
WZÓR 

UMOWA Nr .......................................…

zawarta w Płocku, w dniu .........................................2018 r. pomiędzy:
1. Gminą  -  Miasto  Płock,   z  siedzibą  w  Płocku,  Stary  Rynek  1,   reprezentowaną

przez ...................................... zwanym dalej "Zamawiającym" 
a

2. ................................................ zwanym dalej  ,,Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1

1. W  wyniku  rozstrzygniętego  przetargu   nieograniczonego,  Zamawiający  powierza,
a Wykonawca zobowiązuje się do  dostawy i montażu nowych witaczy z logo miasta
Płocka dla Gminy Miasto Płock  oraz demontaż istniejących.

2. Integralną  część  umowy stanowi  oferta  Wykonawcy  i  Specyfikacja  Istotnych  Warunków
Zamówienia. 

3. Zamawiający na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 ro zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2018r.poz.62) wprowadza mechanizm
podzielonej  płatności  (  split  payment)  dla  wystawionych  przez  Wykonawcę  faktur.
W  związku  z  powyższym  Wykonawca  zobowiązany  jest  podać  w  umowie  dla  potrzeb
rozliczenia finansowego umowy rachunek objęty mechanizmem podzielonej płatności ( split
payment).

        
 § 2

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  realizacji  zamówienia  zgodnie  z  opisem  przedmiotu
zamówienia  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej,  normami,  warunkami
technicznego wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami.  

2. Wszystkie  materiały,  półwyroby  i  wyroby  użyte  do  produkcji  i  montażu  elementów
infrastruktury, konstrukcji wsporczych, fundamentów muszą posiadać odpowiednie atesty,
potwierdzające  ich  jakość,  aprobaty  techniczne  lub  certyfikaty  obowiązujące  dla  danej
grupy wyrobów i odpowiadać obowiązującym normom polskim i przepisom prawa. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącego nadzoru nad realizacją niniejszej  umowy
podczas całego procesu wykonywania przedmiotu umowy, szczególnie na etapie ustalania
terminów demontażu starych i montażu nowych witaczy w pasie drogowym.

4. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją umowy prowadzić będzie …………...
5. Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją umowy prowadzić będzie ……………......

§ 3

1. Termin realizacji zamówienia - do 90 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.  
2. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niekorzystnych

warunków atmosferycznych, uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia.
Niekorzystne  warunki  atmosferyczne  oznaczają warunki,  w  których  niemożliwe  jest
prowadzenie  robót  bezpiecznie  pod  względem BHP,  w  sposób  prawidłowy,  zgodny
z umówioną technologią i zasadami sztuki budowlanej. 

                    § 4

1. Obowiązki Wykonawcy:
a)  zabezpieczenie  miejsca  wykonywania  przedmiotu  zamówienia  oraz  dbanie  o  stan

techniczny  i  prawidłowość  oznakowania  przez  cały  czas  trwania  realizacji  przedmiotu
zamówienia Prowadzony montaż infrastruktury musi odbywać się zgodnie z przepisami
BHP,  PPOŻ,  sanitarnymi,  ochrony  środowiska  i  przepisami  prawa  budowlanego.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  terenu,  na  którym prowadzony  jest



montaż infrastruktury przed osobami postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania
wypadkom osób trzecich.

b) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane prowadzonymi przez siebie
pracami.  Instalując/montując  elementy  Wykonawca zobowiązuje  się  do realizacji  w/w
zadania, w taki sposób, aby oznakowania te nie zagrażały bezpieczeństwu osób z nich
korzystających. W przypadku kiedy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości lub przesłanki
stanowiące zagrożenie  dla  bezpieczeństwa osób z nich  korzystających Wykonawca na
swój własny koszt, będzie zobligowany do niezwłocznego dokonania stosownych korekt.

c) terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
d)  współpraca z Zamawiającym podczas całego procesu wykonywania przedmiotu umowy,

szczególnie na etapie ustalania terminów demontażu starych i montażu nowych witaczy
w pasie drogowym.

e)  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 ochrony osób
fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO).

2. Obowiązki Zamawiającego:
a) udostępnienie  Wykonawcy projektów graficznych potrzebnych do realizacji zamówienia,
b) odbiór przedmiotu zamówienia po jego wykonaniu,
c)  pełne  sfinansowanie  zadania  poprzez  realizację  faktur  wystawionych  na  podstawie

dokumentów potwierdzających realizację umowy.
d)  uzyskanie  na  koszt  własny  zgody  na  zajęcie  pasa  drogowego  na  czas  demontażu

i   montażu poszczególnych witaczy. 
       
