
U M O W A Nr .......... / WIR.III./ Z /............ / 2015     

zawarta  w dniu ............................. 2015 roku w  Płocku pomiędzy:

Gminą  -  Miasto Płock  z  siedzibą  w  Płocku,  Stary  Rynek  1,  zwaną  dalej  Zamawiającym, 
reprezentowaną  przez:

Jacka Terebusa - Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji   
                                                                                            
działającego na podstawie upoważnienia numer 31/2015  udzielonego przez Prezydenta Miasta 
Płocka, obowiązującego od dnia 19.01.2015 roku,
a
…..............................................  wpisaną  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej,
zwanym dalej Wykonawcą,   
                                                                   
o następującej treści:

§ 1

1. Mając na uwadze art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający  powierza, a Wykonawca przyjmuje do  wykonania zadanie pn.:„Opracowanie 
dokumentacji  projektowej  i  kosztorysowej  na  przebudowę   budynku  Miejskiego 
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w  Płocku przy ul.  Gałczyńskiego 7 wraz z 
zagospodarowaniem  terenu  działek  nr  ewid.  110/4  i  110/5  oraz  przeprowadzenie 
ekspertyzy budowlanej”.

2. Integralną częścią składową niniejszej umowy jest oferta wykonawcy z dnia …...........2015 r.

§ 2
1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres działań i opracowań:

 ETAP I 
1.1.Zakup mapy do celów projektowych
1.2.Wykonanie  inwentaryzacji  budowlano-instalacyjnej  budynku  i  zagospodarowania  terenu  w 
zakresie wymaganym do zrealizowania przedmiotu zamówienia 
1.3.Przeprowadzenie  ekspertyzy  budowlanej  mającej  na  celu  określenie  aktualnego  stanu 
technicznego konstrukcji  i  elementów wykończeniowych budynku oraz instalacji  wewnętrznych, 
przyłączy  i elementów zagospodarowania terenu, w tym:
a)  wykonanie  badań  i  odkrywek  konstrukcji  budynku  w  zakresie  wymaganym  do  określenia 
aktualnego stanu technicznego tej kostrukcji oraz przyjęcia rozwiązań projektowych 
b)  wykonanie  dokumentacji  fotograficznej  obrazującej  aktualny  stan  techniczny  wszystkich 
elementów budynku
c)  sporządzenie opracowania zawierającego wyniki  przeprowadzonej  ekspertyzy oraz wnioski  i 
zalecenia inwestycyjne do wykonania w ramach opracowań projktowych
1.4.Opracowanie  projektu  koncepcyjnego  na  przebudowę  budynku  przedszkola  wraz  z 
zagospodarowaniem terenu, uzgodnienie projektu z  zamawiającym  oraz  użytkownikiem
1.5.Uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
1.6.Opracowanie  wstępnego  zbiorczego  zestawienia  kosztów  (ZZK-w)  przebudowy  budynku  i 
zagospodarowania terenu, w oparciu o zatwierdzony projekt koncepcyjny.

   ETAP II  
1.7.Opracowanie dokumentacji technicznej w oparciu o zatwierdzony projekt koncepcyjny, warunki 
lokalizacyjne,  uzgodnienia  z  Zamawiającym  i  Użytkownikiem  oraz  nowe  warunki  techniczne 
wydane przez gestorów sieci na wniosek Wykonawcy,  uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii 
oraz decyzji, która zawierać ma: 



