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           Załącznik nr 3 

 

UMOWA Nr    …..… /….… /2018 

Zawarta  w Płocku  dnia   ………………………………………………  roku  pomiędzy GMINĄ– 

MIASTEM PŁOCK  z siedzibą pl. Stary Rynek 1  09-400 Płock    NIP: 7743135712  reprezentowaną przez  

Dariusza Tyburskiego  -  Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Płocku działającego na podstawie 

pełnomocnictwa  Prezydenta Miasta Płocka   nr 291/2013  z dnia 11 października 2013 r. zwanym dalej  

Zamawiającym 

a 
 

..................................................................... adres: ……………………………………………… 

NIP: …………………………….….………………… zwanym dalej  Wykonawcą,   reprezentowanym przez: 

…….......................................................................................................................................... 

o następującej treści: 
§ 1 

 

1. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na: Dostawę wraz z montażem i wniesieniem mebli do 
Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Płocku na podstawie ustawy – Prawo  zamówień publicznych 
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia.  

 

2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt będzie zgodny  z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym integralną część umowy.  

 

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelką dokumentację dostarczoną przez 
producenta sprzętu (deklaracje zgodności i certyfikaty ). 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, wniesienia, montażu oraz uporządkowania pomieszczeń oraz 
wywiezieniu opakowań po wykonaniu zamówienia  

 

§ 2 
 

1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia określonego w § 1 strony ustalają na 21 dni od dnia podpisania 
umowy. 
 

2. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy na swój koszt do Internatu Zespołu Szkól Technicznych  
w Płocku ul. Norbertańska 11, 09-402  Płock 

 

3. Odbiór przedmiotu zamówienia  nastąpi u Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.  
 

§ 3 

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają  cenę brutto 
……………………………………….....zł(słownie:  …………………....................................................................... 
złotych), w tym podatek Vat. 

§ 4 
1. Rozliczenie umowy nastąpi fakturą końcową.  

 

Dane do faktury:  NABYWCA:  GMINA MIASTO PŁOCK 
     Pl.  STARY Rynek   09-400 Płock 
     NIP 774-313-57-12 
 

   ODBIORCA :   Zespół Szkół Technicznych 
     09-402 Płock  ul. Kilińskiego  
 

2. Podstawą wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru. 
 

3. Strony uznają, że datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

4. Zapłata nastąpi na wskazany  rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty wpływu poprawnie 
wystawionej Faktury VAT  do Zamawiającego. 
 

5. Należność Wykonawcy wynikająca z  faktury zostanie przekazana na wskazany  rachunek bankowy  
 

6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT – NIP ...................................... 
  § 5 
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Wykonawca udziela  minimum  24   miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy zgodnie  
z warunkami przedstawionymi w ofercie  

§ 6 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne: 
 

1) za opóźnienie w wykonaniu umowy w całości lub w części w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia  brutto 

określonego w § 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy. 
 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  
w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych 
przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

 

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

§ 7 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy, bez  
obowiązku zapłaty kary umownej w przypadku, gdy: 

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

 

2) Wykonawca nie rozpoczął dostawy bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje jej pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

 

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami  
w szczegółowym opisie przedmiotu Zamówienia. 

 

§ 8 

1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty,  
z zastrzeżeniem ust. 2. 

 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 
 

1) wynagrodzenia - w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT, 
 

2) terminu realizacji umowy ze względu na: 
 

a) zaistnienie klęski żywiołowej, np. huragan, powódź, bunty, niepokoje, strajki, 
b) zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, wojny domowej. 

 

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 

1. Umowa zawarta  od dnia ………………  2018 roku  do dnia …………………………… 2018 roku 
 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień 

publicznych i Kodeksu cywilnego. 

§ 10 

1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy rozstrzyga właściwy Sąd dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 11 

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron  

2. Źródło finansowania:  Dział 854, Rozdział 85410, Paragraf 4210, Zadanie P2/INTZST 

 
 

                ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA: 

 


