
 Umowa Nr ...…………..........…

zawarta w dniu ....................... roku w Płocku, pomiędzy:
1. Szkołą Podstawową nr 5 im. Władysława Broniewskiego, ul. Cicha 12A, 09-401 Płock,
reprezentowaną przez:
….........................................................................................................................,
zwaną dalej „Zamawiającym”, a 
2.  ...............................................................................................,  reprezentowaną
przez: ...................................................., zwaną dalej „Wykonawcą”,

zwanymi łącznie „Stronami”,

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), w wyniku dokonania przez Zamawiającego
wyboru oferty Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na rzecz
Zamawiającego:  Dostawę sprzętu do wyposażenia pracowni szkolnych w ramach
projektu  pn:  „Przyszłość  zaczyna  się  dziś”   współfinansowanego  ze  środków
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  sprzęt  będzie  zgodny  z  Opisem  przedmiotu  zamówienia
stanowiącą integralną część umowy.

§ 2

1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia określonego w § 1 strony ustalają  do 14 dni od 
dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić na piśmie gotowość dostawy, na co najmniej 2 dni 
robocze przed przewidywanym terminem dostawy.

§ 3
1. Wykonawca dostarczy  towar  fabrycznie  nowy,  bez  wad  i  uszkodzeń,  towar  zgodny z
polskimi  normami,  posiadający  certyfikaty  i  atesty  potwierdzające  spełnienie  wymogów
bezpieczeństwa oraz gwarantujące dobrą jakość towaru.
2. Wykonawca  dostarczy,  wniesie,  zamontuje  oraz  uruchomi  dostarczony  sprzęt  we
wskazanym przez Zamawiającego miejscu (o ile dotyczy).
3. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu opakowań pozostałych po montażu na własny
koszt).
4. Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  przed  terminem  dostawy dokumenty
potwierdzające  wykonanie  wszystkich  dostarczanych  urządzeń  i  wyposażenia  zgodnie  z
odpowiednią polską normą, certyfikatów i  atestów,  potwierdzających spełnienie wymogów
bezpieczeństwa  oraz  gwarantujące  dobrą  jakość  przedmiotu  zamówienia  w  celu  oceny
zgodności z wymogami w opisie przedmiotu zamówienia. Opóźnienie realizacji zamówienia
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spowodowane  brakiem  zatwierdzenia  w/w  dokumentów  z  powodu  niezgodności  z  opisu
przedmiotu zamówienia lub jego niekompletności będzie opóźnieniem z winy Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oraz montażu wyposażenia zgodnego z opisem
przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko, własnym transportem ma adresy podane w
ogłoszeniu, w dni powszednie (poniedziałek – piątek), w godzinach 8.00 – 14.00.
6. Wykonawca będzie usuwał  wszelkie uszkodzenia wynikające z wad produkcyjnych lub
zastosowania  wadliwych  materiałów  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi.  Dostawca  udziela
minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia.
7. Odbiór nastąpi po wykonaniu dostawy i montażu, po sporządzeniu i podpisaniu protokołu
zdawczo-odbiorczego.
8. Podpisany protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.
9.  Przy  odbiorze  przedmiotu  zamówienia,  Zamawiający  jest  zobowiązany  dokonać
sprawdzenia ilości przedmiotu zamówienia.
10. Niezgodność ilościową wykonanego przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązany
jest  reklamować  Wykonawcy  na  piśmie  w  terminie  dokonywanego  odbioru  przedmiotu
zamówienia, przy czym niezgodność jakościową w ciągu 5 dni od terminu odbioru. 
11. W przypadku  reklamacji,  określonej  w ust.  10,  Wykonawca  obowiązany  jest  usunąć
wady,  wymienić  lub  uzupełnić  przedmiot  umowy,  w  terminie  3  dni  roboczych (z
wyłączeniem sobót,  niedziel  i  świąt),  od dnia złożenia reklamacji  (liczy się data wysłania
faxu, e-maila lub data otrzymania przesyłki listowej).

