
Wzór umowy 

Umowa nr …../BIS-I/Z/……/2015

zawarta w dniu ....... …...... roku między:

Gminą  Miasto  Płock z  siedzibą  w  Płocku,  Stary  Rynek  1,  09  –  400  Płock,  zwaną  dalej
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

zwaną dalej ,,Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....,

zwanymi łącznie „Stronami”, 

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako „Umowa”, została nadana następująca treść: 

§ 1

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2013 roku, poz. 907 ze zmianami), w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej
oferty, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego, zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie,
usługi  polegającej  na  pełnieniu  nadzoru  inwestorskiego  nad  robotami  budowlanymi  realizowanymi  w
ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa rowu Mała Rosica na odcinku od km 1+380 do
km 1+779 w Płocku wraz niezbędną infrastrukturą”.

§ 2

1. Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę rowu Mała Rosica na odcinku od km 1+380 do km
1+779 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą.

2. Roboty  budowlane  realizowane  będą  na  podstawie dokumentacji projektowej  pn.  Wykonanie
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w zakresie przebudowy rowu Mała Rosica na odcinku od
km  1+380  do  km  1+779  oraz  przebudowy  sieci  kanalizacji  deszczowej,  wodociągowej  i
telekomunikacyjnej,  wykonanej  przez  firmę  Projektowanie  i  Realizacja  Inwestycji  s.c.  Tomasz
Gorgoń i s-ka, ul. Lachmana 12/3, 09 – 407 Płock.

3. Termin  wykonania  robót  budowlanych  to  4  miesiące  od  daty  podpisania  umowy  na  roboty
budowlane. Przewidywany termin realizacji robót budowlanych to lipiec - listopad 2015 roku. 

4. Forma wynagrodzenia wykonawcy robót – wynagrodzenie ryczałtowe.

§ 3

1. Strony ustalają, że nadzór będzie pełniony:

1) od  dnia  podpisania  Umowy,  w  okresie  prowadzenia  robót  budowlanych  i  ich  odbioru, do
podpisania protokołu odbioru końcowego robót,

2) w okresie gwarancji  i  rękojmi udzielonej  przez wykonawcę robót  – w ciągu nie mniej  niż 60
miesięcy,  a  nie  więcej  niż  72  miesięcy  od  daty  odbioru  końcowego  robót,  w  terminach
określonych w  §7 ust. 3 oraz w pisemnych wezwaniach Zamawiającego.

2. Zamawiający oświadcza, że w dniu …......................... roku zawarł z …............................ umowę
o roboty budowlane, której przedmiotem jest wykonanie zadania inwestycyjnego opisanego w  §2
ust. 1, zaś termin wykonania robót budowlanych został oznaczony na 4 miesiące od daty podpisania
umowy na roboty budowlane.  W przypadku gdy umowa na roboty budowlane, której przedmiotem
jest wykonanie zadania inwestycyjnego opisanego w §2 ust. 1, podpisana zostanie po dacie zawarcia
niniejszej Umowy, Zamawiający niezwłocznie po jej zawarciu powiadomi Wykonawcę o tym fakcie.

3. W przypadku braku realizacji umowy na roboty budowlane, o której mowa ust. 2 i 3, bądź w sytuacji
gdy podpisanie umowy na roboty budowlane nie dojdzie do skutku, każda ze Stron jest uprawniona
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odstąpić  od Umowy.  W takim przypadku odpowiedzialność  Zamawiającego za szkodę poniesioną
przez Wykonawcę jest wyłączona.

§ 4

1. Wykonawca zapewni ciągły nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa rowu Mała Rosica na odcinku od km 1+380 do km 1+779
w Płocku wraz niezbędną infrastrukturą”.

2. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:

1) reprezentowanie  Zamawiającego  na  budowie  poprzez  sprawowanie  kontroli  zgodności
realizacji robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaświadczeniem o
przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowalnych nie wymagających
pozwolenia na budowę i decyzją o pozwoleniu na budowę dla inwestycji  pn. „Przebudowa
rowu  Mała  Rosica  na  odcinku  od  km  1+380  do  km  1+779  w  Płocku  wraz  niezbędną
infrastrukturą”, przepisami prawa, w tym prawa budowalnego, sztuką budowlaną, wymogami
BHP,  Polskimi  Normami,  zasadami  współczesnej  wiedzy  technicznej  oraz  harmonogramem
rzeczowo – finansowym,

