
UMOWA NR ...........WIR.III/Z/.........../2013    

zawarta w Płocku dnia …............. pomiędzy:
1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku , Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym", 
reprezentowaną przez:
................................................................................................................................, a
2. 
….................................................................................................................................
zwanym dalej ,,Wykonawcą”, reprezentowanym przez …............................................

§ 1
Mając na uwadze  art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  zadania  pn.: 
„Przebudowa  i  rozbudowa  budynku  Miejskiego  Przedszkola  nr  15  ul.  Piasta  
Kołodzieja 4 wraz z termomodernizacją – opracowanie projektów wykonawczych,  
kosztorysów inwestorskich i przedmiarów"

§ 2
1. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

1) oferta Wykonawcy,
2) opis przedmiotu zamówienia

§ 3
1.  Przedmiot  umowy  obejmuje  opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowo  - 
kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zadania 
określonego w § 1, zwanej dalej  „dokumentacją”.
2. W zakres dokumentacji projektowej i kosztorysowej wchodzą:
1) branża budowlana
a) projekt wykonawczy branży architektonicznej przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola
b) projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej  przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola
c) projekt wykonawczy  dźwigu towarowego do obsługi bloku żywieniowego,
d) projekt  wykonawczy rozbiórki i budowy śmietnika ze względu na zmianę jego usytuowania 
    na działce.
e) projekt wykonawczy podjazdu dla niepełnosprawnych  
f)  projekt termomodernizacji całego budynku przedszkola po rozbudowie wraz z wykonaniem 
    charakterystyki energetycznej budynku w stanie istniejącym i projektowanym  sporządzonej 
    według obecnie obowiązujących przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra 
    Infrastruktury z dnia 06.11.2008r w sprawie metodologii obliczania charakterystyki 
    energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną 
    całość techniczno użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw i charakterystyki
    energetycznej  (Dz. U. z2008 r. Nr 201, poz.1240)          
g) wykonanie audytu energetycznego dla istniejącego budynku przedszkola 
h) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
2) branża sanitarna
a) projekt wykonawczy na budowę przyłączy : kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
    cieplnego z przebudową kolizyjnych odcinków wraz z instalacjami doziemnymi
b) projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i 
    centralnego ogrzewania na potrzeby rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola
c) projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej bloku żywieniowego
d) projekt wykonawczy wyposażenia technologicznego bloku żywieniowego 
e) projekt wykonawczy systemu oddymiania klatek schodowych 
3) branża elektryczna 
a) projekt wykonawczy na zasilanie oraz wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych.
4) branża drogowa
a) projekt wykonawczy na wewnętrzną komunikację drogową i pieszą oraz na miejsca 
    postojowe do 10 stanowisk  wraz  z niezbędną infrastrukturą i poszerzeniem bramy 
    wjazdowej



b) projekt wykonawczy na usunięcie ewentualnych kolizji, które mogłyby wystąpić między 
    zaprojektowanymi robotami budowlanymi a elementami istniejącej infrastruktury.
5) zbiorcze zestawienie kosztów,
6) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie 
    wszystkich branż,
7) kosztorysy inwestorskie w zakresie wszystkich branż, sporządzone w oparciu o wytyczne  
    kosztorysowe uzgodnione z Zamawiającym,
8) przedmiary robót w zakresie wszystkich branż,
9) a ponadto inne, nie wymienione wyżej opracowania, o ile w trakcie realizacji zamówienia 
    ujawni się taka potrzeba.

§ 4
1. Wykonawca przystąpi do wykonania przedmiotu zamówienia bezzwłocznie po podpisaniu 
umowy.
2. Termin zakończenia realizacji umowy - 12 tygodni od dniu podpisania umowy. 
3.  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 przyjmującego zamówienie i do samodzielnego podjęcia decyzji  w kwestii 
zasadności zmiany terminu.
4. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania terminu finalnego wykonania 
prac.
5. Uznaje się, że Wykonawca otrzymał wystarczające informacje w zakresie wszelkich spraw 
i kwestii dotyczących realizacji przedmiotu umowy.

§ 5
1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji należy:
1) opracowanie dokumentacji z dokonaniem wszystkich wymaganych przez Zamawiającego 
uzgodnień.
2)Przekazanie Zamawiającemu wraz z końcowym protokółem zdawczo-odbiorczym  
   dokumentacji  technicznej:

- oświadczenie projektanta, że projekt budowlano-wykonawczy został wykonany zgodnie z 
założeniami i zaleceniami użytkownika obiektu określonymi na etapie prac projektowych 
- oświadczenie projektanta, że dokumentacja techniczna została uzgodniona 
międzybranżowo i została opracowana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej, uzyskała wszelkie wymagane uzgodnienia oraz, że jest 
kompletna i użyteczna z punktu widzenia celu, któremu na służyć.

3) Pisemne oświadczenia, o których mowa wyżej, stanową integralną część przedmiotu 
    umowy.
4) Dokonanie jednokrotnej przeceny kosztorysów inwestorskich na żądanie Zamawiającego.
5)Usuwanie wynikłych w trakcie realizacji inwestycji ewentualnych wad i braków dokumentacji 
technicznej z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego, uzupełnienie i modyfikacja 
dokumentacji technicznej - w terminie ustalonym przez strony.
6) Opracowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
a) ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.),
b) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. (Dz. U. z 2012r. Nr.120, poz.1133, z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego,
c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
d) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
postaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 200r. Nr 130, poz. 1389),
7) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w siedzibie Zamawiającego minimum 1 
spotkania  roboczego  Projektantów  z  Zamawiającym i  przyszłym  Użytkownikiem  na  etapie 
sporządzania dokumentacji projektowej, w celu omówienia przyszłych rozwiązań projektowych 



i materiałowych, które muszą się zakończyć pisemnym protokołem podpisanym przez strony. 
Protokół uzgodnień sporządza Wykonawca.
8) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wystąpieniu istotnych problemów, których 
Wykonawca mimo dołożonej należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym 
zakresie, celem niedopuszczenia do opóźnień. Zamawiający zastrzega jednak ,że nie będzie 
wykonywał  przez  Wykonawcę działań,  do których Wykonawca zobowiązał  się  na podstawie 
zawartej umowy.
9)  Pełnienia  nadzoru  autorskiego  przez  autorów  projektów  wszystkich  branż  –  w  okresie 
ważności pozwolenia na budowę oraz w fazie realizacji inwestycji. 
-  Koszt  pełnienia nadzoru autorskiego na budowie powinien być oszacowany na podstawie 
wytycznych Inwestora w ilości 12 nadzorów w okresie trwania budowy i należy go wliczyć w 
koszt dokumentacji projektowej. 
2. Do obowiązków Zamawiającego należy udzielenie wykonawcy – na jego pisemny wniosek – 
pełnomocnictwa do reprezentowania i  występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach 
dotyczących projektowania.
3.  Strony zobowiązują się do ścisłego współdziałania i informowania się wzajemnie o swoich 
oczekiwaniach związanych z realizacją przedmiotu umowy.  
4.  Ze  strony  Zamawiającego  nadzór  nad  prawidłową  realizacją  umowy  będzie  sprawowała 
…............................................................, tel. …...........................
5.  Ze  strony  Wykonawcy  osobą  wyznaczoną  do  kontaktu  z  Zamawiającym  będzie: 
…........................................................., tel: …..............................
6.  Wykonawca  oświadcza,  że  uwzględnił  wszelkie  dodatkowe  elementy  prac  nie  określone 
szczegółowo, ale niezbędne do wykonania opracowania oraz, że:

- wartość Umowy w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności przy 
wykonaniu  opracowania,  a  także wszelkie  prace i  wydatki  dodatkowe bądź  inne,  czy  to 
odrębnie  lub  szczegółowo  wymienione  bądź  określone  w  Umowie,  które  Wykonawca  ze 
względu na profesjonalnie prowadzoną działalność gospodarczą powinien przewidzieć, a są 
one  nieodzowne w celu  wykonania  opracowania  albo  mogą stać  się  nieodzowne w celu 
przezwyciężenia  takich  ryzyk lub nieprzewidzianych okoliczności  przed ukończeniem prac 
stosownie do Umowy;
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek przeszkody 
czy  okoliczności,  które  mogą  mieć  wpływ na  zapewnienie,  wykonanie   lub  dostarczenie 
opracowania,  chyba  że  należą  one  do  obowiązków   Zamawiającego  i  uważa  się,  że 
Wynagrodzenie  zapewnia  Wykonawcy  prawidłowe  i  wystarczające  pokrycie  kosztów 
wykonania  i  wszystkich  spraw  oraz  rzeczy  koniecznych  do  wykonania  jego  obowiązków 
wynikających z Umowy, zaś Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu 
jakiegokolwiek  braku  zrozumienia  czy  nienależytej  staranności  w  odniesieniu  do  takich 
spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

§ 6
1.  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu dokumentację  techniczną  w  wersji  papierowej  w 
następującej formie i ilościach:

- projekty wykonawcze wszystkich branż - po 3 egzemplarze;
- przedmiary robót wszystkich branż - po 2 egzemplarze;
- kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż - po 2egzemplarze;
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż - po 
  3 egzemplarze.

2.Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację również w wersji elektronicznej  –  na 
płycie CD  w 2 egzemplarzach, przy czym:

-  część opisową opracowań dla  poszczególnych branż  należy  przekazać  Zamawiającemu 
sporządzoną w dokumencie tekstowym Microsoft Office lub w formacie PDF, natomiast część 
graficzną  (  rysunki,  zdjęcia  itp)  oraz  przedmiary  i  kosztorysy  w wersji  oryginalnej  i  w 
formacie PDF.

3.  Egzemplarze,  o  których  mowa  w  ust.  1,  nie  obejmują  egzemplarzy  przekazanych 
jednostkom uzgadniającym i opiniującym. 

§ 7
1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem o kompletności jest siedziba 
Zamawiającego. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego 



przez strony w terminie 7 dni po złożeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
2.  Przy  odbiorze  dokumentacji  Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  dokonać  sprawdzenia 
kompletności i jakości wykonanego przedmiotu umowy.
3. Niekompletność i wady dzieła Zamawiający zobowiązuje się reklamować u Wykonawcy na 
piśmie w terminie 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy, a Wykonawca 
zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie ustalonym przez strony, nie później jednak niż w 
terminie 14 dni.
4.  Wszystkie  wady  i  braki  w  dokumentacji  wykonawca  będzie  usuwał  w trakcie  realizacji 
inwestycji z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego, w tym też okresie będzie ją 
uzupełniał i modyfikował – w terminie ustalonym przez strony.
5.  Czynności,  o  których  mowa  w  ust.  4  wykonawca  będzie  wykonywał  w  ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.
6. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  osobistego  stawiennictwa  przy  odbiorze  osobiście  lub 
wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub 
pełnomocnika  nie  wstrzymuje czynności  odbioru,  Wykonawca traci  jednak w tym wypadku 
prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

§ 8
1. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę 
….......................... (  ….........................................  00/100)  złotych,  uwzględniającą 
wszelkie  koszty  Wykonawcy,  w  tym  podatek  od  towarów  i  usług  VAT  w  kwocie 
…....................... (….................................................. 00/100) złotych.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie jednorazowo na podstawie faktury 
wystawionej przez Wykonawcę po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, o którym mowa 
w §7 ust.1.
3. Wynagrodzenie za wykonanie usługi w ramach niniejszej umowy płatne będzie na rachunek 
Wykonawcy wskazany w fakturze wystawionej na Gminę – Miasto Płock - Stary Rynek 1, 
09-400 Płock, NIP 774-31-35-712. Faktura winna zawierać zapis numeru niniejszej umowy.
4. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT - NIP ….........................
6. Przeniesienie  praw z  niniejszej  umowy  na  osobę  trzecią  (przelew  wierzytelności)  przez 
Wykonawcę, bez pisemnej zgody Zamawiającego, jest niedopuszczalne.
7. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia, w wysokości i na warunkach określonych w 
niniejszej Umowie, wypełnia wszelkie ewentualne roszczenia majątkowe Wykonawcy względem 
Zamawiającego.

