
- PROJEKT -  

Strona 1 z 4 
 

GGN.272.1.2019              Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia 

Umowa 

 
zawarta w Płocku w dniu ……………………………. 2019r. pomiędzy: 

 

Powiatem Płockim – Starostwo Powiatowe w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock, nr NIP 

774-322-74-14, nr REGON: 611016034 

reprezentowanym przez Zarząd w osobach: 
1. ……………………………………….. 

2. ……………………………………….. 

zwany dalej „Zamawiającym” 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Płockiego – ……………………………. 

a 

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

reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

łącznie zwanymi „Stronami” 

 

 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz rozstrzygniętego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty, 

Strony zwarły umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ………………………… 

Zamawiający zawiera z Wykonawcą umowę na wykonanie usługi pod nazwą: ………………. 

Zakres pracy obejmuje …………………………………………………………………………. 

 

§ 2 

 

Wykonawca wykona usługę opisaną w § 1 umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

standardami technicznymi oraz ustaleniami określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wytyczne techniczne 

wykonania pracy określi ODG-K w Płocku po złożeniu zgłoszenia wykonania pracy. 

 

§ 3 

 

Wykonawca nie może zlecać wykonania usługi w całości osobie trzeciej.  

 

§ 4 

 

Wszystkie niezbędne do wykonania umowy środki, sprzęt i materiały Wykonawca 

zabezpieczy we własnym zakresie i na swój koszt. 
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§ 5 

 

Za wykonanie usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynikającą ze złożonej oferty 

na łączną kwotę brutto ……………… zł (słownie brutto: …………………. złote ……./100 

groszy), w tym należny podatek VAT wg stawki …… % w wysokości ………………… zł 

(słownie ……………. złotych ……../100 groszy). Cena brutto za wykonanie usługi zawiera 

wszystkie przewidziane i nieprzewidziane koszty jej wykonania. 

 

§ 6 

 

Termin wykonania usługi ustala się do dnia 15 listopada 2019r.  

 

§ 7 

 

1. Przez pojęcie „termin wykonania usługi” uznaje się datę podpisania przez 

Zamawiającego protokołu z pozytywnym wynikiem odbioru wykonania całej usługi 

przez Wykonawcę. 

2. Fakturę lub rachunek za wykonane zamówienie należy złożyć do realizacji w dniu 

odbioru usługi z wynikiem pozytywnym, na: Powiat Płocki – Starostwo Powiatowe w 

Płocku, 09-400 Płock, ul. Bielska 59, nr NIP: 774-322-74-14. 

3. Należność za wykonanie usługi będzie płatna przelewem na konto wskazane przez 

Wykonawcę w fakturze lub rachunku, w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. 

4. Za datę zapłaty uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Płatność wyłącznie na rachunek podany w fakturze z pominięciem mechanizmów 

podzielnej płatności. 

 

§ 8 

 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 2,5 % ceny umownej brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu pracy poza terminem 

wyznaczonym w § 6 niniejszej umowy. 

2) 50% ceny umownej brutto w przypadku nienależytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę. 

3) 50 % ceny umownej brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

4) W przypadku wykrycia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek przedmiotu 

umowy, Zamawiający wyznacza termin do ich usunięcia, a po przekroczeniu tego terminu 

zostaną naliczone kary umowne w wysokości 0,5% ceny umownej brutto za każdy dzień 

opóźnienia w usunięciu wad lub usterek. 

5) W przypadku naliczenia kar umownych przez Zamawiającego w okresie przed 

ostatecznym rozliczeniem finansowym umowy, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie 

ich z należnego mu wynagrodzenia. 

6) Postanowienia powyższe nie wyłączają odpowiedzialności odszkodowawczej 

Wykonawcy za wszelkie szkody powstałe z tytułu nienależytego lub nieterminowego 

wykonywania niniejszej umowy, a w szczególności za wady zmniejszające wartość lub 

użyteczność przedmiotu umowy w części przewyższającej zabezpieczenia i kary umowne. 

7) W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody, 

może on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 
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§ 9 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w przypadku 

niewykonania zamówienia, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy 

bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości 

określonych w ust. 1. 

3. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za 

dotychczas wykonaną pracę. 

 

§ 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, Zamawiający może odstąpić od umowy (okolicznością taką może być cofnięcie 

lub wstrzymanie dotacji przez Wojewodę Mazowieckiego na wykonanie usługi objętej 

niniejsza umową). W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy - zrealizowanej do dnia 

otrzymania informacji od Zamawiającego o konieczności przerwania wykonania usługi. 

 

§ 11 

 

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i nie mogą być 

sprzeczne z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

§ 12 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji z tytułu wykonanej usługi na okres 12 

miesięcy oraz rękojmię za wady na okres 36 miesięcy liczonych od dnia zakończenia 

odbioru wykonanej usługi. 

2. Po zakończeniu odbioru przez Zamawiającego wykonanej pracy, Wykonawca dostarczy 

dokument gwarancyjny, co, do jakości wykonanej usługi dla całej pracy objętej 

niniejszą umową. 

 

§ 13 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz innych ustaw mających zastosowanie przy realizacji umowy.  

 

§ 14 

 

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy podlegają 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego rzeczowo i miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 
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§ 15 

 

Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający oraz jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.  

 

Załączniki do umowy: 

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
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