
     

WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI 1 

UMOWA NR  …. /WFE/Z/…. /2018

zawarta w dniu...................2019 roku pomiędzy:
Gminą  Miasto  Płock,  Pl.  Stary  Rynek  1,  09-400  Płock,  zwaną  dalej  Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka
a
……………… ul.  ……………..,  NIP  ……….  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 2018 r., poz. 1986 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 mebli
dla nowego Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w ramach realizacji projektu
pn.:  „Mój  dom –Moje Miejsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz mebli  biurowych dla Wydziału Funduszy
Europejskich – CZĘŚĆ 1.

2. Integralną  część  niniejszej  umowy  stanowi  ogłoszenie  o  zamówieniu  i  oferta
Wykonawcy.

§ 2
1. Do  obowiązków Wykonawcy  w  zakresie  wykonania  umowy  należy,  w  szczególności

terminowe  wykonanie,  dostarczenie  oraz  montaż  mebli  określonych  rodzajowo  i
ilościowo przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zobowiązuje się do wykonania
wizji lokalnej pomieszczeń Zamawiającego, w którym mają być zamontowane meble i
dokonania pomiarów w celu ustalenia ostatecznych wymiarów mebli.

3. Wykonawca dostarczy do siedziby Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w Płocku
(ul. Ignacego Mościckiego 27, 09-409 Płock) wzór/próbkę płyty z jakiej wykonane będą
meble w celu ustalenia ostatecznego koloru mebli, w terminie do 15 dni od podpisania
umowy. 

4. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do zaproponowanego koloru, Wykonawca zobowiązany
jest  do  przedstawienia  próbki  płyty  według  wskazań  Zamawiającego  w  ciągu  5  dni
roboczych od dnia w którym zgłoszono poprawki.

§ 3
1. Wykonawca  deklaruje  gotowość  dostawy  (w  tym  montażu)  przedmiotu

zamówienia w okresie 18.03.2019 r.-15.04.2019 r., przy czym:
a)dostawa  (tj.  w  tym  montaż)  mebli  musi  się  odbyć  w  terminie  ustalonym  z

Zamawiającym.  Termin  dostawy  jest  uzależniony  od  terminu  odbioru  prac
budowlanych w pomieszczeniu, w którym meble mają być zamontowane. 



     

b)Zamawiający poinformuje Wykonawcę o rozpoczęciu naliczenia terminu dostawy drogą
elektroniczną na adres ……………@………………. 

c)   Wykonawca  zrealizuje  przedmiot  zamówienia  w  terminie  max.  10  dni  od  dnia
otrzymania ww. informacji od  Zamawiającego.

d)Przewidywany termin realizacji zamówienia to 18.03.2019 r. -15.04.2019 r. Termin ten
może ulec zmianie, tj. wydłużeniu, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

2. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
na  terenie  Miasta  Płocka  własnym transportem i  na  własny  koszt.  Wykonawca  jest
zobowiązany do wniesienia i montażu mebli. 

3. Wykonawca odpowiada za zabranie i wywóz śmieci opakowaniowych.

§ 4
1. Odbiór  przedmiotu  umowy  nastąpi  u  Zamawiającego  po  wykonaniu  jego  montażu  i

sporządzeniu protokołu zdawczo – odbiorczego.
2. Przy  odbiorze  przedmiotu  zamówienia,  Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  dokonać

sprawdzenia jakości przedmiotu umowy.
3. Niezgodność  dostarczonego  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zobowiązany  jest

reklamować Wykonawcy na piśmie w terminie 7 dni roboczych od dnia wykrycia wady
przedmiotu umowy. 

4. W przypadku reklamacji, określonej w ust. 3, Wykonawca obowiązany jest dostarczyć
prawidłowy przedmiot umowy, w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji
(liczy się data przesłania reklamacji drogą elektroniczną). 

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

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę określoną w
ofercie Wykonawcy w kwocie brutto ……… zł (słownie: …….. 0/00).

§ 5a*
1. Zamawiający oświadcza,  że będzie realizować płatności  za faktury z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje
się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 4 § 6 umowy.

2. Podzieloną  płatność,  tzw.  split  payment  stosuje  się  wyłącznie  przy  płatnościach
bezgotówkowych,  realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zapłaty  dla  czynnych  podatników  VAT.  Mechanizm  podzielonej  płatności  nie  będzie
wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT
(np.  zapłata  za  odszkodowanie),  a  także  za  świadczenia  zwolnione  z  VAT,
opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

3. Wykonawca  oświadczenia,  że  wyraża  zgodę  na  dokonywanie  przez  Zamawiającego
płatności w systemie podzielonej płatności.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  numer  rachunku  rozliczeniowego  wskazany  we
wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla
którego  zgodnie  z  rozdziałem  3a  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  –  Prawo
bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

*§ 5a ust 1-4 będzie miał zastosowanie w zależności od złożonego oświadczenia 
Wykonawcy

§6



     

1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez obie strony
protokół zdawczo - odbiorczy bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 4 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.
7. Wykonawca wymieni w fakturze wszystkie składniki przedmiotu zamówienia rodzajowo i

ilościowo  zgodnie   z   opisem   przedmiotu   zamówienia   dla   danej   Części,   ze
wskazaniem  ich  ilości  i  cen jednostkowych.  