2) sprawdzanie  jakości  wykonanych  robót  i  wbudowanych  wyrobów  budowlanych,  a  w
szczególności  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobów  budowlanych  wadliwych  i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) dopuszczenie materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych
do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót oraz zatwierdzenie receptur i technologii
proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
5) udział w naradach roboczych,
6) udział w przekazaniu placu budowy,
7) przygotowanie i udział w odbiorach: częściowych i końcowym,
8) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót,
9) kontrolowanie rozliczeń robót budowlanych,
10) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i

higieny pracy oraz utrzymania porządku na budowie,

11) kontrola  prawidłowości  prowadzenia  dziennika  budowy  i  dokonywanie  w  nim  wpisów
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu
budowlanego,

12) rozstrzyganie wątpliwości  natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót,  a w
razie  potrzeby  zaciąganie  opinii  autora  projektu,  z  wyjątkiem spraw  mających  wpływ na
zmianę kosztów budowy, 

13) monitoring  postępu  robót  poprzez  porównywanie  ich  zaawansowania  z   harmonogramem
rzeczowo – finansowym,

14) sporządzanie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, miesięcznych raportów z przebiegu
realizacji robót i prowadzonego nadzoru,

15) powiadamianie  Zamawiającego  o  rozbieżnościach  między  dokumentacją  projektową,  a
stanem faktycznym na terenie budowy,

16)  kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów,

17) informowanie  Zamawiającego  o  wszelkich  zagrożeniach  występujących  podczas  realizacji
robót,  ze  szczególnym uwzględnieniem tych,  które mogą mieć wpływ na termin realizacji
robót budowlanych,

18) żądanie  od  kierownika  robót  dokonania  poprawek  bądź  ponownego  wykonania  wadliwie
wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku gdyby ich
kontynuacja mogła spowodować zagrożenie bezpieczeństwa,

19) ustalanie terminu usunięcia usterek (Strony ustalają, że użyte w tej Umowie pojęcia „wada” i
usterka” mają tożsame znaczenie  i używane są zamiennie),

20) sporządzanie protokołów usterek oraz potwierdzenie usunięcia usterek,

21) sprawdzanie  kompletności  i  prawidłowości  przedłożonych  przez  wykonawcę  robót
dokumentów wymaganych do odbioru częściowego,
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22) sprawdzanie rozliczeń robót,

23) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów, sprawdzeń,

24) poświadczanie terminu zakończenia robót budowlanych,

25) zweryfikowanie  dokumentacji  powykonawczej  sporządzonej  przez  wykonawcę  robót
budowlanych,

26) sporządzenie danych/informacji niezbędnych dla określenia obszaru zajęcia pasa drogowego
w związku z nowym przebiegiem linii telekomunikacyjnych,

27) dostarczenie Zamawiającemu atestów, certyfikatów, protokołów itp. przygotowanych  przez
wykonawcę robót budowlanych,

28) udział w przygotowaniu rozliczenia końcowego zadania,

29) w  przypadku  aplikowania  przez  Zamawiającego  o  dofinansowanie,  jak  również
współfinansowania  przedmiotowej  inwestycji  ze  środków  pochodzących  z  funduszy
europejskich,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  aktywnej  współpracy  z  Zamawiającym  w
zakresie  sporządzenia  materiałów  i  informacji  o  charakterze  rzeczowo  –  finansowym
związanych z realizowanymi robotami, a niezbędnymi ze względu na źródło finansowania.

3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru
inwestorskiego  w  branży  drogowej,  który  to  nadzór  zapewnia  Zamawiający.  Koordynatorem
inspektorów nadzoru inwestorskiego jest osoba wskazana w §10 ust. 3 pkt. 1). Dane osobowe i
kontaktowe  do  osoby  pełniącej  funkcję  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  branży  drogowej
przekazane zostaną Wykonawcy w dacie podpisania Umowy.

4. Wykonawca nie będzie powodował nieuzasadnionych przestojów w prowadzeniu robót budowlanych
oraz  dostosuje  czas  pełnienia  nadzoru  do  czasu  pracy  wykonawcy  tych  robót  (w  przypadku
wprowadzenia wydłużonego dnia pracy lub pracy w dni ustawowo wolne od pracy).

