
UMoWA NR .. -.-..lMP34/20I9(wzól)
zawańa w Płocku dnia 23.12,20l9 roku

pomiędzy:

Gminą Miastem Płock, Pl, stary Rynek 1. 09-400 Płock. NIP 7743135712, rcprezento\łaną pżez
Danutę Komosę - Dyrektora Miejskiego Przed§zkola Nr 34 z Oddziałarni Integracyjnymi
w Płocku działającą na podstalvie pełnomocnictwa Preąvdenta Miasta Płocka nr 485/2015 z dnia
25,06,2015r.
zwaną dalej,,Zamawiającym".
a

zwanym dalej,,Wykonawcą"

w wyniku przeprowadzonego przez Miejskie Prżedszkole Nr 34 W Płocku z siedziba u]. Harcerska 2.

09-410 Płock. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rł,trybie żaproszenia do złożenia
ofen)* zgodnie z Ań. 4 pkt 8 Ustaw}, Prawo Zamówień Publicznych olaz Regu]aminem ZamóWień
Publicznych obowiąującym w Zatządz:Le Jednostek Oś\łiatoĘ}ch - JB ł, Płocku na sukcesvlrną
dostawę środków czystości dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku w roku 2020,

Strony zawielają umowę o następującej treści :

§1.
Przedmiot umorł1

1. Przedmiotęm niniejszej umou_r jest sŃcesywna dostawa środków czystości do sied7ib}
Zamawiającego Miejskiego P.zed§zkola Nr 34 w Płocku, ul. Harcerska 2. 09-,ł10 Płock,
okeślonych co do rodzaju icęny rł Ofercie Wykonawcy z dnia.,,.,,..,,.....,..,...,,..,.,. r,, stano!\iacej
Zalączn|k nr 1 do niniejsżej umow},.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania ograniczenia przedniolu umo\ły, ze względu na
potrzeb}'', których niejest §,stanie pźewidzieć w chwili zawarcia niniejszej uno§y.

§2,
Termin realżacji umo$T

Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesy§nie, pafiiami \\, zależności od
bieących potrzeb Zamawiającego, w okesie od 01.01,2020r do ]1.12.2020 r, lrrb do uyczerpania
limitu k{oty, o której mowa § 4 Ltst. 1.

§3.
warunki do§tawY i pośtanowienia dodatkow€

1, Dosta\a przędmiotu umowy. odbywać się będzie rv oparciu o zamówienie spotządzone przez
Zamarłiaj ącego,
2. Zamówienie, o którym mo*,a us1. 1. pźekazane będzic drogą elektroniczną, a l'akt jego

otrzymania Wykonawca niez]łłocznie pot\łierdzi Zamarł,iającemu.
3, Zama$,ianą paitię przedmiotu umow1,, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego w terminie do
7ż godzin od dat1 otr/}mania 7amó\\ienia,
Przedmiot zamóWienia będzje dostarczony w godzinach 6:00 l5:00,



4. Wykonawca gwarantuje dostarczanie przedmiotrr zamówienia Tł, opakowaniach zabezpieczonych
w sposób uniemożliwiający dekomplętację oraz chroniący przed uslłodzeniem.
5. Zamawia!ący może odmówió przyjęcia dosta\ł,y, w przrpadku:
a) nie spełnienia przez oferowanę dostały W},magań, o którym mowa w § ] ust. 2

b) st\łierdzenia rozbieżności pomiędzy zamawianym. a dostarczonym przędmiotem zamó\łienia,
c) uszkodzenia lub wady uniemożlirł,iające uĄcie,
6. Osobą upoważnioną przez Wykonalł,cę

,tel:,....,,...,......-,..-,,...,,.. e-mail:
osoba upo$ażniona pr/c/ lamarł iajacego

