazanym  przez  Wykonawcę.  Wykonawca  zobowiązany  do
zorganizowania na własny koszt transportu łodzi do miejsca wykonania naprawy oraz po
wykonanej naprawie do miejsca użytkowania łodzi.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie, jeżeli
opóźnienie  wynika  z  okoliczności,  za  które  odpowiedzialność  ponosi  wykonawca,
a mianowicie:
1) w oddaniu przedmiotu umowy  - wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy

rozpoczęty dzień przekraczający termin określony w § 3 ust. 1, jeśli opóźnienie
trwało nie dłużej niż 20 dni oraz 0,2% za każdy następny dzień opóźnienia – w
sumie nie więcej jednak niż 10%  wynagrodzenia brutto

2) w usunięciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub w okresie
gwarancji i/lub rękojmi – wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3
ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu, ponad termin wyznaczony przez strony;

3)odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca,  w szczególności  w  przypadkach  opisanych  w  §  8,  choć  nie  wyłącznie  -
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

2.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  przysługującego  mu
wynagrodzenia.

3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary
umownej.

§ 7

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.

3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli  zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 ust. 1;
3)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej

w  art.  258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii  Europejskiej,  że państwo polskie uchybiło
zobowiązaniom,  które  ciążą  na  nim  na  mocy  Traktatów,  dyrektywy 2014/24/UE  i
dyrektywy 2014/25/UE,  z  uwagi  na  to,  że  zamawiający  udzielił  zamówienia  z
naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

https://sip.lex.pl/#/dokument/68413980
https://sip.lex.pl/#/dokument/68413979
https://sip.lex.pl/#/dokument/17099384%23art(258)


§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez wyznaczania dodatkowego
terminu, w przypadku gdy, choć nie wyłącznie:
1)zostanie złożony wniosek o rozwiązanie lub likwidację firmy Wykonawcy,
2)zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie umowy,
3)Wykonawca  realizuje  zamówienie  niezgodnie  z  SIWZ,  warunkami  technicznymi  lub
w sposób zagrażający bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
4) opóźnienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu odbioru, wynosi powyżej 30 dni.

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej - pod rygorem nieważności i może być
złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu przyczyny odstąpienia.

                                                              § 9

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:
1) wynagrodzenia:

a)  w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT,
b)  w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Prawa Zamówień Publicznych, 

    2) terminu:
a) w przypadku 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) w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi,
bunty, niepokoje, strajki,

3) w przypadkach wymienionych w umowie oraz w przypadkach określonych w art. 144 ust.
1 pkt 2-6 Prawa Zamówień Publicznych.

4) przedmiotu zamówienia  w przypadkach zastosowania nowszych i  korzystniejszych dla
zamawiającego rozwiązań technologicznych, niż te istniejące w dacie podpisania umowy,
pod warunkiem niezmienności ceny i terminu realizacji zamówienia,

5) gwarancji  na  określone  elementy  łodzi,  w przypadku wydłużenia  tej  gwarancji  przez
producenta  łodzi,  pod  warunkiem  niezmienności  wynagrodzenia  umownego  lub
ewentualnych kosztów gwarancji ponoszonych przez Zamawiającego,

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu
stron  wyrażone  na  piśmie  w  formie  aneksu  podpisanego  przez  strony  pod  rygorem
nieważności.

                                                  § 10

Strony umowy ustalają, że wszelkie informacje dotyczące realizacji umowy, dostarczone na
adres e-mail Zamawiającego (@plock.eu) przez Wykonawcę oraz na adres e-mail Wykonawcy
() przez Zamawiającego poczytuje się za przekazane skutecznie stronie; jeżeli informacja ma
formę oświadczenia woli, dla którego skuteczności niezbędne jest zachowanie formy pisemnej
(zwykłej  bądź  kwalifikowanej),  strony  zobowiązują  się  do  akceptacji  dokumentów
elektronicznych opatrzonych przez uprawnioną do ich wystawienia osobę certyfikatem podpisu
kwalifikowanego,  składanego  za  pomocą  bezpiecznego  urządzenia  służącego  do  składania
podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie się przyjęcie wiadomości
przez  serwer,  na  którym  znajduje  się  skrzynka  e-mail  adresata.  Strony  odpowiadają  za
prawidłowe  funkcjonowanie  infrastruktury  technicznej  wykorzystywanej  przez  nie  do
komunikacji, włączając w to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka związanego z dokonanym
wyborem usług świadczonych przez trzecią stronę,  w szczególności  usług hostingowych.  W
przypadku  dysfunkcji  serwera  bądź  innego  elementu  infrastruktury  technicznej,
odpowiedzialnego za obsługę adresu pocztowego wskazanego w umowie,  uniemożliwiającej
dokonanie  doręczenia  w  wyniku  awarii  bądź  zastosowanych  w  nim  reguł  konfiguracji,
konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazaną ponosi strona korzystająca z danego
serwera  bądź  innego  elementu  infrastruktury  telekomunikacyjnej,  chyba  że  dysfunkcja
nastąpiła  w  wyniku  działania  siły  wyższej  w  rozumieniu  odpowiedniego  zapisu  kodeksu
cywilnego lub strona korzystająca z tej infrastruktury poinformowała skutecznie drugą stronę o
dysfunkcji infrastruktury, wskazując jednocześnie zastępczy, tymczasowy sposób dokonywania
doręczeń, zapewniający ich niezaprzeczalność oraz adekwatny do przebiegu wdrożenia czas
realizacji. Korzystanie z połączeń wykorzystujących rozwiązania anonimizujące np. proxy, TOR



i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

    § 11

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.

§ 12

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu
sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  Polityką  Zintegrowanego  Systemu  Zarządzania
Urzędu Miasta Płocka dostępnymi na stronie www.zsz.plock.eu.

                                                             § 14

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy  dla
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA

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