                   § 5

1. Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  pisemnie  o  gotowości  do  odbioru  przedmiotu
zamówienia.

2.Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru. 
3.Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  istotne  wady,  to  Zamawiającemu

przysługuje uprawnienie do odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli wady nadają się
do usunięcia.

4. Strony  ustalają,  że  z  czynności  odbioru  będzie  spisany  protokół  zawierający  wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych
wad.

§ 6

1.  Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie
ryczałtowe brutto w wysokości ……………….zł (słownie:  złotych) uwzględniające podatek od
towarów i usług VAT – 23%, 

2.  Wynagrodzenie  określone w ust.  1  obejmuje  koszt  transportu,  dostawy i  montażu oraz
demontażu, transportu i koszt utylizacji/zniszczenia demontowanych witaczy. 

                                                            
                                                          § 7

1. Wykonawca udziela  – letniej gwarancji na powłokę i konstrukcję witacza.
2.  Okres  gwarancji  rozpoczyna  się  następnego  dnia  po  podpisaniu  protokołu  odbioru

końcowego i ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.
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  10  dni  roboczych  od daty  zgłoszenia  wady  lub
usterki, chyba że strony ustalą inny termin.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu usunięcia wad i usterek lub pomimo
przystąpienia  do  naprawy  nie  usunie  wad  i  usterek  w  terminie  określonym  w  ust.  3,
Zamawiającemu przysługuje prawo, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu,
do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów lub
specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.



5. 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

6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca usunął wady bądź usterki lub,
jeżeli wady bądź usterki zostały usunięte w sposób określony w ust. 4, termin gwarancji
biegnie dalej od chwili usunięcia wad lub usterek i ulega przedłużeniu o czas, jaki trwało
usunięcie wad lub usterek. Jeżeli zaś w wykonaniu swych obowiązków gwaranta Wykonawca
dokonał naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku do naprawionej rzeczy w zakresie
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

7. Odpowiedzialność Wykonawcy oprócz obowiązku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy
w  ramach  gwarancji  lub  rękojmi,  obejmuje  również  obowiązek  naprawy  innych
ewentualnych  szkód  poniesionych  przez  Zamawiającego,  w  szczególności  powstałych
wskutek  wad  bądź  usterek  w  przedmiocie  umowy  bądź  wskutek  wadliwie  wykonanej
naprawy. Wykonawca pokrywa również ewentualne straty Zamawiającego, które poniósł lub
mógł ponieść w czasie, w którym Wykonawca naprawiał przedmiot umowy.

8. Powyższe  postanowienia  stosuje  się  odpowiednio  do  uprawnień  Zamawiającego
wynikających z rękojmi, której okres wynosi lat pięć.

                                                          
                                                            § 8

1. Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie podpisany
przez obie strony protokół odbioru przedmiotu zamówienia oraz dokument potwierdzający
utylizację/zniszczenie zdemontowanych witaczy.

2. Termin realizacji faktury – 30. dnia od daty wpływu do Zamawiającego.  
3. 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.

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

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

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

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

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

9. Wykonawca przy wystawianiu faktury zobligowany jest do wskazania w niej numeru umowy.
10.Wykonawca  oświadcza,  że  numer  rachunku  rozliczeniowego  wskazany  we  wszystkich

fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy, należy do wykonawcy i jest rachunkiem,
dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe
(Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

11.Wykonawca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas
obowiązywania  umowy stanie  się  takim podatnikiem,  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego
powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na
który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT."

§ 9

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  - w wysokości 500 zł brutto  za każdy dzień opóźnienia;
2) w usunięciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub w okresie

gwarancji i/lub rękojmi – wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6
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 § 11, choć nie wyłącznie -
w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto z § 6 ust. 1;

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

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

§ 10

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 powyższych 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 Pzp,
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie

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

w art.  258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii  Europejskiej,  że państwo polskie uchybiło
zobowiązaniom,  które  ciążyły  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.

§ 11

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)   nastąpi  znaczne  opóźnienie  w  montażu  przedmiotu  umowy  ponad  10  dni  od  daty

obowiązywania umowy
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.

                                                              § 12

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 określonym w  § 3 ust. 2,
b) 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,



c) 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.

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.

                                                  § 13

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.

  
    § 14

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.

§ 15

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

§ 16

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

ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA



Sporządziła:
Joanna Michniewicz Wydział Zamówień Publicznych


