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Dział III. Projekt umowy 

 

 

U M O W A  Nr …………….…………/2019 

 

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

 

Powiatem Płockim z siedzibą w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock, nr NIP: 7743227414,  

nr REGON: 611016034, 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Płocku w osobach:  

1. ……………………………………, 

2. ……………………………………, 

przy kontrasygnacie Pani Marii Jakubowskiej – Skarbnika Powiatu Płockiego, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………………………………………………………………………, 

reprezentowaną/ym przez: 

………………………………………, 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi „Stronami”, 

 

w wyniku wyboru oferty, dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843), Strony zawarły umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia  

pn. „Dostawa materiałów szkoleniowych w projekcie pn.: „Eksperyment kluczem do 

wiedzy i sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014  

- 2020”.   

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z: 

1) ofertą z dnia ………… 2019 roku, 

2) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w szczególności zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Dziale II SIWZ, 

- stanowiących integralne części niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia, który będzie fabrycznie 

nowy, pełnowartościowy i wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych. 

4. Przy realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie kierować się swoją najlepszą 

wiedzą, etyką zawodową, obowiązującymi przepisami prawa oraz należytą starannością. 

5. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednio wykwalifikowany personel oraz potencjał 

ekonomiczny i organizacyjny niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 
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6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia siłami własnymi lub za pomocą Podwykonawców, 

z zastrzeżeniem, że za czynności wykonane przez Podwykonawcę (działania lub zaniechania), 

jego przedstawicieli, pracowników czy innych osób i podmiotów, którymi się posługuje, 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, jak za własne czynności. 

 

§ 2 

1. Strony zgodnie ustalają, iż termin dostawy przedmiotu zamówienia, określonego w § 1, wynosi: 

do ………… dni od dnia podpisania umowy. 

2. Z dniem dostarczenia przedmiotu zamówienia oraz podpisania przez Strony protokołu zdawczo-

odbiorczego, o którym mowa w ust. 5, na Zamawiającego przechodzi własność przedmiotu 

zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem oraz na 

własny koszt i ryzyko do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 

zamówienia określonym w Dziale II SIWZ. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru przedmiotu zamówienia w terminie 

do 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do dostawy przedmiotu zamówienia. 

5. Odbiór przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego, podpisanego przez obie Strony.  

6. Za termin dostawy przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę podpisania przez Strony 

protokołu zdawczo-odbiorczego, o których mowa w ust. 5. 

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w opakowaniach 

jednostkowych lub zbiorczych wraz z opisem. 

8. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot zamówienia przed wszelkimi 

uszkodzeniami na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego prawidłowe 

dostarczenie. 

9. W przypadku dostarczenia uszkodzonych, zniszczonych opakowań lub znajdującego się w nich 

przedmiotu zamówienia, stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych 

przedmiotu zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia dostawy 

i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

10. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 9, Wykonawca jest zobowiązany 

do dokonania wymiany lub uzupełnienia wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad 

i braków, na swój koszt i ryzyko, w terminie 4 dni od dnia odmowy przyjęcia przedmiotu 

zamówienia przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, do przekazania 

Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji sporządzonej przez producenta przedmiotu 

zamówienia. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tego obowiązku 

Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia dostawy i podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego. W takiej sytuacji ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …….… 2019 roku, 

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: 

……………… złotych brutto (słownie: ………………………), w tym podatek VAT. 

2. Kwota określona w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym oraz obejmuje wszystkie koszty 

i wydatki jakie ponosi Wykonawca podczas realizacji niniejszej umowy. 
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3. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest podpisany przez obie Strony 

protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 2 ust. 5. Wykonawca jest zobowiązany, przed 

wystawieniem faktury VAT, do przedstawienia Zamawiającemu cen jednostkowych 

przedmiotu zamówienia, który zostanie uwzględniony na fakturze VAT, wystawionej dla 

jednostki wskazanej w ust. 4. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT dla niżej określonej jednostki 

Powiatu Płockiego, będącej płatnikiem: 

1) Powiat Płocki – Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie,  

ul. Niepodległości 11A, 09-450 Wyszogród, nr NIP: 774 322 74 14. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na wystawionej fakturze VAT w osobnych 

pozycjach: rodzaju przedmiotów objętych dostawą, ilości, ceny jednostkowej  

i wartości przedmiotu zamówienia. 

6. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze 

VAT, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez jednostkę wskazaną w ust. 4 prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

7. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego jednostki wskazanej  

w ust. 4. 

 

§ 4 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony 

przedmiot zamówienia. W przypadku, gdy gwarancja producenta jest dłuższa, to obowiązuje 

gwarancja udzielana przez producenta. Okres gwarancji będzie liczony od dnia podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 5. 

2. W okresie gwarancji, w przypadku wykrycia wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający 

złoży reklamację w formie elektronicznej (e-mail). 

3. W ramach gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady 

ujawnione w przedmiocie zamówienia. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego (na własny koszt i ryzyko) 

usuwania ujawnionych wad, w tym w szczególności poprzez naprawę lub wymianę przedmiotu 

zamówienia. 

5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu zamówienia. Zamawiającemu 

przysługuje prawo wyboru trybu dochodzenia roszczeń, tj. z tytułu udzielonej gwarancji lub na 

podstawie przepisów o rękojmi za wady. Prawo wyboru dotyczy każdej wady z osobna. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne za: 

1) opóźnienie w realizacji dostawy przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu, 

o którym mowa w § 2 ust. 1, w wysokości 50,00 (pięćdziesiąt) złotych za każdy dzień 

opóźnienia, 

2) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia (w innym przypadku 

niż określony w pkt 1) powyżej), w wysokości 300,00 (trzysta) złotych, 

3) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę wskutek okoliczności, za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności w przypadkach, o których 

mowa w § 6, w wysokości 300,00 (trzysta) złotych. 
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2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych, 

przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

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

mu wynagrodzenia. 

 

§ 6 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez konieczności 

wyznaczania dodatkowego terminu, gdy: 

a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, zostanie 

ogłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź Wykonawca 

zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, 

b) Wykonawca jest w zwłoce w dostawie przedmiotu zamówienia, zarówno 

w całości jak i w części, co najmniej 10 dni ponad termin określony w § 2 ust. 1, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający 

prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, 

d) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia niezgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia i zapisami niniejszej umowy; 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania 

dodatkowego terminu, gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia 

uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia, w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których 

mowa w ust. 1, i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 7 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu 

zamówienia 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. 

3. Zamawiający może również rozwiązać umowę w przypadkach określonych w art. 145a ustawy 

– Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 8 

1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej 

umowy oraz wykonywania praw i obowiązków umownych jest: 

Pani Joanna Misiakowska – Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, 

tel. 24 231 11 00, fax. 24 231 11 00, 

e-mail: zs-wyszogrod@wp.pl. 
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2. Osobą uprawnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy 

oraz wykonywania praw i obowiązków umownych jest: 

…………………………………………, tel. ………………………., fax. ………………… 

e-mail: ……………………………………. 

3. Zmiana o charakterze personalnym osób, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany 

umowy. Wystąpienie takiej zmiany wymaga jedynie poinformowania drugiej Strony na piśmie. 

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają akceptacji obu Stron i formy pisemnego 

aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących 

istotnych zmian: 

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

2) terminu realizacji przedmiotu zamówienia – w przypadku wystąpienia poniższych 

okoliczności: 

a) zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu 

wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, buntów, 

niepokoje, strajków (z wyłączeniem wewnętrznych strajków u Wykonawcy), 

b) zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, 

niekorzystne warunki pogodowe, 

3) przedmiotów będących przedmiotem zamówienia na inne, o nie gorszych parametrach 

technicznych od zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie i spełniających 

wymagania określone w SIWZ – w sytuacji wycofania przedmiotu z produkcji przez 

producenta. 

 

§ 10 

Administrator danych osobowych, w przypadku powierzenia danych osobowych Wykonawcy, jest 

zobowiązany do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia Dyrektywy 95/46/UE (Dz. U. UE. L 2016.119.1). W przypadku powierzenia danych 

osobowych Wykonawcy, Administrator danych osobowych ma obowiązek zawrzeć z nim umowę 

powierzenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w w/w przepisach. 

 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ustawa – Prawo zamówień 

publicznych, Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa właściwe 

dla umowy. 

2. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby lub 

podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, z zastrzeżeniem 

przepisów szczególnych. 

3. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, Strony będą starały 

się rozwiązywać polubownie, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą 

rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 12 

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

Zamawiającego. 

 

Zamawiający                                                                                                        Wykonawca 

 
 