1.7.1. w branży budowlanej:
a)projekt  budowlany  i  projekt  wykonawczy  zagospodarowania  terenu  działek  110/4  i  110/5 
obejmujący:
-rozwiązanie  układu  komunikacji  wewnętrznej  drogowej  i  pieszej  z  uwzględnieniem  potrzeby 
zaprojektowania parkingu dla rodziców oraz parkingu dla pracowników przedszkola, 
-organizację placu zabaw wraz z wyposażeniem,
-małą architekturę,
-nasadzenia zieleni.
b)projekt  budowlany i  projekt  wykonawczy branży architektonicznej  na  przebudowę   budynku 
Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Płocku 
c)  projekt  budowlany  i  projekt  wykonawczy  branży  konstrukcyjnej  na  przebudowę  budynku 
Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Płocku 
d)audyt  energetyczny  dla  budynku,  wykonany  po  opracowaniu  ostatecznych  rozwiązań 
projektowych  w  zakresie  elementów  budynku,  które  wpływają  na  efektywność  energetyczną 
budynku,  wyniki  audytu  pozwolą  na  wskazanie  potrzeby  lub  też  uzasadnią  brak  potrzeby 
zaprojektowania  docieplenia budynku 
e) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
1.7.2. w branży sanitarnej:
a) projekt przebudowy przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej,
b) projekt kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z budynku oraz 
    utwardzonych terenów działek nr ew. 110/4 i 10/5
c) projekt przebudowy przyłącza sieci cieplnej do budynku
d) projekt wewnętrznej instalacji wod – kan  budynku
e) projekt instalacji p.poż. budynku
f) projekt instalacji gazowej bloku żywieniowego przedszkola
g) projekt instalacji c.o. budynku 
h) projekt przebudowy węzła cieplnego wraz z automatyką
i)  projekt technologiczny bloku żywieniowego przedszkola wraz z wyposażeniem uzgodnionym
    z Użytkownikiem
j) projekt wentylacji mechanicznej bloku żywieniowego przedszkola
1.7.3. w branży elektrycznej:
projekty zawierające rozwiązania dla wykonania nowych instalacji elektrycznych, w zakresie: 
a)wyniesienia układu pomiarowego na zewnątrz budynku wraz z układem   wyłącznika  p.poż. oraz 
uzgodnienie projektu w Przedsiębiorstwie Energetycznym
b)rozdzielnice elektryczne główne i obwodowe dla instalacji wewnętrznej- Legrand  
c)instalacja oświetlenia: podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne
d)montaż naświetlaczy zewnętrznych LED 
e)instalacja gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia wraz z osprzętem
f)instalacja elektryczna 230/400V do zasilania urządzeń wyposażenia bloku żywieniowego 
g)instalacja elektryczna do zasilania systemów wentylacji i klimatyzacji 
h)instalacja  sieci  komputerowej  LAN –  dedykowane zasilanie  stanowisk  komputerowych  230V 
wraz z zainstalowaniem  szafy dystrybucyjnej, stanowiska  PEL  składać się będą z 4-ch gniazd 
230V + 2xRJ45 dla pomieszczeń  administracyjnych i 2-ch gniazd 230V +2xRJ45 dla sal zajęć – 
jedna skrętka  jako łącze telefoniczne pod telefon
i)instalacja telefoniczna z montażem centralki telefonicznej w SD
j)instalacja p.poż uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż
k)instalacja rozgłaszania przewodowego – z podziałem na strefy
l)instalacja SSWiN
ł)instalacja domofonowa – unifony w pomieszczeniach administracyjnych i w salach zajęć, również 
jako telefon, sterowanie bramy wjazdowej z panelu
m)instalacja dla systemu rejestracji czasu pobytu dziecka- skrętka do SD
n)instalacja telewizji dozorowej
o)instalacja odgromowa budynku - wymiana w pełnym zakresie
1.7.4. w branży drogowej: projekt budowlany i projekt wykonawczy na wewnętrzną komunikację 
drogową i pieszą, parking dla rodziców oraz parking dla pracowników wraz odwodnieniami
1.7.5. projekt budowlany i projekt wykonawczy na usunięcie ewentualnych kolizji, które mogłyby 
wystąpić między zaprojektowanymi robotami budowlanymi a elementami istniejącej infrastruktury 
1.7.6. Sporządzenie przedmiarów robót w zakresie wszystkich branż 
1.7.7.Sporządzenie kosztorysów inwestorskich w zakresie wszystkich branż, w oparciu o wytyczne 



