
WZÓR  UMOWY

               UMOWA NR ........./WGD-II-ZO/Z/................/2014

          zawarta w dniu ................. 2014r.  w Płocku, pomiędzy:
1. Gminą  -   Miasto  Płock,  zwaną  dalej  "Zamawiającym",  reprezentowaną  przez 

Cezarego  Lewandowskiego  –  Zastępcę  Prezydenta  Miasta  Płocka  ds.  Rozwoju  i 
Inwestycji  działającego na podstawie  upoważnienia  Prezydenta Miasta Płocka Nr 
54/2014 z dnia 13.02.2014r., a

2. ...................................  prowadzącym  działalość  gospodarczą  pod 
nazwą  ...........................  z  siedzibą  ............................................................ 
wpisaną  do  .......................................................,  Numer  NIP  ......................, 
Numer REGON ..........................  zwanym dalej "Wykonawcą" 
o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego  w  trybie   przetargu  pisemnego,  Zamawiający  powierza,  
a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:  skanowanie materiałów 
archiwalnych  byłego  Urzędu  Miejskiego  w  Płocku  dotyczących  zgromadzonych 
rejestrów  gruntów,  skorowidzów  oraz  zmian  z  zakresu  ewidencji  gruntów  
i budynków z lat 1973-1990, wytworzonych przez  służby geodezyjne prowadzące 
ewidencję gruntów i budynków,  zgodnie  z warunkami technicznymi stanowiącymi 
załącznik Nr 1 do umowy, będący jej integralną częścią. 

2. Zamawiający informuje, że podana w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
ilość  zamawianej  usługi  w  ramach  poszczególnych  formatów  skanów  tj.  A4, 
formatów  niestandardowych,  może  ulec  zmianie  w  zależności  od  rzeczywistych 
potrzeb Zamawiającego.

3. Zmiana dokonana na podstawie ust. 2 nie stanowi podstawy do zgłaszania roszczeń 
z  tytułu  niezrealizowanych  usług  w wykonaniu  skanów i  prac  introligatorskich  i 
naprawczych w poszczególnych formatach, przy czym Zamawiający obowiązany jest 
do zlecania wykonania usługi w ilości nie większej niż:

       -  40 tys. stron rejestrów gruntów, w tym: - 20 tys. stron –  format niestandardowy   
( wymiar okładki – 30 cm x 28 cm, wymiar po rozłożeniu 60 cm x 28 cm). 

                                                                     - 20 tys. stron – A4 (w  tym skorowidze właścicieli
                                                                                                       i skorowidze działek)

– 80 tys. stron "zmian w ewidencji gruntów i budynków" – A4

oraz prac introligatorskich i naprawczych w ilości nie większej niż

         - 211 ksiąg rejestrów  [w tym 107 formatu niestandardowego (wymiar okładki – 30 cm x 
28   cm,   wymiar  po  rozłożeniu  60  cm  x  28  cm).  i  104  formatu  A4]   

            o wartości.......................................................................................................................

§ 2

1. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  do  kwoty......................   
 ......................zł. brutto    (słownie                     )   w tym podatek VAT 23 %. 
wg. następujących stawek :
cena jednostkowa brutto – skan format A4   -  .......... zł ,
cena jednostkowa brutto – skan formatu niestandardowego   -  ............. zł ,
cena jednostkowa brutto prac introligatorskich i naprawczych format A-4.............zł
cena  jednostkowa  brutto  prac  introligatorskich  i  naprawczych  format 
niestandardowy ..............zł.



2. Zamawiający  przeprowadzi   odbiór   w  terminie  przez  siebie  wyznaczonym, 
najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia prac do odbioru.

3. Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  jednorazowo  po  dokonaniu  ostatecznego 
bezusterkowego odbioru prac w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury 
w sposób wskazany w tej fakturze.

4. Podstawą  wystawienia  faktury  jest  protokół  zdawczo-odbiorczy  podpisany  przez 
Zamawiającego i Wykonawcę.

5. Wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy ponosi Wykonawca. 
6. Odbiór wykonanych prac  nastąpi  u Zamawiającego w formie protokółu odbioru, po 

wykonaniu  przedmiotu  umowy  i   zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  gotowości   do 
odbioru.

