
Umowa
Nr   / BIS-I / Z /.........../2015

zawarta w dniu ......... …............. 2015 roku

między Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Pl. Stary Rynek 1, zwanym w dalszej
części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. Pana Jacka Terebusa – Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji (na
podstawie Upoważnienia nr 31/2015 z dnia 19.01.2015 roku)

a

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

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

 1.  .......................................................................................

§1
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 roku, poz. 423, 768, 811, 915,
1146, 1232) Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie
polegającego na:

„Opracowaniu analiz porealizacyjnych dla zadań inwestycyjnych pn. : 
1.  Rozbudowa  ulicy  Otolińskiej  w  Płocku  wraz  z  brakującą  infrastrukturą,
znajdującej  się  w ciągu komunikacyjnym drogi  wojewódzkiej  nr  567 od  km
0+096 do km 0+832 oraz od km 0+848 do km 2+347,
2.  Budowa  ulicy  Granicznej  -  II  etap  (pomiędzy  ulicami  Otolińską  i
Wyszogrodzką) w Płocku,
współfinansowanych  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego”. 

§2
1. Przedmiot  zamówienia  wskazany  w  §1  wykonany  zostanie  zgodnie  z  warunkami

określonymi  w  Opisie  przedmiotu  zamówienia  i  niniejszej  Umowie oraz  zgodnie  z
Ofertą Wykonawcy.

2. Integralną część Umowy stanowią:
- Opis przedmiotu zamówienia
- Oferta wykonawcy

§3
1. Wykonawca zobowiązuje  się  do  dokonania  wszystkich  obliczeń,  pomiarów i  analiz

niezbędnych do sporządzenia przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  składania  Zamawiającemu  oraz  właściwym
instytucjom  i  organom  administracji  publicznej  pisemnych  wyjaśnień  dotyczących
opracowań – analiz porealizacyjnych.

§4

1. Wykonawca wypełni zobowiązania wynikające z treści niniejszej Umowy z należytą
starannością zawodową oraz jest odpowiedzialny za wykonanie opracowań zgodnie z
aktualnymi  przepisami  i  wytycznymi  obowiązującymi  w  zakresie  zagadnień
związanych z przedmiotem zamówienia.



2. Wykonawca  nie  jest  uprawniony  do  zaciągania  żadnych  zobowiązań  w  imieniu
Zamawiającego.

3. W  przypadku  powierzenia  przez  Wykonawcę  wykonania  części  zamówienia
podwykonawcom,  Wykonawca  odpowiada  za  działanie  lub  zaniechanie
podwykonawców, jak za swoje własne.

§5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie 90 dni od dnia

podpisania umowy tj. do dnia................. roku.
2. W  uzasadnionych  przypadkach,  z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy,  może

nastąpić zmiana terminu wykonania Umowy. Zmiana taka wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

§6
1. Wykonawca dostarczy opracowania - analizy porealizacyjne w formie książkowej w

ilości 4 egzemplarzy i w formie elektronicznej w ilości 2 egzemplarzy (CD) dla każdej
inwestycji drogowej oddzielnie. Wersja elektroniczna: format Word i Excel oraz PDF,
zapis obrazów w formacie JPEG.

2. W terminie do dnia …................. roku Wykonawca przedłoży po dwa egzemplarze
opracowań  dla  każdej  inwestycji  drogowej,  w  wersji  papierowej,  do  weryfikacji
Zamawiającemu.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zgłaszania  uwag  w  formie  pisemnej  i
elektronicznej do przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia dostarczenia przez
Wykonawcę  przedmiotu  zamówienia.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ich
uwzględnienia w terminie wskazanym w §5.

4. Potwierdzeniem wykonania Umowy oraz warunkiem płatności jest odbiór przedmiotu
umowy  w  formie  protokołu  bez  uwag,  podpisanego  przez  Zamawiającego  i
Wykonawcę. 

5. Zamawiający podpisze protokół, o którym mowa ust. 4 niezwłocznie po stwierdzeniu
zgodności  przedmiotu  z  określonym  w  §1  niniejszej  Umowy  przedmiotem
zamówienia. 