Zamawiaiącym jest:do kontaktów z

do kontaktów Wykonawcą jest

§4.
wynNgrodzenie

1 .Strory- uslalają maksymainą §ysokość zobowiŁan Zamawiającego za tealizaclę przedmiotu
umorły r,; zakresie obejmLrjącym rodzaj i ceny przedmiotu umo\ł}, określone w ofercie Wykonawcy
na kŃ,otę netto ...,,...,,...,....,,..,,...,.....Zł. (słownie:,.. ,.. ,.. ,, .....--.......... zł),

w tym kwota podatku VAr w rłysokości ...,...,....,..,,..,,...,...,..zł. (śło\łnie:,,.,..,..,.....,....,...,,..,,...,... ).
kwota brutto ..,,...,,..zł (słownie: ,,..,...,.........,..., Zł brufto)
2 .Ceny jednostkowe określone w Formularzu ofenorvym Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust, 1,

nie będą podlcgah ualorlzacji $ uakcic lr$ania umo\ł).
3, Wańość każdorazorł,ego zanróu,ienia obejmuje wsz!stkie koszĘ Wykonawcy związane z dostawą
przedmiotu zamóu,ienia do siedzib.v Zamawiającego, \\,tvm: opakowania, oznako\łania, stoso\ł,nego

ubezpieczeniem przewozo\\,ego. kosź transpońu. załadunku i wyładunku i innych.
4, Źródło llnansowania: Dział 801, rozdział 80104, paragraf4210.

§5.
Warunki płrtności

l, Zamawiający zoborł,iązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedrniot
zamówienia, w terminie do 14 dni od daty złożenia Zamawiającemu oryginalu prawidłowo
\ł,vsta\ł,ionej faktury VAr, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego dokonującego
odbioru przedmiotu zamó\\ ienia,
2, lamarviając.v- zapłaci tylko za fakqcznie zamówione i dostarczone ilości towaru. Zamałiający
nic będzie ponosił ujemn,vch skutków finansowych spowodowanych nie\łTcz-eĘaniem kwoty limitu
określonego rł, §,1 ust.l.

3, Wykonawca zobowiązany jest do W),stawienia i pr^ękazaniń f'aktury, o któIej mowa w ust. 1,W
termjnie do 7 dni od dat_v dostawy przedmiotu zamówienia.
4,'/,adzieńzą|atyuiłnajesiędzieńobciążcniarachunkubaŃowegoZamawiającego.
5. Jeśli należność naliczona na fakturze przew},ższy cenę wykazaną \ł,Załączniku do niniejszcj
umorł;"l. Zamawiający dokona zapłaty jedynie do $}sokości cen}, uzgodnionej, a Wykonau,ca
zobołiązuje się do niezwłocznego §Tsta\ł,ienia faktury korygującej,
6, W prz,vpadku opóźnienia terminu płatności, W,vkonau,ca ma prawo do naliczęnia odsetek
ustarvow_r,ch za opóŹnienie,
7. 4amawialący oświadcza, że będzie realizować płatności za faktur} z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności tz\ł: split payment. Zapłatę w tym systemie rznaje się za
dokonanie płatności w terminie ustalonym w §4 umouy,
8. Wykona\Ąca oświadcza. że numer rachuŃu rozliczeniowego wskazany we \ł,szyskich fakturach.
które będą wystawione ł,jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego z-godnie z Rozdziałem 3 a

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. PIa\ło Barrkowe (Dz, U. 2018,2187 ze żm,) proł,adzony jest

rachunek VAI'.



9. W przypadku, kiedy Wykonawcą je§t o§oba frz},czna prowadząca jednoośobową

działalność gospodarczą i posluguje się rachunkiem osobistym tzw. RoR to nie do§czą go pkt.
7 i 8. w tłkim przypadku wykonawca je§t zobowiązany do poinformowania o rym fakcie
Zamawiającego pisemnie najpóźniej w dniu podpisania umoĘ,.
lO.Jeżeli przedmiotem zamówienia jest dosta\ła towarów i świadczenie usług uymienionych rł,

załączniku nr l5 do ustaw), o VAT. których kwota naleźności ogółem przekacza kwotę 15 000,00 zł
brutto lub ló\łnowartość tej kwo§, to bęz względu czy kontEhęnt jęst osobą prawną, czy osobą

ltzyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarcą zapłata nasĘpi z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności.

