Załącznik nr 4

DA.KK.232.64.20
Umowa BU.50.2020

zawarta w dniu ……….2020 r. pomiędzy:
Mazowiecką Uczelnią Publiczna w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, NIP: 774-24-72-620,
reprezentowaną przez: mgr inż. Marka Bońkowskiego - Kanclerza, zwaną dalej „Zamawiającym"
a
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”".
Strony zawierają umowę w oparciu o treść art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) dla przedmiotu zamówienia „Dostawa
książek naukowych na potrzeby Biblioteki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”, o
następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.
dostawy oraz wniesienia do wskazanych pomieszczeń budynku Mazowieckiej Uczelni
Publicznej w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2, książek naukowych na potrzeby Biblioteki
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w zakresie części ….. przedmiotu zamówienia.

2. Zakres przedmiotu umowy określony został w ofercie Wykonawcy oraz cenowo w formularzu
cenowym - załącznik nr 3, stanowiącym wraz z Zaproszeniem do złożenia oferty integralną
część niniejszej umowy.

1.

2.
3.
4.

§2
Dostawa zostanie zrealizowana od dnia podpisania umowy do dnia 14.12.2020r. Dostawa będzie
realizowana cyklicznie partiami z uwzględnieniem terminu realizacji zamówienia wskazanego
przez Wykonawcę w ofercie.
Miejscem dostawy są pomieszczenia budynku Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku przy
Pl. Dąbrowskiego 2 wskazane przez Zamawiającego.
Zamawiający ustanawia do odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu umowy Panią
mgr Anetę Kamińską- Krysztofiak.
Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie protokołu odbioru.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę ryczałtową
zawierającą podatek VAT, określoną w formularzu oferty, w wysokości: …………….. zł brutto,
(słownie: ……………………………………….. zł)
w tym wartość netto: ………………. zł
(słownie: ……………………………………… zł).
2. Cena zawiera wszystkie składniki wynagrodzenia dla Wykonawcy związane z całościowym
wykonaniem przedmiotu zamówienia i obejmuje również koszty transportu, dostarczenia
książek na miejsce wskazane w paragrafie 2 ust. 2 niniejszej umowy.
3. Wykonawca wymieni w fakturze wszystkie składniki przedmiotu zamówienia rodzajowo i
ilościowo zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem ich ilości i cen
jednostkowych.
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4. Cena zawiera wszystkie składniki wynagrodzenia dla Wykonawcy związane z całościowym
wykonaniem przedmiotu umowy.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, płatne będzie przelewem w
terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony protokół
zdawczo-odbiorczy.
6. Termin zapłaty na fakturze powinien zostać określony wyrażeniem ”zgodnie z umową”. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w doręczonej fakturze lub załącznikach, termin
zapłaty wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym Wykonawca usunie stwierdzone
uchybienia, bez skutków materialno-prawnych dla Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
8. Za datę płatności przelewu uważa się datę uznania na rachunku bankowym Wykonawcy.
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§4
Po dostarczeniu przedmiotu umowy Zamawiający sprawdzi zgodność dostarczonego
zamówienia z umową.
W przypadku stwierdzenia, że przedmiot zamówienia nie jest zgodny z umową, Wykonawca jest
zobowiązany do dostarczenia nowego przedmiotu umowy w zakresie w jakim nie został przyjęty
przez Zamawiającego, w terminie do 3 dni od dnia przekazania droga mailową przez
Zamawiającego informacji o jego niezgodności.
Strony podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy jedynie w przypadku, gdy będzie on zawierał
wyszczególnienie całego dostarczonego asortymentu, a dostarczone zamówienie będzie zgodne z
umową, kompletne i wolne od wad.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z zobowiązań zawartych w ust. 2 niniejszego
paragrafu, bądź uchybienia w ilości i jakości dostarczanego przedmiotu umowy będą się
powtarzać, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym, bez prawa Wykonawcy do naliczania kar umownych.

§5
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, odpowiedniej jakości, wolny od
wad fizycznych, a w szczególności technologicznych, materiałowych lub wykonawczych.
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§6
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w
terminie określonym w § 2 ust.1 niniejszej umowy w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku, gdy dostarczy przedmiot
umowy, jednak Zamawiający uzna go za niezgodny z umową i wezwie do dostarczenia nowego
przedmiotu umowy w zakresie nie przyjętym w terminie do 3 dni, a Wykonawca termin ten
przekroczy. Kara umowna za przekroczenie w/w terminu wynosi 50,00 zł za każdy kolejny
dzień.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, w szczególności wystąpienia sytuacji
wskazanej w § 4 ust. 4 niniejszej umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego, o
których mowa w ust.1 i ust. 2 z wystawionej faktury. W przypadku określonym w ust. 3 i 4
zostanie wystawiona nota obciążeniowa.
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6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, w
przypadku, gdy:
a) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) rozpocznie się likwidacja firmy Wykonawcy, zostanie złożony wniosek o ogłoszenie jego
upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym
wykonanie umowy.
7. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z
wystawionej faktury.
9. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości
odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
§7
1. Strony dopuszczają zmiany postanowień zawartej umowy.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - w formie aneksu.
§8
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego,
kierując swoje roszczenia do Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Zamawiającego w
ciągu 3 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.
3. Jeżeli Wykonawca odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może zwrócić się do Sądu Powszechnego
według właściwości miejscowej dla Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
5. Umowa niniejsza jest wiążąca dla obu stron z chwilą jej podpisania i może być zmieniona jedynie
w drodze pisemnego porozumienia (aneksu).
6. Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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