
DA.PM.232.15.2020                                Wzór umowy 

 

zawarta w dniu …………... pomiędzy:  

Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, NIP: 774 24-72-620 

reprezentowaną przez:………………………………,  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a                                                               

……………………………………………………………………………. reprezentowaną przez: 

……………………………………… – ……………………………., zwaną dalej „Wykonawcą”,  

o następującej treści: 

 

Na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843) została zawarta umowa następującej treści: 

 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż, uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego 

CCTV we wskazanych punktach w budynku Domu Studenta Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku przy ul. Abp Nowowiejskiego 6. 

2. Zakres świadczonych usług zawiera zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami, które 

stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę ryczałtową w kwocie  ofertowej 

brutto…………………. zł (słownie: …………………………………………….. 00/100), w tym 

kwotę netto: …………………………………….. zł (słownie: ……………………..00/100). 

2. Należność wskazana w §2 ust. 1 płatna będzie jednorazowo po wykonaniu przedmiotu umowy. 

Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą, przy czym podstawą do jej wystawienia jest 

bezusterkowy protokół odbioru końcowego.   

3. Termin płatności faktury – do 14 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury. 

4. W przypadku gdy faktura lub inne dokumenty będą zawierały błędy lub braki, termin zapłaty 

określony w ust. 3 ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do usunięcia braków, bez skutków 

materialno –prawnych dla Zamawiającego. 

5. Zamawiający oświadcza, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi:  774-24-72-620. 

6. Wynagrodzenie powyższe jest ostateczne i uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są 

niezbędne do kompletnego zrealizowania umowy oraz wszystkie elementy inflacyjne w okresie 

realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur w wysokości   

ustawowej. 

§ 3 

Przedmiot umowy będzie realizowany w następujących terminach:  

a) termin dostawy, montażu wraz z uruchomieniem monitoringu oraz przekazaniem 

wymaganej dokumentacji i instrukcji  nie dłuższy niż  30 dni  od dnia podpisania umowy. 

 

 

 



 

§ 4 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) terminowe wykonanie usługi zgodnie z § 3 niniejszej umowy, 

b) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

c) okazanie i przekazanie na każde żądanie Zamawiającego dokumentów dotyczących 

zainstalowanych materiałów (np. certyfikaty, normy), 

d) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej, pozwalającej na ocenę należytego 

wykonania usługi, 

e) Wykonawca przez cały okres trwania gwarancji zobowiązany będzie do zapewnienia stałej 

konserwacji systemów, urządzeń, a w przypadku awarii do podjęcia naprawy systemów w 

terminie nie dłuższym niż 24 godziny, przy należytym zgłoszeniu usterki do Wykonawcy w 

przypadku awarii zapewniającej działanie systemu, w przypadku należytym zgłoszeniu 

usterki do Wykonawcy w przypadku awarii niezapewniającej działanie systemu czas reakcji 

naprawy systemów w terminie nie dłuższym niż 12 godzin. 

 

§ 6 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego 

powstałe z jego winy lub powstałe w wyniku niewłaściwej realizacji warunków umowy przez 

Wykonawcę, na podstawie protokołu sporządzonego na tę okoliczność.   

2. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody 

związane z wykonywaniem przedmiotu umowy wyrządzone zarówno Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia przez cały okres trwania 

niniejszej umowy, a na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do każdorazowego okazania 

odnowionej polisy. Niedotrzymanie tego warunku może skutkować odstąpieniem przez 

zamawiającego od umowy ze skutkiem natychmiastowym złożonym pod rygorem nieważności 

na piśmie 

§ 7 

1.  Wykonawca powiadomi Zamawiającego  pisemnie o gotowości do odbioru końcowego i złoży 

jednocześnie wszystkie niezbędne dokumenty, tj. zaakceptowaną przez Zamawiającego 

instrukcję obsługi zamontowanych monitorujących oraz dokumenty na zainstalowane 

materiały.  

2. Podpisując protokół zdawczo-odbiorczy Wykonawca przekazuje jednocześnie Zamawiającemu 

wszelkie urządzenia wraz z dokumentacją na własność. 

3. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy został wykonany niezgodnie z umową, 

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek w zakresie w jakim nie został on przyjęty 

przez Zamawiającego, w terminie do 7 dni od dnia przekazania informacji przez 

Zamawiającego. 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego kary umowne: 

a) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% sumy wartości 

wynagrodzeń brutto określonych w § 2 ust.1 a za każdy dzień opóźnienia. Łączna wartość 

kar umownych, o których mowa w §2 ust. 1 a niniejszej umowy nie może przekroczyć 40% 

wartości wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji przedmiotu umowy, 

b) w wysokości 15 % sumy wartości wynagrodzeń brutto określonych w § 2 ust.1 umowy w 

razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi 



odpowiedzialność Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego, 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z 

wystawionej przez siebie faktury. 

 

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w trybie 

natychmiastowym, w przypadku gdy: 

a) zaistnieje  istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach, 

b) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy  Wykonawcy, 

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

 

§ 10 

1. Osobami upoważnionymi z ramienia Zamawiającego do spraw związanych z realizacją 

przedmiotowej usługi są kierownicy jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 

2. Koordynatorem z ramienia Zamawiającego jest ………………………. 

3. Koordynatorem z ramienia Wykonawcy jest …………………………………………………. 

 

§ 11 

1. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia 24 miesięcznej gwarancji. 

2. Bieg gwarancji dla całości przedmiotu zamówienia rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od 

daty odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Ponadto 

Wykonawca zapewni okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, nie mniejszy niż okres 

udzielonej gwarancji. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, odpowiedniej jakości i 

funkcjonalności, wolny od wad fizycznych, a w szczególności technologicznych, 

materiałowych lub wykonawczych. 

4. Zamawiający  jest zobowiązany do: 

a) natychmiastowego powiadamiania Wykonawcy o wszelkich zdarzeniach dotyczących 

nieprawidłowego działania systemu oraz do powiadamiania Wykonawcy o wszelkich 

zdarzeniach mogących mieć wpływ na wykonywanie niniejszej umowy przez Wykonawcę. 

 

§ 12 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście. 

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania 

podwykonawców jak za swoje własne. 

§ 13 

1. Strony dopuszczają możliwość dokonania w umowie następujących zmian w zakresie: 

a) zmiany wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

b) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia poniższych 

okoliczności: 

- zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub 

cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, 

- zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi,  

- zaistnienie buntów, niepokojów, strajków,  



 

 

2. Zmiany treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron w formie  pisemnego 

aneksu. 

§ 14 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Sprawy sporne wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny 

odpowiedni miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę  sporządzono w trzech egzemplarzach, przy czym dwa egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                   WYKONAWCA 


