
Umowa nr …………/PT-I/Z/……………/2013

zawarta w Płocku, w dniu ………………………. 2013 roku pomiędzy 
Gminą - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1, zwaną dalej
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Pana  Krzysztofa  Izmajłowicza –  Zastępcę  Prezydenta  Miasta  Płocka  ds.  Komunalnych,
działającego na podstawie upoważnienia nr 52/2013 z dnia 18 marca 2013 roku udzielonego
przez Prezydenta Miasta Płocka,
a 
..............................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym .....................
o nastepującej treści:

                          § 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania programu funkcjonalno –
użytkowego (zgodnie w szczególnosci z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września
2004r.  w sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(t.j.Dz.  U.  z  2013r.  poz.  129),  celem  przeprowadzenia  przewidywanego zamówienia
publicznego dla zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania pętli
dla autobusów komunikacji miejskiej przy ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku na działce nr 524/15.

2.  Program  funkcjonalno-użytkowy  powinien  zawierać  w  szczególności  rozwiązanie  układu
drogowego  dotyczącego  wyżej  wymienionego  terenu  -   w  jednym z  następujących  trzech
wariantów - do ostatecznego wyboru przez Zamawiającego, którego dokona po przedstawieniu
mu (przez Wykonawcę niniejszej umowy ) wstępnych koncepcji układu drogowego dla wariantu
I, II oraz III,  według poniższych wytycznych, które powinny zawierać elementy wymienione w
ust.4,pkt.1,2,5 niniejszego paragrafu :

1) Wariant I ( wg. wstępnych założeń ze szkicu nr 1)

a) stanowiska postojowe dla autobusów przy peronach zlokalizowanych pod kątem obok siebie,
przy czym każdy peron połączony chodnikiem za pomocą przejścia dla pieszych z chodnikiem,
który miałby się znajdować na granicy działki nr 524/15 (teren planowanego wykonania pętli
autobusowej) z działką 524/14,

b)  powierzchnia  działki  524/15  (teren  planowanego  wykonania pętli autobusowej)  bez
oddzielenia krawężnikami od działki na której zlokalizowana jest stacja benzynowa.

2) Wariant II (wg. wstępnych założeń ze szkicu nr 2)

a) stanowiska postojowe dla autobusów prostopadłe do ulicy Wyszogrodzkiej,

b)  umiejscowione  w  głębi  perony  dla  umożliwienia  wsiadania  pasażerom  lub  dodatkowy
przystanek za terenem pętli dla wsiadających,

c)  powierzchnia  pętli  autobusowej  oddzielona wyspą w krawężnikach oraz  ogrodzeniem od
terenu stacji benzynowej  i od działki 524/14 przy ul. Wyszogrodzkiej. 

3. Wariant III wg. propozycji Wykonawcy niniejszej umowy.

4. Wybrany ostatatecznie wariant powinien zawierać:



1) układ drogowy dla wyjazdu autobusów na działkę przeznaczoną na pętlę autobusową wraz z
propozycją organizacji ruchu z uwzględnieniem realizacji zadań wynikających z zapisów planu
zagospodarowania przestrzennego.

2) jednokierunkowy przejazd przez pętlę autobusów, wjazd do ulicy Wyszogrodzkiej, a wyjazd
do ulicy Czwartaków, rozwiązanie zapewniające poruszanie się po jej terenie autobusów 12, 15
i 18 metrowych ( ze sprawdzeniem trajektorii ruchu pojazdów),

3) odwodnienie terenu pętli,

4) oświetlenie terenu pętli,

5)  lokalizację pomieszczeń  socjalnych  (np.  kontenera  lub  budynku)  dla  kierowców,  małej
poczekalni wraz  z podłączeniem  niezbędnych  mediów  i  innych  koniecznych  elementów
infrastruktury.

5.  Przedmiotowe  opracowanie  powinno  przewidywać  wystarczające  miejsce  postoju  dla  9
autobusów w jednym czasie (w godzinach szczytu komunikacyjnego),  przy czym należy  w
wytycznych  uwględnić  rozwiązania projektowe, które bedą dostosowane do faktu,  iż  ciężar
autobusu nie będzie większy niż 18 000 kg.

