WZÓR-UMOWA
zawarta w Płocku w dniu ……......….… r. pomiędzy:
Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny, Jednostka Budżetowa w Płocku,
ul. Norbertańska 2 reprezentowanym przez:
..........................................................................................................................................................
na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Płocka nr .......... dnia .......................................
zwanym dalej "Zamawiającym" z jednej strony
a:
……………………………………………………………………………………… z siedzibą
w…………………………………………………………………………...............……………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej "Wykonawcą"
o następującej treści:
§1
1. W wyniku przeprowadzonego i rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienie
publicznego o wartości poniżej 30 000 Euro, Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje
się dostarczyć ryby mrożone i żywe dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku w roku
2021, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy w części …… zamówienia.
2. Integralną częścią umowy jest:
a) Opis Przedmiotu Zamówienia "Dostawa ryb mrożonych i żywych dla Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2021" – załącznik nr 3 do Zapytania,
b) Oferta Wykonawcy z dnia …………..…– załącznik nr 1 do Zapytania,
c) Formularz cenowy z dnia …...................– załącznik nr 2 do Zapytania.
§2
1. Zamawiający nabywa, a Wykonawca sprzedaje towar – ryby mrożone i/lub żywe w części ….
2. Ilość dostarczonego towaru odbywa się zależnie od potrzeb Zamawiającego, na podstawie
konkretnego zamówienia – składanego w ramach niniejszej umowy – w formie pisemnej
lub telefonicznie, w którym określa się ilości i termin dostawy.
3. Suma zamówionego i dostarczonego towaru na podstawie konkretnych zamówień
Zamawiającego nie musi odpowiadać ilości określonej w ogłoszeniu i może ulec zmniejszeniu,
przy czym wartość zamówienia może ulec zmniejszeniu do 30% wartości określonej w umowie
co nie stanowi prawa Wykonawcy do zgłoszenia roszczeń z tego tytułu.
4. Odbiór towaru przez Zamawiającego będzie dokonywany w Płocku, przy ul. Norbertańskiej 2.
5. Wykonawca dostarczy towar własnym transportem i na własny koszt.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar do Zamawiającego najpóźniej …. godzin/-y od
chwili zgłoszenia zapotrzebowania telefonicznie na numer …...................... lub za pomocą faksu
na numer …............................... w miejscu i w ilościach wskazanych przez Zamawiającego
w godz. 7:00 – 15:00. Potwierdzeniem wysłania zamówienia jest billing Zamawiającego lub
wydruk z faksu Zamawiającego potwierdzający wysłaną wiadomości.
§3
1. Strony ustalają wartość umowy zgodnie z ofertą przetargową, która stanowi załącznik do
niniejszej umowy do kwoty:
a) dla części nr 1 – wartość netto: ……………. zł, (słownie:…………….. złotych); po
doliczeniu podatku VAT … %, w wysokości …….... zł (słownie: ………. złotych); wartość
brutto: …………..zł (słownie: ……………………….złotych),

b) dla części nr 2 – wartość netto: ……………. zł, (słownie:…………….. złotych); po
doliczeniu podatku VAT … %, w wysokości …….... zł (słownie: ………. złotych); wartość
brutto: …………..zł (słownie: ……………………….złotych);
c) dla części nr 3 – wartość netto: ……………. zł, (słownie:…………….. złotych); po
doliczeniu podatku VAT … %, w wysokości …….... zł (słownie: ………. złotych); wartość
brutto: …………..zł (słownie: ……………………….złotych).
2. Wykonawca zapewnia niezmienność cen w okresie trwania umowy.
3. Kwoty określone w niniejszym paragrafie wyczerpują wszystkie zobowiązania Zamawiającego
w stosunku do Wykonawcy z tytułu wykonywania umowy.
4. Zamawiający, każdorazowo za dostarczenie przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się płacić
Wykonawcy należność w następujący sposób:
Kwota do zapłaty = (cena jedn. netto* x ilość dostawy w kg/szt.) + podatek VAT*
* poszczególny asortyment zgodnie z Formularzem cenowym - Zał. nr 2 do Zapytania
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za zamówioną i wykonaną dostawę
zgodnie z poprawnie wystawioną fakturą VAT w terminie 21 dni od daty jej otrzymania.
Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Źródło finansowania - Budżet MOZ-JB w Płocku, dział 925, rozdział 92504.
7. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT …………………………………..
8. Wykonawca ma obowiązek wystawiania faktur VAT z następującymi danymi:
Nabywca: Gmina - Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1, NIP: ................................,
Odbiorca: Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, ul. Norbertańska 2,
09-402 Płock.
9. Poprawnie wystawioną fakturę VAT zgodnie z ust. 8, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć
do siedziby Odbiorcy (Zamawiającego) tj. Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki
Budżetowej w Płocku, ul. Norbertańska 2, 09-402 Płock lub w przypadku wystawienia faktury
ustrukturyzowanej przesyłać na Platformę Elektronicznego Fakturowania na następujący adres
skrzynki PEPPOL: 7742137442.
*10. 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 § 3 ust. 5 umowy.
*11. 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. 2019 r. poz. 2357 ze
zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz że rachunek ten znajduje się w wykazie podmiotów, o
którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.
2020 r. poz. 106 ze zm.) tzw. białej liście podatników VAT.
*12. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie
spełnia wymogów określonych w ust. 11 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z
dokonaniem zapłaty za realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez
Wykonawcę, który będzie spełniał warunki określone w ust. 11. W takim przypadku Wykonawca
zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie płatności za okres od pierwszego dnia po
upływie terminu płatności wskazanego w § 3 ust. 5 do 7-go dnia od daty powiadomienia
Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi z ust. 11.
*13. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 11 oraz ust. 12
okażą się niezgodne z prawdą.
*14. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego
tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę,
jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z
zakwestionowanych przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT

na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu
Umowy.
** jeżeli Wykonawca nie będzie czynnym podatnikiem podatku VAT treść zaznaczona znakiem „*” zostanie
wykreślona.

§4
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru.
2. W przypadku wykonania przez Wykonawcę dostawy towaru niezgodnego z opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącego integralną część umowy - Zamawiający ma prawo:
1. odmówić przyjęcia towaru, i/lub
2. odesłać towar na koszt Wykonawcy, i/lub
3. żądać usunięcia wszystkich skutków wynikających z użycia niezgodnego towaru i/lub
4. odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 5 dni od ustalenia w/w okoliczności w całym
okresie obowiązywania umowy.
§5
Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w przypadku:
1. Każdorazowego protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego zaniedbań dokonanych
przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy określonych w §4,
oraz polegających na:
a) nieterminowej dostawie towaru, i/lub
b) niepełnej realizacji zamówienia.
2. Odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, a w szczególności:
a) w przypadku trzykrotnego protokolarnego stwierdzenia niewykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu umowy w zakresie opisanym w §5 pkt 1 i/lub
b) rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 5 dni od ustalenia w/w okoliczności w całym
okresie obowiązywania umowy.
§6
W przypadku niesolidności i uchybień ze strony Wykonawcy oraz nieterminowości dostaw,
a w szczególności przekroczenia bez zgody Zamawiającego terminu określonego w § 2 ust. 6
ponad 24 godziny, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Natychmiastowego rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Powierzenia wykonania zamówienia osobom trzecim i obciążenia Wykonawcy kosztami ponad
koszty poniesione zgodnie z wyliczeniami na podstawie §3.
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§7
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20%
wartości brutto umowy określonej w § 3 ust.1 w razie odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kwoty 1.000,00 zł, w przypadku
każdorazowego protokolarnego stwierdzenia któregokolwiek z zaniedbań, określonych w §5
ust 1.
Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki za nieterminową zapłatę faktur VAT w wysokości
ustawowej.
Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy powstanie szkoda – Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia
w pełnej wysokości na zasadach ogólnych k.c.
W przypadku wystąpienia kar umownych po stronie Wykonawcy, Wykonawca wyraża zgodę
na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

6. Wykonawca wyraża zgodę na kumulowanie przez Zamawiającego kar umownych określonych
w pkt 1 i 2.
§8
Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy, za 1-miesięcznym okresem
wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień danego miesiąca
§9
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia zawarcia umowy do dnia
31.12.2021 r. z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wykorzystania przed dniem 31.12.2021 r. kwoty określonej § 3 ust. 1 niniejsza
umowa ulega rozwiązaniu z dniem powstania powyższej okoliczności.
§10
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:
a) wynagrodzenia brutto, w przypadku prawnej zmiany wysokości podatku VAT,
b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia:
- działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny
domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane przez
Wykonawcę,
- epidemii/pandemii, klęski żywiołowej (jak np. huragany, powodzie, trzęsienie ziemi) lub innych
zdarzeń (jak np. bunty, niepokoje, strajki, okupacje obiektów Zamawiającego przez osoby inne
niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców).
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu
stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz określił warunki takiej
zmiany.
4. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, ze 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. W przypadku tym, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie zmiany sposobu płatności
określonego w § 3 ust. 10.
§11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz innych ustaw dotyczących przedmiotu umowy.
2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się
rozwiązać polubownie a w przypadku braku porozumienia, poddają rozstrzygnięciu sądu
właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
§12
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach pozostających
na prawach oryginału, po jednej dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