6. Jeżeli  w  czasie  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady  w  pracy  powstałe  z  winy
Wykonawcy lub wykonanie będzie niezgodne z warunkami ustalonymi w niniejszej
Umowie, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie, a podpisanie
protokołu  nastąpi  w  terminie  14  dni  po  usunięciu  niezgodności  i  przedłożeniu
poprawnie wykonanego przedmiotu Umowy.

7. Ostateczne  podpisanie  protokołu  odbioru  bez  uwag  przez  Zamawiającego  i
Wykonawcę będzie podstawą wystawienia faktury w wysokości 70% wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu Umowy.

§7
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  aktywnej  współpracy  z  Zamawiającym w zakresie

wykonania  przedmiotu  Umowy,  w  tym do  bieżących  konsultacji  i  informowania  o
postępie prac i ewentualnych problemach.

2. Zamawiający  zobowiązuje  się  przekazywać  na  wniosek  Wykonawcy
materiały/informacje będące w posiadaniu Zamawiającego, a istotne ze względu na
wykonanie przedmiotu Umowy.



§8 

1. Strony  ustalają,  ze  obowiązująca  formą  wynagrodzenia  jest  wynagrodzenie
ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto..........zł
(słownie:.........),  w tym: wartość netto......zł (słownie:.....), podatek VAT (23%).....
zł (słownie:................).

3. Cena jednostkowa za wykonanie  pomiaru hałasu w jednym  punkcie  pomiarowym,
wyraża  się  kwotą  brutto......  zł  (słownie:.....),  w  tym:  wartość  netto  ...…..zł
(słownie:........), podatek VAT (23%) …............(słownie:.......).  

4. Cena  jednostkowa za  wykonanie  opracowania,  obejmującego  analizę  otrzymanych
pomiarów i wyników, wyraża się kwotą brutto...... zł (słownie:.....), w tym: wartość
netto ...…..zł (słownie:........), podatek VAT (23%) …............(słownie:.......). 

5. Wynagrodzenie jest ostateczne, uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie
realizacji przedmiotu Umowy oraz uwzględnia wszystkie prace, czynności i wydatki,
które są niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu Umowy.  

6. W przypadku konieczności realizacji przez Wykonawcę, na wniosek Zamawiającego,
większego zakresu badań poprzez zwiększenie ilości punktów pomiarowych hałasu,
aniżeli  określone  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  wynagrodzenie  za  badania  na
dodatkowych  punktach  pomiarowych  zostanie  rozliczone  według  stawki  za
jednostkowy pomiar hałasu w punkcie pomiarowym, określonej w ust. 3.

7. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zamówienia, wynagrodzenie, o
którym mowa w ust. 2, zostanie zmniejszone odpowiednio o wartość niewykonanych
pomiarów lub opracowań, wg ich cen jednostkowych.  

8. Wynagrodzenie obejmuje także przeniesienie autorskich praw majątkowych i będzie
płatne w ratach na następujących zasadach:
a)  po  podpisaniu  przez  Zamawiającego  ostatecznego  protokołu  zdawczo  –
odbiorczego  Wykonawca  będzie  mógł  wystawić  fakturę  w  wysokości  70%
wynagrodzenia przedstawionego w ust. 2
b)  fakturę  na  pozostałe  30% wartości  wynagrodzenia  przedstawionego w ust.  2,
Wykonawca będzie mógł wystawić po złożeniu i akceptacji analiz porealizacyjnych
przez właściwe organy administracji publicznej. 
c) w przypadku braku akceptacji bądź zgłoszeniu przez właściwe organy administracji
publicznej  uwag  do  analiz  porealizacyjnych,  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do
weryfikacji  opracowań,  uwzględnienia  uwag  bądź  złożenia  stosownych  pisemnych
wyjaśnień we wskazanym przez Zamawiającego terminie. Po dokonaniu powyższego i
uzyskaniu  akceptacji  analiz  porealizacyjnych  przez  właściwe  organy  administracji
publicznej Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury zgodnie z ust. 8
pkt. b.
d) w przypadku braku stanowiska właściwych organów administracji publicznej co do
analiz porealizacyjnych, w terminie 30 dni od daty ich złożenia we właściwym organie
administracji  publicznej,  Wykonawca  uprawniony  będzie  do  złożenia  faktury  na
pozostałe 30% wartości wynagrodzenia przedstawionego w ust. 2, chyba że organ
przedłuży termin na rozstrzygnięcie sprawy.



