
załącznik nr 3 

Umowa nr  01/SZAFY/2019 

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

 

Gminą – Miastem Płock – pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP 7743135712, reprezentowaną przez 

Agatę Bogiel – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12  w Płocku  działającej na podstawie 

pełnomocnictwa  nr 499/2011 Prezydenta Miasta Płocka  z dnia 9 września 2011 roku w sprawie 

ustalenia kompetencji do zawierania umów użyczenia i najmu nieruchomości oświatowych 

Dyrektorom szkół i placówek oświatowych oraz Dyrektorowi Zarządu Jednostek Oświatowych, zwanym 

w dalszej treści umowy  „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………..  zwanym w dalszej treści 

„Wykonawcą”. 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy: 

 14 sztuk szaf metalowych skrytkowych 
2. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.  

 
§ 2 

Terminy dostawy przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają na: 
- do 30 grudnia 2019r. od dnia zamówienia przez Zamawiającego w formie pisemnej  i potwierdzenia 
złożenia zamówienia przez Wykonawcę także w formie pisemnej. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy szaf metalowych, o którym mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z 
ofertą na własny koszt, ryzyko i własnym transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

2. Zamówione szafy w całej dostawie muszą być tego samego typu i producenta. 
3. Wykonawca wniesie dostarczone szafy we wskazane przez Zamawiającego miejsce.  
 

§ 4 

1. Odbiór przedmiotów wymienionych w § 2 ust. 1 nastąpi w Szkole Podstawowej nr 12 w Płocku, ul. 
Brzozowa 3, 09-402 Płock. 

2. Zamawiający dokona odbioru ilościowego wyszczególnionych w § 1 szaf metalowych, przy udziale 
przedstawiciela Wykonawcy.   

3. Ewentualne usterki, wady, awarie stwierdzone przy odbiorze jakościowym szaf zostaną usunięte 
przez Wykonawcę zgodnie z wymogami i warunkami gwarancyjnymi zawartymi w umowie. Odbiór 
jakościowy dostarczonych szaf nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego od dnia dostawy.  

4. W przypadku nie usunięcia usterek, wad, awarii przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, 
określonym wymogami i warunkami gwarancyjnymi zawartymi w umowie, zobowiązuje się on do 
dostarczenia innych szaf zgodnie z umową. 

5. Czynności, o których mowa w ust. 3, Wykonawca będzie wykonywał w ramach wynagrodzenia, 
określonego w § 5 przedmiotowej umowy. 

 

§ 5 

1. Za zrealizowanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: ………….. zł 
brutto (słownie: ………………………………………….., w tym podatek VAT 23%. 



2. Cena określona w ust. 1 obejmuje koszt dostawy przedmiotu umowy, jego rozładunek i wniesienie 
do pomieszczenia wyznaczonego przez Zamawiającego. 

3. Źródła finansowania: Dział 801, Rozdział 80120, § 4210, zadP2/SP012 
4. Zamawiający oświadcza, że 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 § 4 pkt 4 umowy.  

5. 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. 2018,poz. 2187 z późn. zm.) prowadzony 
jest rachunek VAT. 

6. W przypadku, kiedy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność 
gospodarczą i posługuje się rachunkiem osobistym tzw. ROR, to nie dotyczą go ust. 9.i 10. W takim 
przypadku Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego pisemnie 
najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

7. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest dostawa towarów i świadczenie usług wymienionych w 
załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000,00 zł 
brutto lub równowartość tej kwoty, to bez względu czy kontrahent jest osobą prawną, czy osobą 
fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zapłata nastąpi z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności. 

 
§ 6 

1. Należność wynikająca z § 5 ust. 1 płatna będzie odpowiednio w terminie do 14 dni od momentu 
dostarczenia faktury przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.  

2. Zapłata nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na dane: 

Nabywca: GMINA MIASTO PŁOCK 
     Plac Stary Rynek 1 
     09-400 Płock 
     NIP: 774-31-35-712 

Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku  
                   ul. Brzozowa 3 

                    09-402 PŁOCK, 
wraz z numerem umowy według rejestru umów, której dotyczy umowa. 

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

 

§ 7 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za: 
1) Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1 % wartości przedmiotu 

zamówienia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia; 
2) Opóźnienie w dostarczeniu prawidłowego przedmiotu umowy skutkiem wniesionej reklamacji 

(§ 4 ust. 4) – lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, z § 5 ust. 1 za 
każdy dzień opóźnienia; maksymalnie do 20% wynagrodzenia brutto  §5 ust.1. 

3) Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stornie Wykonawcy, w 
szczególności w przypadkach określonych w § 9 – w wysokości 20 % kwoty brutto określonej w 
§ 5 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej. 

 

§ 8 

1. Na dostarczone szafki Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, na okres 24 miesięcy.  



2. W przypadku niewykonania naprawy w terminie 10 dni od daty zgłoszenia wady, Wykonawca 
zobowiązany jest do wymiany poszczególnych egzemplarzy dostarczonych szaf metalowych na 
wolne od wad. Nie zwalnia to Wykonawcy od obowiązku zapłacenia kar zgodnych z § 7. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać obowiązki wynikające z warunków gwarancji zawartych w 
niniejszej umowie na swój koszt. 

4. W razie bezskutecznego upływu terminu naprawy gwarancyjnej i wymiany przedmiotu zamówienia, 
Zamawiający może dokonać naprawy we własnym zakresie lub zlecić usługę naprawy na koszt i 
ryzyko Wykonawcy.    

 

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty zaistnienia 
nw. zdarzeń w szczególności: 

a) Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy. 
b) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 

wykonanie umowy. 
c) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim 
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 

d) Nastąpi określone opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy ponad 10 dni od terminu 
określonego w § 2 z niniejszej umowy. 

e) Dostarczony przedmiot umowy ma wady jakościowe, bądź ilość dostarczonych 
przedmiotów jest mniejsza niż zamawiana,  Wykonawca nie usunął w terminie wady bądź 
nie uzupełnił brakującej ilości zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

2. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie. 
 

§ 10 

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. 

 

§ 11 

1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy, Kodeksu 
cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy. 
2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 12 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, drugi dla 
Zamawiającego. 
 

 

Zamawiający               Wykonawca 