§ 4
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają cenę
składającą się z sumy:

1) netto ...............zł plus podatek VAT (23%) brutto..................zł,
2) netto ................zł, podatek VAT ciążący na Zamawiającym.

§ 5
1.  Należność wynikająca z § 4  płatna będzie  jednorazowo po zrealizowaniu  przedmiotu

umowy.

2. Rozliczenie  przedmiotu  umowy  nastąpi  na  podstawie  faktury  wystawionej  przez
Wykonawcę,  przy  czym  podstawą  do  wystawienia  faktury  jest  protokół  zdawczo  –
odbiorczy podpisany przez obie strony: Zamawiającego i Wykonawcę.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30. dnia od daty wpływu do
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. 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. W przypadku,  wniesienia  reklamacji  (§  3  ust.  11), zapłata  następuje  po  dostarczeniu
prawidłowego przedmiotu zamówienia.
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6. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej  faktury będzie przekazywana na konto
wskazane przez Wykonawcę w fakturze.

7.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wskazania  w  wystawionej  fakturze  numeru  umowy,
której faktura dotyczy.

8. Fakturę Wykonawca wystawia na : Gmina Miasta Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1.

9. Zamawiający oświadcza, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi 774-31-35-712.

10. W związku  z  centralizacją  VAT określił  zasady wystawiania  faktur  w zarządzenia  Nr
2859/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami
(zarządzenie  jest  dostępne na stronie  www.bip.ump.pl)  w sprawie  zasad prowadzenia
rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Gminę-
Miasto  Płock.,  który  zawiera  wykaz  jednostek  budżetowych  i  zakładu  budżetowego
Gminy- Miasto Płock podlegających centralizacji rozliczeń podatku VAT od 01.01.2017 r.

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

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

§ 6

1. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym.

2. Wykonawca  w  okresie  gwarancyjnym  zapewni  bezpłatny  dojazd  serwisanta  do
Zamawiającego,  bezpłatny  transport  sprzętu  komputerowego  do  i  z  serwisu  oraz
bezpłatnie użyczy sprzęt zamienny.

§ 7
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie jeżeli
opóźnienie  wynika  z  okoliczności,  za  które  odpowiedzialność  ponosi  wykonawca,  a
mianowicie:

1) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w całości, w wysokości 5% całkowitego
wynagrodzenia  netto,  określonego w umowie,  za każdy dzień opóźnienia,  licząc od dnia
upływu terminu dostawy określonego w umowie.

2) w  usunięciu  wad  zgłoszonych  reklamacją  zgodnie  z  §  3 ust.  11 bądź  obowiązków
gwarancyjnych w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia  netto, określonego w umowie,
za każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odstąpienia od
umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 25% kwoty
netto określonej w umowie.
3. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  przysługującego  mu
wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej z Zamawiającym.
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4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

2.  Okres udzielonej gwarancji  wynosi 24 miesięcy i liczy się od dnia podpisania protokołu
odbioru  przedmiotu  umowy.  O wykryciu  wady  Zamawiający  jest  obowiązany  zawiadomić
Wykonawcę na piśmie w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt i własnym
staraniem wszelkich  wad ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy.  Istnienie  wady
powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na
usunięcie wad, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 10 dni.

4. Okres  gwarancji  ulega  odpowiedniemu  przedłużeniu  o  czas  trwania  napraw  wad  
i usterek.

5. Strony  niniejszym  postanawiają,  że  Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu
gwarancji  za  wady  także  po  upływie  terminów,  o  których  mowa  powyżej  jeżeli  zgłosi
Wykonawcy wadę przed jego upływem.

6. Gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu z usunięciem wady Zamawiający upoważniony
będzie do zlecenia usunięcia zgłoszonych wad innemu, wybranemu przez siebie podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. 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.

§ 9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu
stron wyrażoną w formie aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności takiej 
zmiany. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za 
zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10
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.

§ 11
Spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.

§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
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nieważności.
§ 13

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

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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