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UMOWA o dzieło 

Nr               / WRM.II.RM/ Z /               /2013 
 

zawarta w dniu ................ 2013 roku pomiędzy: 

Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1 
reprezentowaną przez: Cezarego Lewandowskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta ds. 

Rozwoju i Inwestycji, działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr 203/2013 z dnia 

10 lipca 2013 roku udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
 

a 

…………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 

o następującej treści: 
§ 1 

1. Mając na uwadze art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

dokument pn.: „Koncepcja przebudowy drogi startowej o nawierzchni utwardzonej 

na lotnisku Płock”, zwany dalej „przedmiotem umowy”. 
2. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określa opis przedmiotu 

zamówienia zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca będzie współpracował w niezbędnym zakresie z Zamawiającym przy 

realizowaniu przedmiotu niniejszej umowy. 
4. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i niezbędną wiedzę do wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy. 
 

§ 2 

1. Zakres przedmiotu umowy obejmować będzie wykonanie dokumentacji zapewniającej 

możliwość wystąpienia do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) w celu zgłoszenia zmian 

sposobu zagospodarowania lotniska Płock - użytkowanego przez Aeroklub Ziemi 

Mazowieckiej, polegającego na lokalizacji, na terenie lotniska drogi startowej (DS.) o 

nawierzchni utwardzonej kodu referencyjnego 1 z możliwością rozbudowy do kodu 

referencyjnego 2 wraz z określeniem lokalizacji stref zabudowy kubaturowej i 

infrastruktury dla potrzeb docelowych lotniska Płock. 

2. Koncepcja powinna zawierać: 

I. część graficzną: 

1) koncepcja planu zagospodarowania lotniska w skali 1:5000, 

2) plan ograniczeń wysokości zabudowy w rejonie lotniska w skali 1:25000 wraz z 

wykazem przeszkód lotniczych, 

3) profil drogi startowej w skali 1:500, 1:5000 

II. część opisową określającą wprowadzane zmiany na lotnisku zgodnie z wymogami ULC. 

3. Dodatkowo należy wykonać na mapie i w skali, określonej przez Zamawiającego „Plan 

zagospodarowania lotniska Płock wraz z ograniczeniami wysokości zabudowy w rejonie 

lotniska” - do celów planistycznych 
4. Część graficzną przedmiotu umowy należy wykonać na kopii mapy zasadniczej 

pochodzącej z zasobu powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
5. Opracowanie winno być sporządzone w 2 egzemplarzach w formie wydruków oraz w 

formie elektronicznej (zapis na CD: część tekstowa - w formie pliku „pdf” oraz w 

edytowalnym zapisie cyfrowym plików w formacie Open Office, część graficzna - w formie 

pliku „pdf” oraz wielowarstwowo i wektorowo w formacie plików dxf/dwg, układ odniesień 

przestrzennych 2000/21). 
6. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 

1) przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z 

uwzględnieniem powszechnie obowiązujących norm, w szczególności z przepisami 

ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (tj. Dz. U. z 2012 roku, poz. 933 ze 

zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, 
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2) przedmiot umowy winien uwzględniać aktualny stan wiedzy i stan prawny oraz służyć 

celowi dla którego zostanie wykonany, 

3) raportowanie postępu prac poprzez spotkania z Zamawiającym przynajmniej raz w 

miesiącu, począwszy od daty podpisania umowy, wraz z kompletowaniem i 

dostarczeniem na każde wezwanie Zamawiającego dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

7. Zamawiający przekaże Wykonawcy: 
1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, 

przyjęte Uchwałą Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku, 

2) dokumentację projektową (do wglądu lub na nośniku elektronicznym): 

 „Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy 

północno-zachodniej „Bielska” w Płocku – Etap I: odcinek od Ronda Wojska 

Polskiego do nowoprojektowanego węzła „Boryszewo”, 

 „Budowa obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka na odcinku od ul. Szpitalnej 

do węzła „Bielska” – Etap IA : odcinek od ul. Długiej do węzła „Bielska”, 

 koncepcje i wstępny projekt budowlany dla inwestycji: „Budowa łącznika pomiędzy 

Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno-zachodniej „Bielska” w 

Płocku – Etap II: odcinek od nowoprojektowanego węzła „Boryszewo” do węzła 

„Bielska”. 
8. Wykonawca pozyska własnym staraniem i na własny koszt wszelkie pozostałe materiały 

niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 
 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich 

informacji uzyskanych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy dotyczących 

Zamawiającego i jego Klientów. 

2. Przez obowiązek, o którym mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz: 

1) zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków 

twardych i innych nośników informacji itp. nie związanych z powierzonym zakresem 

prac, 

2) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności 

udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych 

nakazem poufności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego na 

terenie siedziby Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody. 

4. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby trzecie 

przy udziale których wykonuje czynności dla Zamawiającego, przestrzegali tych samych 

reguł poufności określonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za należyte wypełnienie zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania 

lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje własne. 

5. Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do 

ochrony informacji poufnych Zamawiającego i jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania 

zlecenia mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest nie wprowadzać do budynku będącego siedzibą 

Zamawiającego osób trzecich. 

7. Postanowienia ust. 1 - 6 nie będą miały zastosowania do informacji, które: 
1) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy, 

2) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej 

niniejszą umową, 

3) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego lub 

decyzji administracyjnej. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Urzędu Miasta Płocka oraz innymi właściwymi dla danej usługi regulacjami systemu, 

dostępnymi na stronie www.zsz.plock.eu; regulacje nieujawnione publicznie z uwagi na 

wymagania bezpieczeństwa informacji zostaną przedstawione Wykonawcy po zawarciu 

niniejszej umowy, zaś Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie – wprost lub 

odpowiednio. 
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§ 4 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącego nadzoru nad realizacją niniejszej umowy, a 

w szczególności w zakresie możliwości i obowiązku zachowania terminu jej wykonania. 

2. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją umowy prowadzić będzie Pan Leszek 

Narkowicz - Dyrektor Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury. 

3. Wykonanie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od 

dnia podpisania niniejszej umowy. 

4. Przedłużenie terminu realizacji umowy może ulec zmianie jedynie w przypadku ważnych 

przyczyn, nie leżących po stronie Wykonawcy, pisemnie uzasadnionych i udowodnionych 

przez Wykonawcę, których wystąpienie realnie wpływa na termin zrealizowania przedmiotu 

niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej weryfikacji w/w 

przyczyn wskazanych przez Wykonawcę i do samodzielnego podjęcia decyzji w kwestii 

zasadności zmiany terminu. 
5. Wykonawca jest zobowiązany do dotrzymania terminu finalnego wykonania prac. 
6. Uznaje się, że Wykonawca otrzymał wystarczające informacje w zakresie wszelkich spraw i 

kwestii dotyczących realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby 

Zamawiającego. 
8. Dowodem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo – 

odbiorczy podpisany przez osobę nadzorującą wykonanie zamówienia, o której mowa w 

ust. 2. 

9. Niekompletność lub wady opracowania Zamawiający zobowiązany jest reklamować na 

piśmie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia pracy wraz z protokołem 

zdawczo - odbiorczym oraz wezwać Wykonawcę do usunięcia wad w ściśle oznaczonym 

terminie jednak nie dłuższym niż 14 dni. 

10. Usunięcie niekompletności lub wad pracy Wykonawca wykona bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 
 

§ 5 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest jednorazowe 

wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się łączną kwotą: ............... zł – netto 

(słownie złotych: .................), ............... zł. – brutto (słownie złotych: ..............). 
3. Wynagrodzenie obejmuje prace związane z opracowaniem przedmiotu umowy oraz 

wszelkie inne prace i czynności, do których realizacji zobowiązał się Wykonawca oraz 

należne podatki. 
4. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację niniejszego 

zamówienia. 
 

§ 6 

1. Termin realizacji faktury- 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego. 

2. Należność za realizację zamówienia Zamawiający przekaże na konto Wykonawcy wskazane 

w rachunku, wystawionym na Gminę Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP: 

774-31-35-712, zawierającej w treści numer umowy. 
3. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

4. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia, w wysokości i na warunkach określonych w 

niniejszej Umowie, wypełnia wszelkie ewentualne roszczenia majątkowe Wykonawcy 

względem Zamawiającego. 
5. Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelności) przez Wykonawcę na 

osobę trzecią jest niedopuszczalne. 
 

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że jego prawa autorskie do wykonanego dzieła, określonego w § 1 

umowy, są nieograniczone i z chwilą podpisania protokołu odbioru przenosi je na 

zamawiającego na następujących polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. 

zm.), tj.: 
1) przeniesienie trwałe lub czasowe zwielokrotnianie oraz utrwalanie utworu każdą 

techniką znaną w chwili zawarcia niniejszej Umowy na nośnikach, w tym na każdym 
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nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku video, taśmie światłoczułej, 

magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego, przystosowanie, kopiowanie, zmienianie układu 

lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian w utworze, 

2) wytwarzanie określoną techniką dodatkowych egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

3) wprowadzanie do pamięci komputera, 

4) publiczne rozpowszechnianie, odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie oraz nadawanie 

i reemitowanie utworu (w całości i we fragmentach), a także publiczne udostępnianie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, w tym poprzez emisję w sieci Internet, sieci telewizyjnej w 

programach krajowych i zagranicznych stacji telewizyjnych, także satelitarnych; 

5) najem, dzierżawa lub wymiana nośników, na którym utwór utrwalono, wykorzystanie 

w utworach multimedialnych. 

2. Wraz z przeniesieniem powyższych autorskich praw majątkowych, na zamawiającego 

przechodzi wyłączne prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz do 

udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie. W 

szczególności zamawiający jest uprawniony do dokonywania lub zlecania dokonania 

osobom trzecim wszelkich modyfikacji i zmian tych utworów w zakresie uznanym przez 

siebie za niezbędny. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wobec zamawiającego do nie wykonywania autorskich praw 

osobistych przysługujących mu do utworu, o którym mowa w § 1. W szczególności 

wykonawca zobowiązuje się do nie wykonywania: prawa do autorstwa utworu, do 

udostępnienia ich anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i formy utworów oraz ich 

rzetelnego wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów 

publiczności, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworów. 

4. Przeniesienie praw określonych niniejszą Umową następuje na wyłączną własność 

zamawiającego i jest nieograniczone terytorialnie. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia o którym stanowi § 5 

ust. 2 niniejszej umowy, wszelkie prawa zależne do wykonanego dzieła. 
 

§ 8 

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. Odstąpienie od umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
 

§ 9 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy 

w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o którymkolwiek z poniższych zdarzeń: 
1. zostanie złożony wniosek o rozwiązanie, upadłość lub likwidację Wykonawcy, 

2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym 

wykonanie umowy, 

3. Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn albo nie 

kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 
 
 

§ 10 

1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy są kary umowne. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia - w wysokości 1% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa § 5 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, 
2) za opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu 

zamówienia - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 5 ust. 2, za 

każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu, ponad termin wyznaczony przez 

Zamawiającego, 
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3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn dotyczących Wykonawcy 

lub bezzasadnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 30% 

wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust. 2. 

3. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda, 

Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości ponad wysokość kar 

umownych. 

4. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary 

umownej. 

5. W przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu umowy, a następnie odstąpienia od 

umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno z tytułu 

opóźnienia jak i odstąpienia. 
6. Kary umowne podlegają sumowaniu. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego 

z wystawionej przez siebie faktury. 
8. Przed naliczeniem kary umownej strona, która zamierza skorzystać z kar umownych z 

powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę wnosi 

pisemne zawiadomienie o powstaniu obowiązku naliczenia kar umownych wynikających z 

niniejszej umowy wraz z uzasadnieniem i wskazaniem przyczyn. 

9. Z chwilą odstąpienia przez Zamawiającego od umowy istniejąca dokumentacja oraz 

projekty dokumentów, niezależnie od stopnia zaawansowania prac projektowych, stają się 

jego własnością i przysługuje mu prawo ich wykorzystywania na potrzeby kontynuowania 

opracowania dokumentów bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do wydania w terminie 14 dni od daty odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy wszystkich znajdujących się w jego posiadaniu dokumentów i 

materiałów dotyczących przedmiotu zamówienia. 

 

§ 11 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu 

stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie zawiadomienia wynikające z niniejszej umowy muszą być kierowane w formie 

pisemnej na odpowiednie adresy stron przedstawione w komparycji niniejszej umowy lub 

na inny adres wskazany na piśmie przez stronę. W przypadku braku zawiadomienia o 

zmianie adresu, doręczenie pisma na ostatni znany adres uważa się za skuteczne. 

 

§ 12 
W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz przepisy właściwe dla przedmiotu umowy. 

 

§ 13 

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu  

właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego. 

 

                       

 ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

................................................. ….......................................... 

 

 

 

 

sporządził: Robert Świerkocki WRM-II-RM 

sprawdził: 