6.  Ogólne rozwiązania/wskazania/wytyczne projektowe, które  zostaną zawarte w programie
funkcjonalno-użytkowym, Wykonawca będzie uzgadniać z Zamawiającym, przy czym powinny
być  racjonalne  pod   względem ekonomicznym  oraz  z  punktu  widzenia  celu  jakiemu mają
służyć. 

§ 2

1.  Przedmiot  umowy powinien  być  zgodny  z  postanowieniami  niniejszej  umowy,  normami
oraz z obowiązującym prawem, a w szczególności :
1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010 Nr 243  poz. 1623 z późn. zm.),
2) Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.260  z późn.
zm.),
3) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2013 r., poz.
907),
4) 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 (t.j.Dz. U. z 2013r. Poz. 129),
5) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999r. Nr 43, poz. 430, ze zm.),
6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.  w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181, z
późn. zm.),
7) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130
poz. 1389) w sprawie określenia metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
8)  Zarządzeniem Nr  688/11  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  29  lipca  2011  r.  w  sprawie
wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i
remontów dróg.

2.  Wykonawca  we  własnym zakresie  i  na  własne  ryzyko  będzie  zobowiązany  weryfikować
obowiązujący stan prawny w całym okresie wykonania umowy.
3.  Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy dla potrzeb związanych z realizacją
przedmiotu umowy posiadane we własnych zasobach 2 szkice (wstępne założenia).

  
§ 3

Wykonawca przekaże  Zamawiającemu kompletny program funkcjonalno-użytkowy w formie
papierowej w 2 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej. Wykonawca składa oświadczenie



o zgodności i kompletności  programu funkcjonalno-użytkowego w wersji papierowej z wersją
elektroniczną.

§ 4
1. Termin wykonania przedmiotu umowy  

- etap I przedmiotu umowy ( opracowanie wstępnych koncepcji/szkicu układu drogowego w
trzech wariantach, przy czym w dwóch wariantach wg. wytycznych Zamawiającego oraz w
jednym wariancie wg. propozycji Wykonawcy wraz z zakceptowaniem przez Zamawiającego
któregoś z nich ) – do 22 listopada 2013 roku,
-  etap  II  przedmiotu  umowy  (  opracowanie  programu  funkcjonalno-użytkowego  dla
przedmiotowego zakresu) – do 15 stycznia 2014 roku.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania końcowego protokółu
odbioru.

§ 5
1. Osobą koordynującą i nadzorującą realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego

będzie ………………
2. Osobą  koordynującą  i  nadzorującą  realizację  przedmiotu  umowy  ze  strony  Wykonawcy

będzie ………………

§ 6
1.  Odbiór wykonanego programu funkcjonalno-użytkowego nastąpi na podstawie końcowego
protokółu odbioru,  podpisanego  bez  zastrzeżeń przez  obie  strony  lub  upoważnionych
przedstawicieli/pełnomocników stron. 
2. Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.
3. Protokół odbioru wykonanego przedmiotu umowy zostanie sporządzony trzykrotnie :
    1) wstępny 1 protokół odbioru – po przekazaniu  opracowań wstępnychj koncepcji/szkicu

układu drogowego w trzech wariantach, przy czym w dwóch wariantach wg. wytycznych
Zamawiającego oraz w jednym wariancie wg.  propozycji  Wykonawcy i zaakceptowaniu
przez Zamawiającego któregoś z nich,

      2) wstępny 2 protokół odbioru – po przekazaniu programu funkcjonalno-użytkowego,
3)  końcowy  protokół  odbioru  –  po  sprawdzeniu  przez  Zamawiającego  kompletności
przedmiotu umowy i uzupełnieniu przez Wykonawcę ewentualnie stwierdzonych braków, z
zastrzeżeniem  § 7 ust.1.
4)  niekompletność  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zobowiązany  jest  reklamować  na
piśmie w terminie 14 dni od daty przekazania przedmiotu umowy protokółem wstępnym.

4. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady przedmiotu umowy, może:
1) żądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy jednak 

niż 14 dni od otrzymania wezwania do usunięcia wad przez Wykonawcę , z zagrożeniem,
iż po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wady i odstąpi od umowy z 
winy Wykonawcy; 

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o koszt usunięcia wady w przypadku nie usunięcia 
wady w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 14 dni od otrzymania wezwania do 
usunięcia wad,

3) odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, bez wyznaczania terminu na usunięcie wad, gdy
wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć; za wadę istotną uważa się wadę
uniemożliwiającą  wykorzystanie  programu  funkcjonalno-użytkowego w  całości  lub  w
części  na  potrzeby  przeprowadzenia  zamówienia  publicznego  dla  zaprojektowania  i
wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania pętli  dla  autobusów komunikacji
miejskiej przy ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku, stanowiącej działkę nr 524/15.

5.  W  przypadku  nie  usunięcia  wad  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie,  nie
krótszym jednak niż  14 dni  od otrzymania wezwania do usunięcia  wad przez Wykonawcę,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrudnienia innego Wykonawcy w celu usunięcia wad
przedmiotu umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy będącego stroną niniejszej umowy.
6.  Zamawiający  może  odmówić  odbioru  programu  funkcjonalno-użytkowego w  każdym
przypadku  jego  niezgodności  z  umową,  w  tym  w  szczególności  w  każdym  przypadku
wystąpienia wad programu funkcjonalno-użytkowego . Za wadę rozumie się błędne, niezgodne
ze sztuką wykonanie, nie zaś niewykonanie danego elementu przedmiotu umowy.



§ 7

1.  Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do  sprawdzenia  jakości  wykonanego  programu
funkcjonalno-użytkowego , co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia wady lub braku
oraz naprawienia szkody, jeżeli okaże się, że przedmiot umowy był wadliwy lub niekompletny.
2.  W  razie  gdyby  Zamawiający  przygotowywał postępowanie  o  udzielenie  zamówienia
publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących wykonania pętli
autobusów komunikacji miejskiej  przy ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku stanowiącej działkę nr
524/15  -  wprowadzi  do  projektu  umowy  z  Wykonawcą  postanowienie,  iż  w  przypadku
stwierdzenia przez tego  Wykonawcę wady lub braku  w programie funkcjonalno-użytkowym,
jest on zobowiązany do zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i Wykonawcy  programu
funkcjonalno-użytkowego.

§ 8

1. Strony ustalają ryczałtową wartość wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie   całości
zamówienia na kwotę brutto  …………….. zł. (…….) w tym podatek VAT …….. zł. (……….).

2. Cena nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu  umowy.
3.  Wynagrodzenie  ryczałtowe  obejmuje  całkowity  koszt  wykonania  przedmiotu  zamówienia
oraz  wszelkie  koszty  towarzyszące,  konieczne  do  poniesienia  przez  Wykonawcę  z  tytułu
wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnia wszystkie czynności, prace (itp.) związane z
prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.

§ 9

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie bezusterkowy protokół  końcowego  odbioru
podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony lub upoważnionych przedstawicieli/pełnomocników
stron - po uprzednim prawidłowym wykonaniu i dostarczeniu  kompletnego przedmiotu umowy
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wypłacenia wynagrodzenia, w razie gdyby protokół
odbioru  przedmiotu zamówienia  o którym mowa w ust.  1 nie  został  zaakceptowany  przez
Zamawiającego.
3.  Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  w  terminie  30 dni  od  daty  otrzymania  faktury  VAT
wystawionej na: Gmina – Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP: 774-31-
35-712 wraz  z numerem umowy wg centralnego rejestru umów, której faktura dotyczy na
konto bankowe wskazane przez Wykonawcę. 
4. Za datę zapłaty ustala się  dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5.  W razie  nieterminowej zapłaty  wynagrodzenia,  Zamawiający zapłaci  Wykonawcy odsetki
ustawowe.

§ 10

1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  z  tytułu  rękojmi  względem  Zamawiającego,  za  wady
przedmiotu  umowy  zmniejszające  jego  wartość  lub  użyteczność  ze  względu  na  cel
oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania/wytyczne niezgodne z
parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno – budowlanych.

2. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  z  tytułu  rękojmi  za  wady  programu  funkcjonalno-
użytkowego, istniejące w czasie odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

3. O  zauważonych  wadach  lub  brakach  programu  funkcjonalno-użytkowego Zamawiający
zawiadamia Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ujawnienia, z zastrzeżeniem § 7 ust.1.

4. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich
wad  programu  funkcjonalno-uzytkowego.  Z  tytułu  usunięcia  wad  nie  przysługuje
wynagrodzenie.

5. Zamawiający,  po  stwierdzeniu  istnienia  wady  programu  funkcjonalno-użytkowego,
korzystając ze swoich uprawnień z tytułu rękojmi, może w szczególności żądać usunięcia
wady, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, z zagrożeniem, iż po bezskutecznym
upływie terminu nie przyjmie usunięcia wady i zatrudni innego wykonawcę w celu usunięcia
wad przedmiotu umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy będącego stroną niniejszej umowy.

6. W okresie rękojmi Wykonawca:



1) zobowiązany  jest  do  zwrotu  kosztów  jakie  Zamawiający  poniósł  w  związku  z
zaprojektowaniem  i  wykonaniem robót budowlanych wykonanych według
wytycznych/rozwiazań (itp) programu funkcjonalno-uzytkowego będącego przedmiotem
niniejszej  umowy,  jeżeli  konieczność  poniesienia  kosztów powstała  w związku lub  z
powodu wad programu funkcjonalno-uzytkowego.

2) ponosi  wobec Zamawiającego  odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie  szkody
wyrządzone  Zamawiającemu  w  związku  z  zaprojektowaniem  i  realizacją robót
budowlanych,  zrealizowanych w  oparciu  o  program  funkcjonalno-użytkowy będący
przedmiotem niniejszej  umowy,  jeżeli  zadanie to wykonywane  było zgodnie  z  jego
wytycznymi/rozwiazaniami, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad programu
funkcjonalno-użytkowego.

7. Niezależnie  od  terminu  stwierdzenia  wad  przedmiotu  umowy,  Wykonawca  na  zasadach
ogólnych odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody, które Zamawiający poniesie
w toku projektowania i realizacji robót budowlanych wskutek wad programu funkcjonalno-
użytkowego.

8. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady programu funkcjonalno-użytkowego
wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy
robót budowlanych z tytułu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane dotyczące wykonania
pętli  autobusów  komunikacji  miejskiej  przy  ulicy  Wyszogrodzkiej  w  Płocku  stanowiącej
działkę nr 524/15.

§ 11

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  razie  zaistnienia  istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym
przypadku  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  wyżej
wymienionych  okolicznościach.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy.

2.  Niezależnie od uprawnień określonych w przepisach Kodeksu  cywilnego Zamawiającemu
przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy,  bez  konieczności  wyznaczenia  dodatkowego
terminu, gdy:

1)  zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy,  uniemożliwiający  wykonanie
umowy,

2)  Wykonawca  nie  rozpoczął  realizacji  zadania  bez  uzasadnionych  przyczyn  oraz  nie
kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

3)  Wykonawca  realizuje  przedmiot  umowy  w  sposób  nienależyty,  w  szczególności:
nieterminowy, niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi,
postanowieniami niniejszej umowy.

3.  Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, wymaga formy pisemnej. W przypadku
odstąpienia  od  umowy  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają  następujące  obowiązki
szczegółowe:

1)  Wykonawca w terminie 14 dni do daty odstąpienia od umowy sporządzi zestawienie
zawierające  wykaz  i  określenie  stopnia  zaawansowania  poszczególnych  opracowań
projektowych wraz z zestawieniem wartości wykonanych opracowań projektowych według
stanu  na  dzień  odstąpienia  i  przedłoży  je  wraz  z  wykonaną  częścią  umowy
Zamawiającemu,
2) w terminie 14 dni od daty przedłożenia zestawienia i wykonanej części umowy, o której
mowa  w  pkt.  1,  Zamawiający  dokona  sprawdzenia  zgodności  zestawienia  ze  stanem
faktycznym  i  sporządzi  szczegółowy  protokół  z  inwentaryzacji  części  wykonanego
przedmiotu umowy.
3) Zamawiający ustali w oparciu o zestawienie o którym mowa w pkt. 1 oraz potwierdzoną
przez Zamawiającego analizą stanu faktycznego -  należne Wykonawcy wynagrodzenie za
wykonane prace oraz określi, które opracowania przyjmuje.



§ 12

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 %

wynagrodzenia ryczałtowego brutto (§ 8 ust.1),
2) opóźnienie w wykonaniu poszczególnych etapów przedmiotu umowy w wysokości  1 %

wynagrodzenia ryczałtowego brutto (§ 8 ust. 1) za każdy dzień opóźnienia,
3) opóźnienie w usunięciu wad lub braków w wysokości  1 % wynagrodzenia brutto (§  8

ust.1),  za  każdy  dzień  opóźnienia  licząc  od  następnego  dnia  po  upływie  terminu
określonego na usunięcie; usunięcie wad musi być stwierdzone protokólarnie. Do czasu
sporządzenia protokółu uznaje się, że wady istnieją.

2.  Zamawiający  zastrzega sobie  możliwość dochodzenia  odszkodowania uzupełniającego na
zasadach prawa powszechnie obowiązującego.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktur za wykonanie przedmiotu
umowy.
4. W przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu umowy, a następnie odstąpienia w całości
lub  części  od umowy,  Zamawiający  uprawniony jest  do  żądania  kar  umownych zarówno z
tytułu opóźnienia jak i odstąpienia.

§ 13

Wykonawca  powinien  opracować  program  funkcjonalno-użytkowy bez  wskazania  znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia i nie można jej opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu
takiemu  towarzyszą  wyrazy  „lub  równoważny”,  przy  czym  udowodnienie  równoważności
spoczywa na Wykonawcy niniejszej umowy.

§ 14

1.  Wykonany przedmiot umowy będzie rezultatem samodzielnej twórczości Wykonawcy i nie
naruszy praw osób trzecich.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i niezbędną wiedzę do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.
3.  Przy  realizacji  niniejszej  umowy  Wykonawca  nie  może  powierzać  podwykonawcom
wykonywania części lub całości prac, związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

§ 15

1.Wraz  z  przekazaniem  programu  funkcjonalno-użytkowego oraz  rozliczeniem  przedmiotu
umowy,  Wykonawca  przenosi  na  Zamawiającego,  w  ramach  wynagrodzenia  umownego,
autorskie  prawa  majątkowe  dotyczące  przedmiotu  umowy  na  wszelkich  znanych  polach
eksploatacji,  w  szczególności  w  zakresie  rozpowszechniania  i  odsprzedaży.  Jednocześnie
Wykonawca  wyraża  zgodę,  bez  dodatkowych  roszczeń  finansowych  z  tego  tytułu,  na
dokonywanie przez Zamawiającego zmian i przeróbek przedmiotu umowy. 

2.W  razie  rozwiązania  umowy  z  jakichkolwiek  przyczyn  albo  w  przypadku  odstąpienia  od
umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do
utworów  stworzonych  do  chwili  rozwiązania  lub  odstąpienia  od  umowy  po  zapłaceniu
Wykonawcy kwoty wynikającej z protokołu z inwentaryzacji części wykonanego przedmiotu
umowy.

§ 16
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich
informacji  uzyskanych  w  związku  z  wykonywaniem  przedmiotu  umowy, a  dotyczących
Zamawiajacego 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
przedmiotu umowy mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą .
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;  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.

§ 17

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu
stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.
3.  Do  umowy  nie  ma  zastosowania  ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004r  -  Prawo  zamówień
publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt. 8 tej
ustawy, z zastrzeżeniem zapisów niniejszej umowy.
4.  Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  realizacji  przedmiotu  umowy  strony  poddają
rozstrzygnięciu  właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.

§ 18

Integralną część umowy stanowi oferta oraz szkic nr 1 i nr 2 (wstępne założenia).

§ 19

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i
dwa dla Zamawiającego.

            ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA:

                  

               

Umowę sporządziła formalnie : Aldona Tomaszewska-Kiełbasa
Sprawdził/ła pod względem merytorycznym:
   



 


