
Wzór umowy

U M O W A Nr ......./WIR-I/Z/......./.........

zawarta  w dniu ....................................... pomiędzy:

1. Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez: …................................................................................, a
2. ...........................,..........................., zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez: 
…....................................................................

o następującej treści :

§ 1
1.Mając na uwadze art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
oraz na podstawie wniosku Nr 60/WIR-I/2014 r. z dnia 24.06.2014 r. Zamawiający powierza, a
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  zwiększenia  mocy  oświetleniowej  w  sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 16 poprzez dobudowę do stanu istniejącego opraw 
oświetleniowych  części  boiskowej  sali  gimnastycznej  w  celu  poprawy  parametrów 
oświetleniowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali gimnastycznej  
przy Szkole Podstawowej Nr 16”.
2. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:
1) oferta Wykonawcy,
2) opis przedmiotu zamówienia,
3) dokumentacja projektowa.

§ 2
1. Strony postanawiają,  że  rozliczenie  przedmiotu  umowy nastąpi  fakturami  częściowymi  i 
końcową,  przy  czym  przedmiotem  odbioru  końcowego  będzie  kompleksowe  zrealizowanie 
zadania w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej.
2.  Przedstawienie  atestów,  certyfikatów  oraz  deklaracji  zgodności  na  materiały  i  wyroby 
budowlane  zamontowane  w  obiekcie  podczas  budowy  wystawione  przez  producenta  będą 
jednym z warunków odbioru robót.
3. Komplet materiałów i urządzeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania dostarcza 
Wykonawca.

§ 3

1. Termin  realizacji przedmiotu umowy:
45 dni od daty podpisania umowy.
a) wykonanie robót budowlanych na  zwiększenie mocy oświetleniowej w sali  gimnastycznej 
przy  Szkole  Podstawowej  nr  16  poprzez  dobudowę  do  stanu  istniejącego  opraw 
oświetleniowych  części  boiskowej  sali  gimnastycznej  w  celu  poprawy  parametrów 
oświetleniowych.

§ 4
1. Zakres przedmiotu zamówienia  wraz z obowiązkami dla Wykonawcy:
a) Wykonawca winien opracować harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy oraz kosztorys 
ofertowy metodą szczegółową w oparciu o „Polskie standardy kosztorysowania robót 
budowlanych”  wydanie Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych z 2005 r. Kosztorys 
winien być zgodny z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym.
b)  uzyskanie wymaganych decyzji, opinii, uzgodnień w zakresie wynikającym z przepisów 
prawnych niezbędnych do przekazania przedmiotowego zakresu do eksploatacji,
c) realizacja robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 
d) dostarczenie wszelkich materiałów, urządzeń i produktów wymaganych dla realizacji zadania 
inwestycyjnego stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia,
e)  dokonanie inwentaryzacji powykonawczej inwestycji i przekazanie Zamawiającemu 
wykonanego obiektu wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą.
2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie realizacji robót należy:

a) terminowe wykonywanie robót,
b) ścisłe przestrzeganie poleceń nadzoru inwestorskiego,



c)  wykonanie i utrzymanie na swój koszt ogrodzenia terenu budowy  w  przypadku  takiej 
konieczności), dróg dojazdowych do placu budowy, zorganizowania zaplecza budowy i 
zlikwidowanie go po zakończeniu budowy, ochrona znajdującego się na terenie budowy 
mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy. 

d)  zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie 
podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu oraz 
istniejących instalacji i urządzeń, wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,

e)  zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym 
środkami transportu Wykonawcy, 

f) wykonanie na własny koszt punktu poboru wody wraz z licznikiem zużycia wody i przyłącza 
energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów wody i energii.