§6,
Gwarancja

l, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakościowlch i ilościowych na dostarczony
przedmiot zamówienia, Gwarancja jakościowa udzię]ona jest na okes 12 miesięcy, liczony od dary

do§tawy towaru,
2. W przypadku gdy dostarczony przedmiot zamówienia nie odpowiada pod względem ilościowym.
jakościowym lub trwałości prodŃtowi wskazanęmu ptzez żamalłiajq:ego, Zamarł,iającemrL
przysługuje prawo do zgłoszenia leklamacji, rl jednej z następujących form: pisemnie, faksem lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązuje się do
dostalczenia na własny koszt przedmiotu zamó\ł,ienia odpowiednio: rł, źądanej ilości.
pełnorł,ańościowego lub spełniającego rłymagania Zamalł,iającego - \ł,terminie 2 dni od daty
zgłoszelia przez Zamau,iającego reklamacji lub udzielić Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi
zawierającej uzasadnienie nieuznania reklamacji.
4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 reklamacja będzie uźnana \ł,calości
z9odnie z żądanlern Zamawiającego,

tel:.,..,,...,,..,...,..,...,,..,...,...,,..,.... fax: ..,,..,,,.,,,.,,, e-mail:
ó, Niezależnie od upra\łnień ż tytułu gwarancji Zamawiający ma plawo do rękojmj.

§7.
Kary umowne

1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przłczyn |ężących po shonie Wykonawcy, w wysokości 2070 k§,oty
brutto umowy, okeślonej w § 4 u§t.l,
b) za opóźnienie w tęrminie dostaw},. w w},sokości 100,00 zł ża każdy dzień opóźnienia.
c) za opóźnienie W \ykonaniu reklamacji w wysoLości 100,00 zl za kżdy dzień opóźnienia,
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodorłania uzupełniającego na zasadach
ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość ka.r umownych jest niźsza niż wartość
powstałej szkody. Dochodzenie roszrzeńjest moźlirł,e jedynie do wańości powstałej s^ody,
3. Wykonawca wyraźa zgodę na potrącęnie kwoty kary umownych bezpośrednio przy zapłacie
faktury VAT dotyczącej realizacji tęgo żamówienia lub kolejnych zamówień.

§8.
odśtąpienie od umow},

1. Zamawiający moźe odstąpić od umowy, z ptzyczyn leżących po stronie Wykonąwca w
szczególności w przypadkach:
a) nienalełtęgo wykony§,ania postanowjeń niniejszej umow1,,

b) stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przędmiotu umoqy.
c) zgłośżenia plzśz Zamawiającego trzech reklamacji złożonych na dostarczone przez Wykonawcę



materiały,
d) do§tarczania przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych innych niż wskazane w ofęrcie.
e) zwłoki w dostawie przedmiotu żamówienia przekraczającej 20 dni.
2, w rażie wystąpienia istotnej zmianv okoliczności powodującej, że \łTkonanie umowy nie ieźJ \ł
interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia runo\ły,
Zamawiający moźe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o po\łyższych
okoliciłrościach. w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia naleźnego z
tytufu wykonania części umorły.

§9.
postanowienia końcow€

l . Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisernnej pod rygorem nieł,ażności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i
inne właściwe dla przedmiotu umowy,
J. K§,estie spome powstałe w związku z realizacją niniejszej rrmow1 strony zobowiązuja się
rozstrz_v-gać na drodze po|ubownej. a w przypadku braku porozumienia, \ł,dlodze postępoB?nia
sądowego przed sądem powszechnym właściwl,m dla siedziby Zamawiającego.
.1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzrnjących egzemplarzach. jeden dla Wykonawcy i drła dla
Zamawiającego.

ł) ' ? '-ż---\