8. Faktura  ma  zawierać  zestawienie  asortymentowe,  ilościowe  i  kwotowe  (ceny
jednostkowe)  wszystkich dostarczonych w ramach danej części pozycji i być spójna z
protokołem zdawczo - odbiorczym.

§7
1. Wykonawca  udziela  gwarancji  na  przedmiot  umowy  -  zgodnie  z  warunkami

przedstawionymi w ofercie i  w niniejszej umowie. 
2. Wykonawca będzie realizował obowiązki gwarancyjne  na następujących warunkach:

a. okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego bez
zastrzeżeń;

b. gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy, a w przypadku braku możliwości naprawy
wymianę towaru lub jego części na nowy i ewentualne koszty transportu;

c. Wykonawca,  w  okresie  gwarancyjnym  zapewni  bezpłatny  dojazd  serwisanta  do
Zamawiającego, bezpłatny transport mebli do i z serwisu;

d. w okresie gwarancji serwis dostarczonych mebli będzie realizowany nieodpłatnie;
e. zgłoszenie następuje pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę;
f. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wskazanie  drogą  elektroniczną  osoby

upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym w sprawach serwisu gwarancyjnego;
g. Wykonawca ze swej  strony  zobowiązuje  się  do  usunięcia  stwierdzonej  w  okresie

gwarancji wady nieodpłatnie na swój koszt w terminie do 20 dni od daty zgłoszenia,
chyba  że  będzie  to  niemożliwe  ze  względów  technicznych  niezależnych  od
Wykonawcy. W takim przypadku Strony ustalą inny termin usunięcia wad. W razie
nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo do zastępczego
usunięcia wad w formie naprawy lub wymiany towaru lub jego części na nowy w
ramach gwarancji na koszt Wykonawcy;

h. jeżeli  w  wykonaniu  obowiązków  wynikających  z  gwarancji  Wykonawca  dokonał
istotnych napraw towaru lub nastąpiła wymiana towaru objętego gwarancją lub jego



     

istotnej części na nowy, termin gwarancji  biegnie na nowo od dnia protokolarnego
odbioru naprawionego lub wymienionego towaru;

i. maksymalnie  3  udokumentowane  naprawy  gwarancyjne  tego  samego  towaru,
uprawniają do wymiany towaru na nowy;

j. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub wymiany towaru lub jego części
bez względu na wysokość związanych z tym kosztów;

k. odpowiedzialność z tytułu gwarancji  obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn
tkwiących w towarze w chwili  dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i
wszelkie inne wady fizyczne towaru, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca  lub
inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w
ciągu terminu obowiązywania gwarancji;

l. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po upływie terminu
gwarancji, jeżeli wniósł reklamację przed upływem okresu gwarancji.

3. Warunki gwarancji określają dokumenty gwarancyjne przekazane Zamawiającemu wraz
z protokołem odbioru; niniejsza umowa; Kodeks cywilny; ogłoszenie o zamówieniu oraz
oferta Wykonawcy (stanowiące integralną część niniejszej umowy).

4. W  przypadku  rozbieżności  postanowień  w  danej  kwestii,  pierwszeństwo  mają
postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. 

§8
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  przez
Zamawiającego;

b) za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych reklamacją zgodnie z § 4 ust. 3 i 4
bądź  obowiązków gwarancyjnych  w  wysokości  1% całkowitego  wynagrodzenia
brutto, określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia;

c) za  opóźnienie  w  realizacji  czynności  określonych  w  §  2  ust.  2-4  umowy  w
wysokości 0,5 % 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  § 5.

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.

§9



     

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  dotyczących
Wykonawcy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w szczególności gdy:

a) zostanie  złożony  wniosek  o  ogłoszenie  upadłości  lub  rozwiązanie  firmy
Wykonawcy,

b) zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy,  w  zakresie
uniemożliwiającym wykonanie umowy,

c) 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. 

§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 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.

§ 11
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.

§ 12
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.

§ 13
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu
strony w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 14
Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  realizacji  przedmiotu  umowy,  Strony  poddają
rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15
W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy
Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu
umowy.

§ 16



     

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

        ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA 

……………………………... ………………………………

Sporządziła: Anna Grumanowska, WFE