§ 5

1. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania
robót  koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie na roboty budowlane zawartej
pomiędzy  Zamawiającym  a  wykonawcą  robót  budowlanych,  bądź  o  konieczności  rezygnacji  z
określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych  zajdzie  konieczność  natychmiastowego
przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo,  zabezpieczenie przed awarią lub
uchronienie  Zamawiającego  przed  znaczną  szkodą,  Wykonawca  jest  upoważniony  do  podjęcia
natychmiastowych działań zmierzających do realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu w
dzienniku budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu telefonicznie lub faxem,
oraz z dokonaniem tego zgłoszenia na piśmie.

§ 6

Do  obowiązków  Zamawiającego  należy  dostarczenie  dokumentacji  projektowej  dla  zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa rowu Mała Rosica na odcinku od km 1+380 do km 1+779 w Płocku wraz
niezbędną infrastrukturą” oraz zapłata za realizację Umowy.

§ 7

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości  nie wyższej  niż  kwota brutto  ………………… zł (słownie:  ……………………), wartość  netto
……………… zł (słownie: …………………………), podatek VAT ……………… zł (słownie: ……………………. ), w tym:

1) 80% wynagrodzenia, określonego w §7 ust. 1 - za wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego w
okresie, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 1), tj. wynagrodzenie  w wysokości brutto ……………… zł
(słownie: …………………………….), wartość netto ……………………… zł  (słownie: …………………….), podatek
VAT ……………… zł (słownie: ……………………………..),

2) 20% wynagrodzenia, określonego w §7 ust. 1 - za wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego w
okresie, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 2), tj. wynagrodzenie w wysokości brutto …………….. zł
(słownie:  …………………),  wartość  netto  ………………..  zł  (słownie:  …………………….), podatek  VAT
…………… zł (słownie:……………………… ).

2. Wynagrodzenie  ryczałtowe,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  obejmuje  wykonanie  przez  Wykonawcę
wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy. 

3. W ramach pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez
wykonawcę robót budowlanych,  Wykonawca zobowiązany jest do zwołania i przeprowadzenia, przy
udziale Zamawiającego, komisyjnych przeglądów gwarancyjnych co 6 miesięcy w okresie gwarancji i
rękojmi, w tym do sporządzenia protokołów z przeglądów gwarancyjnych oceniających stan obiektu
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wraz  z  wykazem  ewentualnych  usterek  oraz  dokonanie  przeglądu  i  sporządzenie  protokołu  z
usunięcia usterek przez Wykonawcę robót oraz do pełnienia czynności nadzoru na pisemne wezwanie
Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie  nie  ulega  zmianie  w  przypadku  wydłużenia  lub  skrócenia  terminu  realizacji
przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca  nie  jest  uprawniony  do  żądania  zwrotu  wydatków  i  nakładów  poniesionych  w  celu
wykonania przedmiotu Umowy.

6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie aneksem do
Umowy odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku VAT.

§ 8

1. Rozliczenie za wykonanie Umowy będzie następowało fakturami VAT – częściowymi i końcową. 

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 1), będzie
następowało według następujących reguł: 

a) rozliczenie  będzie  następowało  proporcjonalnie  do  wartości  odebranych  robót  budowlanych
(faktury częściowe). Wysokość faktury końcowej zostanie ustalona poprzez pomniejszenie kwoty
ryczałtu o wartość wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych (faktura końcowa). 

b) Faktury częściowe będą wystawiane przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu.

c) Podstawą  do  wystawienia  faktury  częściowej  będzie  protokół  odbioru  robót  budowlanych
sporządzony w miesiącu poprzednim oraz raport z przebiegu realizacji inwestycji i prowadzonego
nadzoru  inwestorskiego.  W  przypadku  braku  podstaw  do  wystawienia  faktury  częściowej,
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca,
raportu z przebiegu realizacji inwestycji i prowadzonego nadzoru inwestorskiego.

d) Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę
protokół odbioru końcowego robót oraz zatwierdzony przez Zamawiającego, raport końcowy  z
przebiegu realizacji inwestycji i prowadzonego nadzoru inwestorskiego.

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy, w zakresie o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 2), będzie
następowało proporcjonalnie po zrealizowaniu przez Wykonawcę czynności wskazanych w §7 ust. 3.
Podstawą  do  wystawienia  faktury  częściowej  w  tym  przypadku  będzie  protokół  z  przeglądu
gwarancyjnego/protokół z usunięcia usterek, przeprowadzonego w danym roku gwarancji i rękojmi,
pod warunkiem wywiązania się przez Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy. 

§ 9

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

2. Wykonawca ma prawo do zatrudniania podwykonawców.

3. Wykonawca  odpowiada  za  działania,  uchybienia  i  zaniechania  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy,  któremu  wykonanie  części  zobowiązania  powierza,  jak  za  własne  działanie,
uchybienie lub zaniechanie.

§ 10

1. Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia osobę/osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane w branżach: inżynieryjna hydrotechniczna, telekomunikacyjnej,
sanitarnej.

2. Dane osobowe inspektorów  nadzoru  inwestorskiego  wraz  z  wykazem  doświadczenia, kopiami
świadectw kwalifikacji zawodowych,  kopią  uprawnień budowlanymi i  kopią  zaświadczenia o
przynależności do właściwej wg miejsca zamieszkania Izby Inżynierów Budownictwa przekazane
zostaną Zamawiającemu najpóźniej  w dniu podpisania  Umowy.  Oryginał oświadczenia o objęciu
obowiązków na budowie przekazany zostanie Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od daty
wezwania przez Zamawiającego.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  wyznaczyć  i  skierować  do  realizacji  Umowy,  personel  wskazany  w
Ofercie Wykonawcy (specjalność inżynieryjna hydrotechniczna)  oraz osoby spełniające warunki  –
wymagania Zamawiającego określone w ogłoszeniu o zamówieniu/zaproszeniu  do składania ofert
(branża sanitarna i telekomunikacyjna), tj. 

1) funkcję  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  specjalności  inżynieryjna  hydrotechniczna  lub
posiadający odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej  obowiązujących  przepisów………………  ze  strony  Wykonawcy  będzie  pełnić  Pan/Pani
………………………………………………………………………….,*

2) funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej ze strony Wykonawcy będzie pełnić
Pan/Pani …………………………………………….,
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3) funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej  ze strony Wykonawcy
będzie pełnić Pan /Pani ………………………………….*

*dopuszcza się łączenie funkcji pkt 1) i 2).

4. Zmiana osób, wskazanych w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona
przez  Wykonawcę na piśmie  i  wymaga pisemnego zaakceptowania  przez  Zamawiającego.  Osoba
zaproponowana  przez  Wykonawcę  na  stanowisko  dotychczasowego  inspektora  nadzoru  powinna
spełniać  warunki  określone  przez  Zamawiającego  dla  danego  stanowiska/funkcji  w  ogłoszeniu  o
zamówieniu/zaproszeniu do składania ofert.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
innej osoby niż wskazana w Ofercie Wykonawcy i ust. 3, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy
przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

6. Zamawiający jest uprawniony wyrazić sprzeciw na sprawowanie zastępstwa przez daną osobę, przy
czym nie udzielenie przez Zamawiającego pisemnej odpowiedzi w terminie 3  dni  od daty złożenia
propozycji pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez daną osobę, uważane będzie za
wyrażenie przez Zamawiającego  zgody w tym przedmiocie.  Skierowanie  do  pełnienia  funkcji
inspektora  nadzoru  inwestorskiego  osób,  co  do  których  Zamawiający  wyraził  sprzeciw,  stanowi
podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania obowiązków przez osobę
sprawującą funkcję inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do jej zmiany w ciągu 14 dni
od  otrzymania  pisemnego  żądania  Zamawiającego,  pod  rygorem odstąpienia  od  Umowy z  winy
Wykonawcy.

8. Na czas urlopów i zwolnień lekarskich, w przypadkach losowych oraz w przypadku rezygnacji osób z
pełnienia  funkcji,  Wykonawca  zapewni  zastępstwo  osoby  o  równorzędnych  uprawnieniach  i
doświadczeniu zawodowym. W przypadku nie uzgodnienia z Zamawiającym zastępstwa w ciągu 3 dni
roboczych ma zastosowanie §11 ust. 2 pkt 6.

9. Do kierowania sprawami związanymi z realizacją Umowy po stronie Zamawiającego wyznacza się
Pana Krzysztofa Włodarczyka – Kierownika Biura Inwestycji Strategicznych Urzędu Miasta Płocka.

10. Informacja o zmianie osoby wskazanej w ust. 9 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana
w ww. zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

§11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy –  w takim przypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest
uprawniony do żądania kar czy odszkodowania.  Odstąpienie od Umowy w tym przypadku winno
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Niezależnie od uprawnień określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od Umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu i bez obowiązku
zapłaty kary umownej, gdy:

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 sprawowania nadzoru inwestorskiego  bez uzasadnionych przyczyn w
terminie 7 dni od daty przekazania wykonawcy robót placu budowy,

4) Wykonawca przerwał sprawowanie nadzoru inwestorskiego bez uzasadnionych przyczyn i przerwa
trwa dłużej niż 7 dni,

5) Wykonawca nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane,

6) Wykonawca powołał do sprawowania funkcji inspektora  nadzoru  osobę nieuzgodnioną z
Zamawiającym, stosownie do postanowień § 10 ust. 4 i 5,

7) Wykonawca wbrew Zamawiającemu skierował do wykonania Umowy osoby, które wykonują swoje
obowiązki w sposób nienależyty, stosownie do postanowień § 10 ust. 7.

3. Każda  ze  Stron  może  odstąpić  od  Umowy  w  przypadku  odstąpienia  przez  Zamawiającego  lub
Wykonawcę robót budowlanych od Umowy na roboty budowlane. W takiej sytuacji żadna ze Stron
nie jest uprawniona do żądania kar czy odszkodowania. 

4. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

5. Każda ze Stron jest uprawniona odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości
o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie.

6. Z wyłączeniem przypadków określonych  w ust.  2,  w  przypadku niewykonania  lub  nienależytego
wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do
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prawidłowego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie terminu
określonego w wezwaniu,  Zamawiający może w terminie 14 dni od daty bezskutecznego upływu
wyznaczonego terminu, odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym. 

7. W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  przez  Wykonawcę  lub  przez  Zamawiającego  z  przyczyn
zależnych  od  Wykonawcy,  w  szczególności  określonych  w  ust.  2  pkt  2-7  i  ust.  6  Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w §7 ust. 1.

8. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  0,5% wynagrodzenia  brutto,  o
którym mowa w §7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu
robót spowodowanego działaniem lub zaniechaniem działania inspektora nadzoru, a także za każdy
dzień opóźnienia w przedłożeniu raportu, o którym mowa w §4 ust. 2 pkt 14.

9. W okresie wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi na roboty
budowlane,  Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną w wysokości  0,5% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w §7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w podjęciu nałożonych na
niego obowiązków. 

10. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności inspektora nadzoru na nardzie roboczej w okresie
prowadzenia robót, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł brutto, za
każde takie zdarzenie.

11. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
12. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur w wysokości ustawowej.
13. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  naliczonych  przez  Zamawiającego  z

wystawionych przez siebie faktur.
14. Strony  zastrzegają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  wysokość  kar

umownych.
15. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z

tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy. 
16. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po

stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1. Nie
dotyczy to przypadku opisanego w ust.3.

§12

1. Termin realizacji faktur - 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego, o ile faktura została wystawiona
w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, stwierdzone złożoną fakturą VAT będzie płatne na rachunek bankowy
wskazany na wystawionej przez Wykonawcę fakturze.

3. Wykonawca wystawi  fakturę na: Gminę Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock.

4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej
to 774-31-35-712.

5. Faktura powinna zawierać zapis numeru niniejszej Umowy.

6. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na pokrycie należności określonej w  §7 ust. 1
Umowy.

7. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego otrzymał
Numer Identyfikacji Podatkowej …………….

8. Strony  zgodnie  ustalają,  że  zapłata  następuje  z  chwilą  obciążenia  rachunku  bankowego
Zamawiającego.

§13

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  bezwzględnego  zachowania  w  poufności  wszelkich  informacji,
uzyskanych w związku z wykonywaniem zlecenia, dotyczących Zamawiającego i jego Klientów.

2. Przez obowiązek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz:

a) zapoznania  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
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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 wprowadzić 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.

§14

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.ump.pl.

§15

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą Umową,  mają zastosowanie odpowiednie  przepisy
prawa polskiego w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 roku, nr 243,
poz. 1623 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 nr 16, poz. 93 ze
zm.) oraz inne właściwe dla przedmiotu Umowy.

§16

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

§17

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 13.

§18

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

     §19

Umowa obowiązuje od dnia podpisania.

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

1. Oferta Wykonawcy,

2. Opis przedmiotu zamówienia.

KONTRASYGNUJĘ ze środków:

...….................                  ........................
Data                                  Skarbnik

Zamawiający: Wykonawca:
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Sporządziła: Agata Turalska, BIS-I

Sprawdził: 
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