g)  uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do 
wydawania zezwoleń na terenach będących w ich Zarządzie,

h) dostarczenie i zamontowanie wszelkich urządzeń przewidzianych do wbudowania w ramach 
zadania inwestycyjnego na podstawie opracowanej dokumentacji oraz zapewnienie 
specjalistycznego nadzoru montażu dla dostarczanych przez siebie urządzeń,

i) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót pozwalającej na ocenę należytego 
wykonania robót,

j) przedstawienie pełnych atestów na zastosowane materiały,
k)  wykonywanie robót zgodnie z opracowaną dokumentacją, obowiązującym prawem 

budowlanym, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną,
l) przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
ł) dostarczenie wymaganych instrukcji obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach 

przedmiotu umowy na odbiór robót,
m) okazanie na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru):
- certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- certyfikatu (deklaracji) zgodności z obowiązującymi normami lub w przypadku ich braku z 
właściwą aprobatą techniczną, w stosunku do wybudowanych materiałów.
n) w przypadku wyrządzenia ewentualnych szkód podczas wykonywania przedmiotu umowy w 
wybudowanej  Sali  Gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej  Nr  16  w  Płocku,  Wykonawca 
zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt i  ryzyko i jednocześnie udziela gwarancji 
jakości  na  wykonane  prace  naprawcze  i  wymienione  materiały  na  zasadach  i  warunkach 
określonych w treści niniejszej umowy.   
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) przekazanie Wykonawcy placu budowy,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
c) odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu,
d) pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktur prawidłowo wystawionych na 

podstawie odpowiednich obowiązujących dokumentów uzasadniających ich wartość.
§ 5

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.1  wyraża  się kwota brutto:  ............. 
(słownie:..................), w tym kwota netto: ................zł, podatek VAT ( .....................), 
3.Wynagrodzenie  obejmuje  roboty   budowlano-montażowe  i  inne  objęte  dokumentacją 
projektową oraz istniejącym stanem terenu oraz wszelkie inne, do których realizacji zobowiązał 
się  Wykonawca  w   niniejszej  umowie,  włącznie  z  opłatami  wszystkich  świadczeń  na  rzecz 
usługodawców (opłaty za wodę, energię, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki itp.), koszt 
ubezpieczenia inwestycji.
4.  Wynagrodzenie  powyższe,  uwzględnia  wszystkie  elementy inflacyjne w okresie  realizacji 
przedmiotu  umowy  oraz  uwzględnia  wszystkie  prace  i  czynności,  które  są  niezbędne  do 
osiągnięcia  zakładanych  parametrów  technicznych  inwestycji  oraz  przekazania  jej  do 
eksploatacji. 
5.  Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w 
opisie  przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i  ryzyko w oparciu o załączoną 



dokumentację.
6. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.
7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania niektórych robót, których wykonanie nie 
jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia robót 
zamiennych.
8.  W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, 
niezbędnych do jego prawidłowego wykonania,  których wykonanie stało się konieczne, na 
skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, Wykonawca zobowiązuje się wykonać 
te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i 
parametrów. Koszty  pośrednie,  koszty  zakupu,  zysk  Wykonawcy  oraz  ceny  robocizny, 
materiałów i  sprzętu  zostaną ustalone według średnich  stawek wyd.  Sekocenbud z  okresu 
wbudowania materiałów. W przypadku ich braku według faktur zakupu lub cen najmu sprzętu 
po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. 
9. W przypadku wprowadzenia robót zamiennych ryczałt, o którym mowa w  ust. 2, ulega 
zmianie  o  różnicę  wartości  robót  zamiennych  ustalonych  kosztorysem  powykonawczym 
(zatwierdzonym  przez  Zamawiającego)  i  wartości  ryczałtowej  tego  zakresu  (przedmiotu 
odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast którego będą wykonywane roboty zamienne.
10.W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania niektórych robót wynagrodzenie 
ryczałtowe, o którym mowa w ust.2, zostanie pomniejszone o wartość ryczałtową przedmiotu 
odbioru  lub  elementu  rozliczeniowego,  w  skład  którego  wchodzą  roboty  zaniechane  i 
powiększone  o  wartość  kosztorysową  (kosztorys  powykonawczy  zatwierdzony  przez 
Zamawiającego) pozostałych robót danego przedmiotu odbioru, które będą wykonywane.
11.W przypadku, o którym mowa w ust. 9 i 10, podstawą do sporządzenia kosztorysu jest 
zastosowanie wskaźników cenotwórczych ustalonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy dla 
zadania podstawowego. 