kosztorysowe uzgodnione z zamawiającym.
1.7.8.Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie 
wszystkich  branż
1.8.Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji 
projektowej koniecznych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, uzgodnienie dokumentacji 
z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji
1.9.Uzgodnienie w imieniu Zamawiającego dokumentacji projektowej z użytkownikiem budynku – 
dyrekcją Miejskiego Przedszkola Nr 3  w zakresie zgodności rozwiązań projektowych z nowym 
programem funkcjonalno-użytkowym oraz wytycznymi przekazywanymi na etapie opracowywania 
dokumentacji technicznej 
1.10.Złożenie  w imieniu  Zamawiającego   do  organu  administracji  architektoniczno-budowlanej 
Urzędu  Miasta  Płocka  czterech  egzemplarzy  projektu  budowlanego  wraz  z  wnioskiem  o 
pozwolenie na budowę, uzyskanie prawomocnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i 
udzieleniu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
1.11.Opracowanie  końcowego zbiorczego  zestawienia  kosztów (ZZK-k)  przebudowy budynku  i 
zagospodarowania terenu obejmującego wszystkie koszty związane z realizacją robót zawarte w 
kosztorysach inwestorskich oraz koszty, które będą konieczne do poniesienia w ramach realizacji 
inwestycji, w tym m.in. likwidacji kolizji,  wycinki drzew, sporządzenia świadectwa energetycznego, 
opracowania i wykonania instrukcji ppoż dla budynku, dokupienia mocy itp. 
1.12.Przekazanie  Zamawiającemu  wraz  z  końcowym  protokółem  zdawczo-odbiorczym 
dokumentacji technicznej:
-oświadczenia  projektanta,  że  dokumentacja  została  opracowana  zgodnie  z  zaleceniami 
inwestycyjnymi  zawartymi  w ekspertyzie  budowlnej  oraz  zgodniez  wymaganiami  i  zaleceniami 
użytkownika budynku określonymi w nowym programie funkcjonalno-użytkowym oraz na etapie 
realizacji prac projektowych
- oświadczenia projektanta, że dokumentacja techniczna  została  uzgodniona międzybranżowo i 
została opracowana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, 
uzyskała wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje oraz że jest kompletna i użyteczna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć.

2. Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłową realizacją umowy będzie sprawowała
    Anna Czerska  -  tel.24/367-16-64   
3 Wykonawca będzie współpracował w niezbędnym zakresie z Zamawiającym i Użytkownikiem 

przy realizowaniu przedmiotu niniejszej umowy.
4. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed jakąkolwiek odpowiedzialnością Zamawiającego
     wobec innych osób, a także wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, kosztami i wydatkami
    takimi, które będą kierowane przeciwko Zamawiającemu lub które będzie musiał ponosić
    Zamawiający i które mogą powstać w konsekwencji wykorzystania opracowania chyba, 
    że szkoda byłaby spowodowana wyłącznie z winy Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i niezbędną wiedzę do wykonania przedmiotu 
    niniejszej umowy. 
6.Wykonawca oświadcza, że uwzględnił wszelkie dodatkowe elementy prac nie określone 
   szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania opracowania oraz że:
-  wartość umowy w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności przy 
   wykonaniu opracowania, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne, czy to odrębnie 
   lub szczegółowo wymienione bądź określone w Umowie, które Wykonawca ze względu na 
   profesjonalnie prowadzoną działalność gospodarczą powinien przewidzieć, a są one nieodzowne 
   w celu wykonania opracowania albo mogą stać się nieodzowne w celu przezwyciężenia takich 
   ryzyk lub nieprzewidzianych okoliczności przed ukończeniem prac stosownie do Umowy,
-  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek przeszkody czy 
   okoliczności, które mogą mieć wpływ na zapewnienie, wykonanie lub dostarczenie opracowania, 
   chyba że należą one do obowiązków  Zamawiającego i uważa się, że wynagrodzenie zapewnia 
   Wykonawcy prawidłowe i wystarczające pokrycie kosztów wykonania i wszystkich spraw oraz 
   rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z Umowy, zaś Wykonawcy nie 
   przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu jakiegokolwiek braku zrozumienia czy 
   nienależytej staranności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.



