Umowa nr

/2019

zawarta w dniu ........................... 2019 r. w Płocku pomiędzy:
1.

Gminą - Miasto Płock, PL. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP 774-31-35-712, zwaną dalej
Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Małgorzatę Dąbrowską – Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 z siedzibą w Płocku, ulica Generała
Tadeusza Kutrzeby 2a działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr 559/2015
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 września 2015 r.

a
2.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….....................................................................................................................................................
................................................................ zwaną dalej „Wykonawcą ”, reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
o następującej treści:
§1
1. W wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego, Zamawiający zamawia a Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć meble szkolne wraz z wszelką dokumentację dostarczoną przez
producenta sprzętu zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i z ofertą
Wykonawcy, stanowiące integralną część umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że meble szkolne będą zgodne ze Szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia.
3. Meble szkolne muszą być złożone gotowe do użytkowania przez uczniów.
§2
Termin dostawy przedmiotu zamówienia określonego w § 1 strony ustalają na 30 dni od dnia
podpisania umowy.
2. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy na swój koszt do miejsc wskazanych przez
Zamawiającego.
3. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego dostawy w terminie trzech dni od
daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez wykonawcę.
4. Odbiór wykonanych dostaw nastąpi u Zamawiającego po wykonaniu dostawy na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy: Agnieszka
Turkowska, Mariusz Zarzycki.
§3
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają cenę brutto
……………………………………………………..zł (słownie: ………………………………………………………………………….),
w tym podatek Vat.
§4
1. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół zdawczo-odbiorczy.
2. Wykonawca wystawi fakturę na:
Nabywca: Gmina Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock, NIP 774-31-35-712 Odbiorca:
Zespół Szkół nr 5 , ul. Generała Tadeusza Kutrzeby 2a ,09-410 Płock. Faktura winna zawierać
zapis numeru niniejszej umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania
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prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę na fakturze.
4. Źródło finansowania: Dział 801 Rozdział 80101 Paragraf 4210 Zadanie P2.
5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający oświadcza, ze 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. 3 § 4 umowy.
7. 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
odszkodowania ), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub
objęte odwrotnym obciążeniem.
8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w
systemie podzielonej płatności.
9. 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 ( Dz.U. z 2018 poz. 2187 ze
zm. ) prowadzony jest rachunek VAT.
§5
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy – 24 miesięcy.
2. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym.
3. Wykonawca, w okresie gwarancyjnym zapewni bezpłatny dojazd serwisanta do
Zamawiającego, bezpłatny transport sprzętu do i z serwisu.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 za opóźnienie w wykonaniu umowy w całości lub w części w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
 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 odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego
terminu w szczególności w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu umowy tak w całości jak i
części będzie trwać powyżej dni 10.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości
przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych przewidzianych
w Kodeksie cywilnym.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
§8
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszystkich danych związanych z
zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy
§9
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:
 wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany w wysokości podatku VAT,
 terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności:
o zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą
być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę,
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zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, niekorzystne warunki pogodowe w postaci np. ulewnych deszczy.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - w formie aneksu.
Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo
zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym
dwóch dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
o
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