§ 6
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście.
2.  Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi i końcową za poszczególne 
przedmioty odbioru - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym podstawą 
do wystawienia  faktur są protokół odbioru częściowego lub odbioru końcowego.
3. Termin realizacji faktur – do 30 dni licząc od daty wpływu faktur/y do Urzędu Miasta.
4.  Należność  Wykonawcy  wynikająca  ze  złożonej  faktury  będzie  przekazywana  na  konto 
wskazane przez Wykonawcę na fakturze.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru umowy  wg 
centralnego rejestru umów, której faktura dotyczy.
6. Zamawiający oświadcza, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi  774-31-35-712.
7.  Strony  ustalają,  że  zapłata  następuje  z  chwilą  obciążenia  rachunku  bankowego 
Zamawiającego.

§ 7
1. Funkcję inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego:
- w zakresie robót budowlanych pełnić będzie – ..................................
- w zakresie robót elektrycznych pełnic będzie – ........................
2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie ..........................
3. Zmiana w trakcie realizacji  przedmiotu umowy osoby pełniącej obowiązki kierownika  budo-
wy  musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zama-
wiającego.
4. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 3 dni od daty przedłożenia propozycji wy-
łącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki udziału 
w postępowaniu.
5.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana jw. winna być potwierdzona pisemnie i nie 
wymaga aneksu do umowy.
6. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo bu-
dowlane.

§ 8
1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe zrealizowanie zadania inwestycyjnego 



w zakresie  umożliwiającym  oddanie  do  użytkowania  –  zakończone  podpisaniem  protokołu 
odbioru robót przez Zamawiającego i Wykonawcę.
2. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru robót 
i  wykonanych  elementów  rozliczeniowych,  składających  się  na  przedmioty  odbioru  oraz  w 
terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia o zakończeniu robót - do odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 
W przypadku stwierdzenia braku gotowości  do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie o 
tym  fakcie  Wykonawcę,  wskazując  jednoznacznie  podstawę  uniemożliwiającą  rozpoczęcie 
odbioru wykonanych robót.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a)  jeżeli  nie  uniemożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z 
przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)  jeżeli  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po 
raz drugi. 

4.  Strony  ustalają,  że  z  czynności  odbioru  będzie  spisany  protokół  zawierający  wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
wad.

§ 9
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:
a)  opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie 
gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,8% wartości przedmiotu odbioru, za każdy dzień 
opóźnienia w ich usunięciu, ponad termin określony w umowie,
b) opóźnienie w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego – w wysokości 
0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia,
c) opóźnienie w dostarczeniu kopii polisy  ubezpieczeniowej, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto łącznego z § 5 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia,
d)  opóźnienie w  umieszczeniu  tablicy  informacyjnej,  w wysokości  0,1%  wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto łącznego z § 5 ust. 2)  za każdy dzień opóźnienia.
e) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności,  za które odpowiada 
Wykonawca,  w  szczególności  w  przypadkach  opisanych  §  12,  choć  nie  wyłącznie   –  w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto łącznego z  § 5 ust. 2,
2.  Jeżeli wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda, 
Wykonawca bądź Zamawiający zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości, a w 
przypadkach określonych w ust. 1 – w wysokości przekraczającej wysokość zastrzeżonej kary 
umownej.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z 
wystawionej przez siebie faktury. 

§ 10
W razie  wystąpienia  okoliczności  powodującej,  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 powyższych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. 

§ 11
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty zaistnienia n/w zdarzeń, jeśli:
1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy  Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie umowy,
3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
4) Nastąpi 7 dniowe opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy;
5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni;



6) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi;
2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.

§ 12
1. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1)  w  terminie  7  dni  od  odstąpienia  od  umowy  Wykonawca  przy  udziale  Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia;
2) zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi  na koszt  Wykonawcy w przypadku § 10 ust. 
1 lit. e),
3)  Wykonawca sporządzi wykaz tych  materiałów, konstrukcji i urządzeń, które 
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę  do innych robót nie objętych 
 niniejszą umową jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;
4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada obowiązany jest do :

a) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej  do stanu 
zaawansowania tych robót,
b) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt.3,
c) przejęcie od Wykonawcy  pod swój dozór  terenu budowy.

§ 13
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 m-cy gwarancji jakości, w rozumieniu art. 577 k.c.
2.  Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego robót.  Ustawową rękojmię 
przedłuża się na okres równy gwarancji jakości.
3.  Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi oraz  gwarancji  za wady dokumentacji 
wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót 
z tytułu rękojmi oraz  gwarancji  za wady obiektu lub robót wykonywanych na podstawie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone 

w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rękojmi w terminach technicznie 
i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego, nie później jednak niż 
w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie 
dłuższym niż 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystąpienia do naprawy nie usunie wad 
i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo, 
bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt 
Wykonawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej bez 
utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego 
kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca usunął wady bądź usterki lub, 
jeżeli wady bądź usterki zostały usunięte w sposób określony w ust. 5, termin gwarancji 
biegnie dalej od chwili usunięcia wad lub usterek i ulega przedłużeniu o czas, jaki trwało 
usunięcie wad lub usterek. Jeżeli zaś w wykonaniu swych obowiązków gwaranta Wykonawca 
dokonał naprawy istotnej termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie 
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

8. Odpowiedzialność Wykonawcy oprócz obowiązku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy 
w ramach gwarancji lub rękojmi, obejmuje również obowiązek naprawy innych 
ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającego, w szczególności powstałych 
wskutek wad bądź usterek w przedmiocie umowy bądź wskutek wadliwie wykonanej 
naprawy. Wykonawca pokrywa również ewentualne straty Zamawiającego, które poniósł lub 
mógł ponieść w czasie, w którym Wykonawca naprawiał przedmiot umowy. 

§ 14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto (§ 5 ust. 2) tj. Kwotę .................. zł w formie...........................
2. Kwotę ......................... tj. 70 % zabezpieczenia , o którym mowa w ust.1 przeznacza się 

jako gwarancję należytego wykonania robót. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone w 
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru  przedmiotu umowy (odbiór końcowy).



3. Kwotę................................, tj. 30 % zabezpieczenia , o którym mowa w ust.1 przeznacza 
się na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości. 
Podlega  ono  zwrotowi w  terminie 15 dni  po  upływie  okresu  rękojmi za wady dla 
przedmiotu umowy.

§ 15
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu 
stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących istotnych zmian:

1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT oraz w przypadkach 
określonych w § 5 ust. 9 i 10,
2) 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 użyciem ich 
przez wykonawcę,
3)terminu  wykonania  w  przypadku  zaistnienia  klęski  żywiołowej,  jak  huragany, 
powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne 
niż pracownicy wykonawcy,
4)  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy  w  przypadku zwłoki  Zamawiającego  w 
akceptacji  lub  określeniu  zastrzeżeń  do  zastosowanych  rozwiązań  materiałowych 
ustalanych na spotkaniach roboczych z Wykonawcą, w terminie nie dłuższym niż 14 dni,

§ 16
 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.

§ 17
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  zakresie  opisanym  Ustawie  o 

http://www.zsz.plock.eu/


prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. na następujących polach eksploatacji: 
a) trwałe lub czasowe zwielokrotniania w całości lub w części jakimkolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu,
b) utrwalanie  w  dowolnie  wybranej  przez  Zamawiającego  formie  i  w  dowolny  

sposób, 
c) zwielokrotnianie  każdą  techniką  znaną  w  chwili  zawarcia  niniejszej  Umowy  na 
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, 
d) wytwarzanie  określoną  techniką,  w  tym  techniką  drukarską,  reprograficzną,  

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

e) wprowadzanie  do  obrotu  (w  tym  poprzez  sieć  -  Internet)  w  tym  wielokrotne  
rozpowszechnianie utworu (w całości i we fragmentach),

f) wprowadzanie do pamięci komputera, 
g) 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, w tym dokonywania zmian i 
przeróbek.
4. Przeniesienie praw określonych niniejszą Umową następuje na wyłączną własność 
Zamawiającego i jest nieograniczone terytorialnie.

§ 18
W sprawach,  które  nie  zostały  uregulowane niniejszą umową,  mają  zastosowanie  przepisy 
ustawy  z  dnia  29.01.2004r.  -  Prawo  zamówień  publicznych,  kodeksu  cywilnego  oraz  inne 
właściwe dla przedmiotu umowy.

§ 19
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu 
właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.

§ 20
Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, cztery dla 
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                               WYKONAWCA