7. Fakturę należy wystawić na: Gminę - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  umieszczenia  na  fakturze  numeru  niniejszej 
umowy wg centralnego rejestru umów.

8. Zamawiający oświadcza, że  jest podatnikiem VAT - NIP 774-31-35-712.
9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT - ...............................................
10.Za  datę  płatności  przelewu  uważa  się  dzień  obciążenia  rachunku  bankowego 

Zamawiającego.

§ 3

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 Wykonawce z dokumentami, analizami, zawartością 

dysków twardych i innych nośników informacji itp. -  nie związanymi ze zleconym 
zakresem prac,

b) gromadzenia, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w 
szczególności udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych 
objętych przepisami o ochronie danych lub stanowiących własność Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego 
na terenie Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby 
trzecie, przy udziale których wykonuje zlecenie 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 zobowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań 
zmierzających do ochrony informacji poufnych Zamawiającego i jego Klientów, o ile 
w trakcie wykonywania umowy 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; 

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


§ 4

Termin realizacji przedmiotu umowy: 17.11.2014 r. 

§ 5

1. Osobą  upoważnioną  ze  strony  Zamawiającego  do  współdziałania  z  Wykonawcą, 
pełnienia  nadzoru  nad realizacją  umowy i  dokonania  odbioru  jest  Pani  Henryka 
Osiecka,  Pani  Halina  Wawrowska  i  Pani  Teresa  Soszka,   pracownicy  Wydziału 
Geodezji Urzędu Miasta Płocka.

2. W razie stwierdzenia niekompletności lub/i wad przedmiotu odbioru Zamawiający 
zobowiązany jest reklamować je pisemnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia 
przedmiotu  umowy  i  zgłoszenia  prac  do  odbioru,  jednocześnie  wzywając 
Wykonawcę do ich usunięcia w określonym terminie, nie krótszym niż 7 dni i nie 
dłuższym niż 21 dni.

3. Stwierdzenie wad w późniejszym terminie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich 
usunięcia na pisemne żądanie Zamawiającego, w określonym przez niego terminie.

4. Za  usunięcie  niekompletności  lub/i  wad  przedmiotu  odbioru  Wykonawcy  nie 
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 6

1. Ustaloną przez Strony formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy są kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) opóźnienia w wykonaniu umowy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto 
ustalonego w § 2 ust. 1,  za każdy dzień opóźnienia,
b) odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy – w wysokości 20 % 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 ust. 1, 
c) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

za wady, liczonego od dnia wyznaczonego jako termin do usunięcia wad – w wysokości 
5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 ust. 1,  za każdy dzień opóźnienia.

3. Przed  naliczeniem  kar  umownych,  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  pisemnego 
poinformowania  Wykonawcy  o  powstaniu  obowiązku  naliczenia  kar  umownych 
wynikających z niniejszej umowy wraz z podaniem przyczyn.

4. W przypadku zaistnienia  opóźnienia w wykonaniu umowy, a następnie odstąpienia 
w całości lub w części od umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania kar 
umownych zarówno z tytułu  opóźnienia jak i odstąpienia.

5. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  należnego  mu 
wynagrodzenia.

6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wydania w terminie 14 dnia od daty odstąpienia od 

umowy, wszystkich znajdujących się w jego posiadaniu dokumentów i materiałów 
związanych z realizacją niniejszej umowy.

8. Żądanie  kary umownej  nie  wyklucza  uprawnień Zamawiającego do  dochodzenia 
odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych,  jeżeli  szkoda  przekroczy 
wartość kary umownej.

9. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięcia 
usterek przekraczającego 7 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia 
od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

§ 7

Umowę zawarto w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).



§ 8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe dla 
przedmiotu umowy.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy  mogą nastąpić jedynie za zgodą 
obu Stron wyrażoną w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 9

Polecenie wykonania przedmiotu umowy innej osobie wymaga zgody Zamawiającego

§ 10

Ewentualne  spory  pomiędzy  Stronami  powstałe  na  tle  realizacji  przedmiotu  niniejszej 
umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę  sporządzono  w  pięciu  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  cztery 
egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający: Wykonawca: 