§ 9
1.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  względem Zamawiającego,  jeżeli  przedmiot  umowy ma 
wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w 
szczególności  odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i 
przepisach budowlano – technicznych.
2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasają w stosunku 
do wykonawcy  wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za 
wady obiektu lub robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji.

§ 10
1.  W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  naliczane  będą  kary 
umowne.
2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 
w  przypadku  bezzasadnego  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  w  wysokości  10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1,
2)  opóźnienie  w  oddaniu  przedmiotu  umowy  w  wysokości  0,5%  wynagrodzenia  brutto 
określonego w § 8 ust. 1 – za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie 
terminu umownego,
3)  opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie rękojmi czy gwarancji 
w  wysokości  0,8%  wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  8  ust.  1  –  za  każdy  dzień 
opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego na usunięcie wad.
3.  Jeżeli  wskutek  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  powstanie  szkoda, 



Wykonawca  zobowiązany  jest  do  jej  pokrycia  w  pełnej  wysokości  ponad  wysokość  kar 
umownych.
4.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  przysługującego  mu 
wynagrodzenia.

§ 11
1.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  dotyczących 
Wykonawcy bez konieczności wyznaczana dodatkowego terminu, gdy Wykonawca opóźnia się z 
rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, 
żeby zdołał go ukończyć w czasie umówionym.

2.  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  z  winy  Wykonawcy,  w  terminie  7  dni  od  daty 
powzięcia informacji o poniższych faktach:

a) gdy  Wykonawca  wykonuje  prace  w  sposób  sprzeczny  z  umową,  niezgodnie  z 
uzgodnieniami i  zaleceniami Zamawiającego oraz  pomimo wezwania  do zmiany sposobu 
wykonania prac i wyznaczenie mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się 
należycie z umowy;

b) zostanie złożony wniosek o likwidację lub upadłość Wykonawcy,

c) zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy  w  zakresie  uniemożliwiającym 
wykonanie umowy,

d) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego istotnych wad dokumentacji nie nadających 
się do usunięcia lub gdy z okoliczności  wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć wad w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 12
1. Wykonawca z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru przenosi na  Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy. 
2.  Przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  następuje  w  pełnym  zakresie  opisanym 
w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. na następujących polach eksploatacji: 
-  trwałe  lub  czasowe  zwielokrotniania  w  całości  lub  w  części  jakimkolwiek  środkami  i  w 
jakiejkolwiek formie, 
- tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu,
- utrwalanie w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny sposób, 
- zwielokrotnianie każdą techniką znaną w chwili zawarcia niniejszej Umowy nośnikach,  w tym 
na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku video, taśmie światłoczułej, 
magnetycznej i  dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do 
zapisu cyfrowego, 
-  wytwarzanie  określoną  techniką,  w  tym  techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
-  wprowadzanie  do  obrotu  (w  tym  poprzez  sieć  -  Internet)  w  tym  wielokrotne 
rozpowszechnianie utworu (w całości i we fragmentach),
- wprowadzanie do pamięci komputera, 
- publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także 
publiczne  udostępnianie  utworu  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp  w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3.  Wraz  z  przeniesieniem  autorskich  praw  majątkowych  na  Zamawiającego  przechodzi 
wyłączne prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie. 
4. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do nie wykonywania, przez czas nie 
oznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do wykonanego przedmiotu umowy, 
co  do  których  autorskie  prawa  majątkowe  przysługują  Zamawiającemu.  W  szczególności 
Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do nie wykonywania: prawa do 
udostępnienia go anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i formy oraz jego rzetelnego 
wykorzystywania,  prawa  do  decydowania  o  pierwszym  udostępnieniu  przedmiotu  umowy 
publiczności, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
5.  Wykonawca  niniejszym  zezwala  na  wykonywanie  przez  Zamawiającego  przez  czas  nie 
oznaczony w jego imieniu autorskich praw osobistych. 
6.  Przeniesienie  praw  określonych  niniejszą  Umową  następuje  na  wyłączną  własność 
Zamawiającego i jest nieograniczone terytorialnie. 



7.  Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia o którym stanowi § 8 
ust. 1 niniejszej umowy, wszelkie prawa zależne do wykonanego dzieła.
8.  Wykonawca  zobowiązuje  się  udzielać  wyjaśnień  wszelkich  wątpliwości  dotyczących 
dokumentacji  i  zawartych  w  niej  rozwiązań,  na  zapytania  wykonawców  w  trakcie  trwania 
postępowania przetargowego oraz podczas realizacji inwestycji.

§ 13
1. Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  na  wykonaną  dokumentację 

stanowiącą  przedmiot  umowy.  Gwarancja  wygasa  po  upływie  3  (trzech)  lat  od  dnia 
zakończenia  realizacji  procesu  inwestycyjnego  (tj.  po  upływie  3  lat  od  podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego).

2. Gwarancja obejmuje także odpowiedzialność za wady prawne przedmiotu Umowy.
3. Jeśli  jakikolwiek  podmiot  trzeci  zgłaszać będzie przeciwko Zamawiającemu roszczenia 

dotyczące przedmiotu Umowy, bądź też roszczenia wynikające z jego wadliwości, niezależnie 
od tego, czy będą to wady fizyczne czy prawne, Wykonawca ma obowiązek włączyć się w 
spór  i  niezwłocznie  zwolnić  Zamawiającego  z  ewentualnych  roszczeń.  Zaniechanie  tego 
obowiązku skutkować będzie możliwością obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 
10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.

4. O  wykryciu  wady  Zamawiający  jest  obowiązany  zawiadomić  na  piśmie  Wykonawcę  w 
terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do 
usunięcia na własny koszt i własnym staraniem wszelkich wad ujawnionych w wykonanym 
przedmiocie umowy. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem 
przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad, przy czym termin ten nie może być dłuższy 
niż 10 dni.

5. Okres  gwarancji   ulega  odpowiedniemu  przedłużeniu  o  czas  trwania  napraw wad 
i usterek.

6. Strony  niniejszym  postanawiają,  że  Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu 
gwarancji  za  wady  także  po  upływie  terminów,  o  których  mowa  powyżej  jeżeli  zgłosi 
Wykonawcy wadę przed jego upływem.

7. Gdy  Wykonawca  pozostaje  w opóźnieniu  z  usunięciem wady  Zamawiający  upoważniony 
będzie do zlecenia usunięcia zgłoszonych wad innemu, wybranemu przez siebie podmiotowi 
na kosz i ryzyko Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca   zobowiązuje   się   do   bezwzględnego   zachowania   w   poufności wszelkich 
informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy dotyczących Zamawiającego  i jego 
Klientów.
2. Przez obowiązek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz: 
a)  zapoznawania  się  przez  Wykonawcę  z  dokumentami,  analizami,  zawartością  dysków 
twardych i innych nośników informacji itp. - nie związanymi ze zleconym  zakresem prac, 
b) 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 Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody. 
4.   Wykonawca  obowiązany  jest  do  zapewnienia,  aby  jego  pracownicy,  a  także  osoby 
trzecie  przy  udziale  których  wykonuje  zlecenia  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: 
a) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy; 
b) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej niniejszą 
umową; 



c)  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; 
9. 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.

§ 15
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 
cywilnego oraz innych ustaw dotyczących przedmiotu umowy.

§ 16
Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą stron 
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 18
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 
1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA
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