§ 3
1.Do obowiązków Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji  należy:

1)opracowanie  dokumentacji  z  dokonaniem  wszystkich  wymaganych  przepisami 
szczególnymi  uzgodnień,  pozwoleń,  warunków  i  opinii,  także  specjalistycznych  oraz  - 
stosownie  do  potrzeb  -  oświadczeń  właściwych  jednostek  organizacyjnych,  uzyskanie  w 
imieniu Zamawiającego zgody na zrealizowanie robót  budowlanych objętych opracowaną 
dokumentacją techniczną,
2)opracowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami między innymi: ustawą z 
dnia 7 lipca 1994r.  -  Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.  1623 z późn. zm.), 
Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i   Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25 
kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  projektu budowlanego  (Dz.U. z 
2012 r.  poz.462),  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 ( Dz.U.z 
2004r. Nr 202, poz.2072 z późn. zm.),
3)opracowanie  kosztorysu  inwestorskiego  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra 
Infrastruktury z dn.  18 maja 2004r.  w sprawie określenia metod i  podstaw sporządzania 
kosztorysu  inwestorskiego,  obliczenia  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389).

     
2.Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w  § 8 ust.  2 umowy do 
zrealizowania czynności wymienionych poniżej:
a)do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego w oparciu o 
dokumentację techniczną stanowiącą przedmiot umowy, w trybie określonym w art. 20 ust. 1 pkt 4 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, poprzez: nieodpłatne odbycie 12 wizyt na budowie 
w  terminie  uzgodnionym  z  Zamawiającym,  usuwanie  wynikłych  w  trakcie  realizacji  inwestycji 
ewentualnych  wad  i  braków  dokumentacji  technicznej  z  inicjatywy  własnej  bądź  na  żądanie 
Zamawiającego, opiniowanie zgłoszonych przez wykonawcę zamiennych rozwiązań w  odniesieniu 
do rozwiązań przyjętych w dokumentacji  projektowej,  uzupełnianie  i   modyfikację dokumentacji 
technicznej w terminie ustalonym przez strony,
b)do dokonania jednokrotnej przeceny kosztorysów inwestorskich  na żądanie Zamawiającego i w 
terminie określonym przez Zamawiającego. 
3.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego  uzgadniania  z  Zamawiającym  wstępnej  fazy 
rozwiązań projektowych oraz do uzyskania akceptacji przed wystąpieniem do organu administracji 
architektoniczno-budowlanej  o  wydanie  zgody  na  zrealizowanie  robót  budowlanych  objętych 
projektem budowlanym.
4.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  w  siedzibie  Zamawiającego  minimum  4 
spotkań  roboczych  Projektantów  z  Zamawiającym  i  przyszłym  Użytkownikiem  na  etapie 
sporządzania dokumentacji  projektowej,  w celu omówienia przyszłych rozwiązań projektowych i 
materiałowych,  które  muszą  się  zakończyć  pisemnymi  protokołami  podpisanymi  przez  strony. 
Protokół uzgodnień sporządza Wykonawca.
5.Wykonawca  będzie  informował  Zamawiającego  o  wystąpieniu  istotnych  problemów,  których 
Wykonawca mimo dołożonej  należytej  staranności  nie  będzie  w stanie  rozwiązać we własnym 
zakresie,  celem  niedopuszczenia  do  opóźnień.  Zamawiający  zastrzega  jednak,  że  nie  będzie 
wykonywał  przez  Wykonawcę  działań,  do  których  Wykonawca  zobowiązał  się  na  podstawie 
zawartej umowy.
6.Do  obowiązków Zamawiającego  należy udzielenie  Wykonawcy -  na  jego  pisemny wniosek  - 
pełnomocnictwa  do  reprezentowania  i  występowania  w  imieniu  Zamawiającego  w  sprawach 
dotyczących projektowania i uzyskania odpowiednich decyzji.

§ 4

1.Wykonawca  zrealizuje  poszczególne  elementy  składające  się  na  przedmiot  umowy  w 
następujących terminach:
a)przekazanie do Zamawiającego wstępnego zbiorczego zestawienia kosztów inwestycji (ZZK-w) 
sporządzonego  w  oparciu  o  projekt  koncepcyjny  zatwierdzony  przez  Zamawiającego  i 
Użytkownika – do dnia  30 września 2015 roku 



b)przekazanie do Zamawiającego kosztorysów inwestorskich - do dnia 30 października 2015 roku
c)przekazanie  do  zamawiającego  zatwierdzonego  projektu  budowlanego  wraz  z  prawomocną 
decyzją udzielającą pozwolenia na przebudowę budynku z zagospodarowaniem terenu, projektów 
wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  oraz przedmiarów robót – 
do dnia 15 grudnia 2015 roku.
2. Termin realizacji  poszczególnych elementów składających się na przedmiot umowy może ulec 
zmianie  w  przypadku  ważnych  przyczyn,  nie  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  pisemnie 
uzasadnionych i udowodnionych przez Wykonawcę, których wystąpienie realnie wpływa na termin 
zrealizowania prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej weryfikacji w/w przyczyn 
wskazanych przez Wykonawcę i do samodzielnego podjęcia decyzji w kwestii zasadności zmiany 
terminu.
3.W przypadku,   gdyby nastąpiła zwłoka instytucji  opiniujących i  uzgadniających ponad łączny 
czas  1  miesiąca  na  wykonanie  przypisanych  im  czynności,  mogłoby  to  być  podstawą  do 
wydłużeniu terminu realizacji przedmiotu zamówienia  o czas równy tej zwłoce.
4.Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania terminu finalnego wykonania prac.
5.Uznaje  się,  że Wykonawca otrzymał  wystarczające informacje  w zakresie  wszelkich  spraw i 
kwestii dotyczących realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

1. Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dokumentację  techniczną  w  wersji  papierowej   w 
następującej ilości egzemplarzy:

a) projekty budowlane i wykonawcze  –  po 7 egz., przy czym ilość ta nie obejmuje
    egzemplarzy, które należy przekazać w celu uzyskania wymaganych uzgodnień,
    opinii i decyzji warunkujących wykonanie robót budowlanych objętych projektem
b) kosztorysy inwestorskie – po 4 egz.

              c) przedmiary robót  – po 4 egz.
d) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  – po 4 egz.

2. Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dokumentację  techniczną  w  wersji elektronicznej w 
3 egz. na płytach CD.

3. Dokumentacja elektroniczna musi być odzwierciedleniem dokumentacji  w wersji papierowej. 
   W części graficznej dokumentacji dopuszcza się zamieszczenie rysunków w odrębnych plikach 

PDF.Ponadto część kosztorysową opracowania należy również załączyć w postaci dokumentów 
sformatowanych w środowisku jednego z popularnych programów kosztorysowych (Norma).

4. Wykonawca  złoży  oświadczenie,  że  przekazana  wersja  elektroniczna  na  CD-R  jest 
odzwierciedleniem  dokumentacji  projektowej  w  wersji  papierowej  Zamawiający  wymaga 
ponadto, żeby zamawiane egzemplarze dokumentacji nie różniły się zawartością  i kolejnością 
wpięcia dokumentów.

§ 6

1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem o kompletności opracowań jest
    siedziba Zamawiającego. 
2. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie 5 dni po złożeniu przez Wykonawcę   
    oświadczenia o kompletności dokumentacji na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
    podpisanego przez obie strony.
3. Niekompletność dzieła Zamawiający zobowiązany jest  reklamować Wykonawcy na piśmie w 

terminie 15 dni od daty złożenia przez Wykonawcę przedmiotu odbioru.
4. Po dokonaniu odbioru,  wszystkie wady i braki  w opracowaniu Wykonawca będzie usuwał z 

inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego - w terminie ustalonym przez strony.
5. Czynności, o których mowa w ust. 4 Wykonawca będzie wykonywał w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego ustalonego w § 8 ust. 2 umowy.

§ 7

1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  względem  Zamawiającego,  jeżeli  dokumentacja  ma  wady 
zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel, dla którego została opracowana, 
a w szczególności odpowiada za rozwiązanie projektowe niezgodne z parametrami ustalonymi 



w normach i przepisach techniczno-budowlanych.
2. Podpisanie przez Zamawiającego protokółu zdawczo-odbiorczego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za wady ukryte.
3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasają w stosunku do 

Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady 
obiektu lub robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji. Gdy Wykonawca pozostaje w 
opóźnieniu  z  usunięciem  wady  Zamawiający  upoważniony  będzie  do  zlecenia  usunięcia 
zgłoszonych wad innemu, wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt  i ryzyko Wykonawcy.

4. W ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 umowy Wykonawca niniejszym zobowiązuje 
się  do  przeniesienia  na  Zamawiającego  autorskich  praw  majątkowych  do  wykonanego 
przedmiotu umowy z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru.

5 .Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na następujących polach eksploatacji: 

− trwałe  lub  czasowe zwielokrotnianie  w całości  lub  w części  jakimikolwiek  środkami  i  w 
jakiejkolwiek formie, 

− tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu,
− utrwalanie w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny sposób, 
− 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, 

− wytwarzanie  określoną  techniką,  w  tym  techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

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

− wprowadzanie do pamięci komputera, 
− 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.

6.  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. 

7. Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do nie wykonywania: prawa do 
udostępnienia przedmiotu umowy anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i formy oraz 
jego  rzetelnego  wykorzystywania,  prawa  do  decydowania  o  pierwszym  udostępnieniu 
przedmiotu umowy publiczności,  prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

8. Przeniesienie  praw  określonych  niniejszą  Umową  następuje  na  wyłączną  własność 
Zamawiającego i  jest nieograniczone terytorialnie.

9. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia o którym stanowi § 8 ust.2
       niniejszej umowy, wszelkie prawa zależne do wykonanego dzieła.
10. Wykonawca udzieli trzyletniej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy.
11. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę   w terminie 
14 dni od daty jej ujawnienia. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na 
własny koszt i własnym staraniem wszelkich wad ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy. 
Istnienie  wady powinno  być  stwierdzone  protokolarnie  z  wyznaczeniem  przez  Zamawiającego 
terminu na usunięcie wad, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 10 dni.
12. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw wad i usterek.
13. Strony niniejszym postanawiają, że Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji  
za wady także po upływie terminów, o których mowa powyżej jeżeli zgłosi Wykonawcy wadę przed 
jego upływem.
14.  Gdy  Wykonawca  pozostaje  w  opóźnieniu  z  usunięciem  wady  Zamawiający  upoważniony 
będzie do zlecenia usunięcia zgłoszonych wad innemu, wybranemu przez siebie podmiotowi na 
kosz i ryzyko Wykonawcy.



§ 8

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1,  wyraża się kwotą brutto w wysokości ............. zł 

(słownie złotych:.................złotych ................ groszy), w tym wartość netto wynosi …............ zł 
i podatek VAT w wysokości 23 % równy jest  ................ zł.

3. Wynagrodzenie obejmuje prace związane z opracowaniem dokumentacji  oraz wszelkie inne 
prace i czynności, do których realizacji zobowiązał się Wykonawca w niniejszej umowie oraz 
należne podatki.

4. Wynagrodzenie powyższe jest ostateczne, uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie 
realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne 
do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy. 

5. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

§ 9

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust.2 będzie płatne w dwóch częściach, przy czym:
     I część - wysokości do 20% wartości umowy płatna będzie po zrealizowaniu I etapu 
                   przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego opracowań
                   objętych I etapem oraz przekazaniu do Zamawiającego  decyzji o lokalizacji inwestycji
                   celu publicznego
    II część - w pozostałej wysokości kwoty umownej płatna będzie po zrealizowaniu II etapu
                   przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego opracowań
                   objętych II etapem oraz przekazaniu do Zamawiającego prawomocnej decyzji o
                   zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.   
2. Podpisane przez Strony protokoły odbioru częściowego dla etapu I i końcowego dla etapu II 

przedmiotu  umowy   stanową   podstawę  do  wystawienia  analogicznie  faktury  częściowej  i 
końcowej.

3. Termin realizacji faktur – 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
4. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazana na konto  wskazane 

przez Wykonawcę w fakturze.
5. Zamawiający  oświadcza,  że  jest  podatnikiem  podatku  VAT,  że  jego  numer  identyfikacji 

podatkowej to 774-31-35-712.
6. Strony  ustalają,  że  zapłata  następuje  z  chwilą  obciążenia  rachunku  bankowego 

Zamawiającego.
7. Fakturę  wykonawca  wystawia na  Gmina  -  Miasto  Płock   09-400  Płock, Stary  Rynek  1.
8. Wystawiający fakturę zobowiązany jest do wskazania w nim numeru niniejszej umowy.
9. Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelności) przez  Wykonawcę na  osobę 

trzecią jest niedopuszczalne.

§ 10

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 wypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od 
umowy w tym  przypadku  winno  nastąpić  w terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych 
okolicznościach.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 

bezzasadnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto określonego w § 8 ust. 2,

2) opóźnienie w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy 
dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego, 

3) opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 1 % wartości przedmiotu odbioru brutto, za każdy 
dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu uzgodnionego przez strony 



na usunięcie wad.
2. Wykonawca  ma  prawo  naliczać  odsetki  za  nieterminową  zapłatę  faktury  w  wysokości 

ustawowej.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
4. W  przypadku  zaistnienia  szkody  przewyższającej  wysokość  kar  umownych,  Zamawiający 

uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.
5. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy a następnie odstąpienia od umowy, Zamawiający 

uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno z tytułu opóźnienia jak i odstąpienia.

§ 12

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  dotyczących 
Wykonawcyw terminie 30 dni od powzięcia informacji o którejkolwiek z n/w okoliczności: 

a) Wykonawca  wykonuje  prace:  wadliwie,  w  sposób  sprzeczny  z  umową,  niezgodnie  z 
uzgodnieniami i  zaleceniami Zamawiającego oraz pomimo wezwania do zmiany sposobu 
wykonania prac i pomimo wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje 
się należycie z umowy;

b) zostanie złożony wniosek o likwidację lub upadłość Wykonawcy,
c) zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy  w  zakresie  uniemożliwiającym 

wykonanie umowy,
d) w  razie  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  istotnych  wad  dzieła  nie  nadających  się  do 

usunięcia  lub  gdy  z  okoliczności  wynika,  że  Wykonawca  nie  zdoła  usunąć  wad  w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony ustalą wspólnie wartość wykonanych przez 
    Wykonawcę prac, przy czym istniejąca dokumentacja, niezależnie od stopnia zaawansowania    
    prac projektowych, staje się własnością Zamawiającego i przysługuje mu prawo jej 
    wykorzystywania bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do wydania w terminie 14 dni od daty odstąpienia przez 
    Zamawiającego od umowy wszystkich znajdujących się w jego posiadaniu dokumentów i 
    materiałów dotyczących przedmiotu umowy.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 14

1.  Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji 
uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu 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 z  powierzonym 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 zadanie 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.
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.

§ 15

W  sprawach,  które  nie  zostały  uregulowane  niniejszą  umową,  mają  zastosowanie  przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz przepisy właściwe dla przedmiotu umowy.

§ 16

1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu   
    sądowi powszechnemu, właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.
2. Wszelkie zawiadomienia wynikające z niniejszej Umowy muszą być kierowane w formie  
  pisemnej na odpowiednie adresy Stron przedstawione w komparycji niniejszej Umowy lub na    
  inny adres wskazany przez jedną Stronę drugiej Stronie na piśmie. W przypadku braku 
  zawiadomienia o zmianie adresu, doręczenie pisma na ostatni znany adres uważa się za 
  skuteczne.

3. Każda ze Stron oświadcza i gwarantuje drugiej Stronie, że: ma prawo i zdolność do zawarcia i 
   wykonania niniejszej Umowy, nie istnieją żadne zobowiązania umowne lub pozaumowne, które 
   uniemożliwiają danej Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowiązań 
   wymaganych niniejszą Umową.

§ 17

Umowę   sporządzono  w  4  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla  Wykonawcy,  trzy  dla 
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA

KONTRASYGNUJĘ ze środków:
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