9. Termin zapłaty faktury – do 30 dni licząc od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

10. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazana na konto
wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

11. Wykonawca wystawi fakturę na: Gminę Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

12. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru umowy,
której faktura dotyczy.

13. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

14. Wynagrodzenie  nie  ulega  zmianie  w  przypadku  przedłużenia  terminu  realizacji
przedmiotu Umowy.

15. W przypadku wejścia w życie przepisów zmieniających wysokość stawki podatku VAT,
kwota  brutto  wynagrodzenia  Wykonawcy  zostanie  aneksem  do  niniejszej  umowy
odpowiednio dostosowana.

16. Zamawiający oświadcza, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej to 774-31-35-712.

17. Wykonawca oświadcza, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej to ….......................

§9

1. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawca przenosi
na  Zamawiającego,  bez  konieczności  składania  jakichkolwiek  dodatkowych
oświadczeń  woli,  autorskie  prawa  majątkowe  do  utworów  będących  przedmiotem
Umowy,  jak  również  do  każdej  ich  części,  obejmujące  prawo  do  wyłącznego
korzystania  z  tych  utworów  i  rozporządzania  nimi,  w  tym  prawa  zezwolenia  na
wykonania  zależnego  prawa  autorskiego,  na  następujących  polach  eksploatacji,  o
których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych:
a) utrwalania i zwielokrotniania utworów, wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy
utworów, w szczególności technika drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową,
b) nieograniczonego obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono –
wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału lub egzemplarzy utworów,
c) rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej – przez publiczne
wykonanie,  wystawienie,  odtworzenie  oraz  nadawanie  i  reemitowanie,  a  także
publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
d)  prawa obrotu  (rozporządzania)  w kraju  i  za granicą,  w szczególności  dalszego
obrotu i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do całości utworów,
e) sporządzania wersji obcojęzycznych i tłumaczeń na inne języki niż polski,
f) wprowadzania do pamięci komputerów, do sieci multimedialnych (bezpośredniego
porozumiewania się), w tym w szczególności Internetu,
g)  wykorzystywania  fragmentów  utworów  lub  całości  utworów  do  celów
informacyjnych, jako element wniosków o dofinansowanie ze środków budżetowych i
funduszy unijnych, jako element dokumentacji przetargowej.

2. Wykonawca w czasie obowiązywania umowy, jak i po jej wygaśnięciu, nie może użyć
informacji pozyskanych w czasie jej realizacji do celów innych jak opisane w Umowie,
jak  też  nie  ma  prawa  przekazywać  informacji,  dokumentów  i  kopii  dokumentów
żadnej nieuprawnionej osobie.

§10



1. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do
zapłaty kar umownych w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w §8 ust.
2 za każdy dzień opóźnienia. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych
z wystawionych przez siebie faktur.

2. Jeżeli wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstanie szkoda,
Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia netto.

4. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne  z  tytułu  odstąpienia  od  Umowy z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto.

§11

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 którym 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 robót,

b) zbierania, 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  roboty  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 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.

§12

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Urzędu Miasta Płocka oraz innymi właściwymi dla danego zadania regulacjami systemu,
dostępnymi na stronie www.zsz.ump.pl.

§13
1. Wszelkie  zmiany  niniejszej  Umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem

nieważności.

http://www.zsz.ump.pl/


2. Spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla Zamawiającego.

§14

Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  trzy  dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

KONTRASYGNUJĘ ze środków:

WPF poz. 1.3 WM                   zł

2015r.           zł

Dział 600, Rozdział 60015, §6050, 

Zadanie nr 2/PS/I/P pkt c

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

             Data                               Skarbnik

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA:

Sporządził: Anna Rogalska – BIS-I
Zatwierdził:


