
UMOWA  NR ............./ WPR.I.ZZ/ Z/.............../2015

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

Gminą Miasto Płock, z siedzibą: 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1,  zwaną  w dalszej części

umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Pana  Romana  Siemiątkowskiego  - Zastępcę  Prezydenta  Miasta  Płocka  ds.  Polityki

Społecznej,  działającego  na  podstawie  upoważnienia  Nr  519/2015 z  dnia  20 lipca 2015 r.

udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka

a 

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

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

o treści następującej:  

§ 1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do:

a) montażu dekoracji świątecznej na ulicach miasta Płocka wymienionych w załączniku do

umowy, z materiałów i  ozdób stanowiących własność Zamawiającego -  do dnia 11

grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem pkt b,

b) włączenia  dekoracji  świątecznej  na  Starym  Rynku,  ulicy  Bielskiej,  ulicy  Grodzkiej,

Jerozolimskiej, Placu Narutowicza  - do dnia 01 grudnia 2015 r.,

c) demontażu oświetlenia  świątecznego:  od  dnia  11 stycznia  2016 r.  do  dnia 24

stycznia 2016 r.,

d) natychmiastowego  reagowania na zgłaszane  przez Zamawiającego  awarie elementów

oświetlenia i niezwłoczne ich usunięcie nie później niż  1 dnia, od momentu zgłoszenia

przez Zamawiającego, w okresie od dnia montażu do dnia demontażu.

e) wykonania konserwacji  elektrycznej  elementów i  ozdób dekoracji  świątecznej miasta

Płocka, zdemontowanej po sezonie 2015/2016,

f) konserwacji  elektrycznej elementów i ozdób dekoracji  świątecznej miasta Płocka,  w

okresie od dnia demontażu elementów oświetlenia świątecznego - do dnia 30.09.2016

r.,

g) usuwania elementów i ozdób dekoracji świątecznej miasta w razie remontów kamienic i

innych  prac  naprawczych  wraz  z  usuwaniem  awarii  powstałych  na  skutek

nieprzewidzianych  warunków  atmosferycznych  -  w  okresie  od  dnia  demontażu

elementów oświetlenia świątecznego do dnia 30.09.2016 r. 

2.   Odbiór  przedmiotu  umowy,  opisanego  w  ust.  1  pkt  a,  b i  c, zostanie  potwierdzony

protokołami odbioru  podpisanymi przez  obie  Strony.  Osobą  upoważnioną  ze  strony

Zamawiającego do podpisania protokołów odbioru jest Pani Edyta Mierzejewska – Dyrektor

Wydziału Promocji i Informacji.

§ 2
Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie do:

a) zapewnienia podnośników w  celu  montażu  i  demontażu  elementów  na  latarniach



miejskich oraz kamienicach miasta Płocka,

b) dokonania opłat związanych z podłączeniem dekoracji  świątecznej  na terenie miasta

Płocka do sieci oświetleniowej na rzecz - ENERGA – Operator S.A. Oddział w Płocku,

c) dokonania opłat związanych z wynajęciem obiektów elektroenergetycznych na rzecz -

Energa – Oświetlenie Sp. z o.o.,

d) wykonania podłączeń do latarni oświetleniowych zgodnie z warunkami technicznymi i

wytycznymi przedstawionymi przez Energa – Oświetlenie Sp. z o.o.,

e) uzyskania pozwoleń od Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku na prace w pasie drogowym,

f) uzyskania pozwoleń od Policji na prace w pasie drogowym,

g) uzyskania zgody  od  Pełnomocnika  ds.  Transportu  Publicznego  i  Inżynierii  Ruchu

Drogowego,

h) uzyskania pozwoleń od właścicieli budynków, na których będą umieszczone elementy

dekoracji świątecznej,

i) dokonania innych opłat związanych z montażem dekoracji świątecznej na terenie miasta

Płocka.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy elementów dekoracji świątecznej,

przechowywanej w magazynie przy ul. 1 Maja 1 w Płocku.

§ 4

1.  Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  strony  ustalają  wynagrodzenie  łączne w  wysokości

............... zł brutto (słownie: .................. złotych 00/100).

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, w następujących

transzach:

1) I transza w wysokości .............. zł brutto (słownie: .............. złotych 00/100), płatna po

wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt a i b, w terminie 30. dnia od

otrzymania  przez  Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  faktury  przez  Wykonawcę,

2) II transza w wysokości .............. zł brutto (słownie: ............... złotych 00/100), płatna po

wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt c i d, w terminie 30. dnia od

orzymania  przez  Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  faktury  przez  Wykonawcę,

3) III  transza  w w wysokości ................ zł  brutto  (słownie:  ..............  złotych 00/100),

płatna po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt e i f, w terminie 30.

dnia od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

3. Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności za wystawione

faktury  pod  warunkiem  udzielenia  skonta.  W  przypadku  dokonania  przez  Zamawiającego

płatności w terminie wcześniejszym niż ustalony w ust.  2 umowy, strony ustalają, że skonto

będzie wynosiło równowartość oprocentowania w wysokości 5% w skali roku od należności z

faktury za każdy dzień płatności dokonanej przed terminem określonym w ust. 2. Zamawiający

zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie uzależniona od jego sytuacji



ekonomiczno-finansowej.

4.  Podstawą wystawienia faktur, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, będę protokoły odbioru

podpisane przez Strony.

5. Faktury zostaną wystawione na adres:

Gmina  Miasto Płock 

Stary Rynek 1, 

09-400 Płock, 

NIP 774-31-35-712

wraz z  numerem umowy wg centralnego rejestru  umów, której  faktury dotyczą, na konto

bankowe wskazane przez Wykonawcę.

6. Za daty płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

W przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  wadliwego  wykonania  przedmiotu  umowy

przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany usunąć stwierdzone wady w terminie 3 dni od

momentu zgłoszenia pisemnie wady przez Zamawiającego.

§ 6

1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej z tytułu: 

a)  opóźnienia  w  wykonaniu  czynności  określonych  w  §  1  umowy  –  w  wysokości  

1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień

opóźnienia w wykonaniu umowy, zaś gdy opóźnienie będzie trwało dłużej niż 10 dni,

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości

20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy,

b) opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad na podstawie § 5 umowy – w wysokości

1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień

opóźnienia.

2.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kwoty  kary  umownej  z  przysługującego  mu

wynagrodzenia.

3.  Zamawiający  ma  prawo  domagać  się  odszkodowania  przewyższającego  wysokość  kary

umownej, do wysokości powstałej szkody.  

4.  Skutki  cywilno  –  prawne  wynikające  ze  szkód  związanych  z  realizacją  niniejszej  umowy

obciążają Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku

gdy  skutkiem  niewykonania  bądź  nienależytego  wykonania  umowy  spowoduje  szkodę

Zamawiającego lub osób trzecich.

     

 § 7

1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Kodeksu  cywilnego  i  inne  właściwe  dla  przedmiotu

umowy.



2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem

nieważności.  

3.  Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  realizacji  przedmiotu  umowy  Strony  poddają

rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4.  Do  umowy nie  ma zastosowania  ustawa z  dnia  29  stycznia  2004r.  -  Prawo zamówień

publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907, z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji

uzyskanych w związku z wykonywaną umową dotyczących Zamawiającego i jej 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 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.

4. Wykonawca zobowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do

ochrony  informacji  poufnych  Zamawiającego i  jej  Klientów,  o  ile  w  trakcie  wykonywania

zlecenia mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego.

5. Postanowienia ust. 1 - 4 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.

6. 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.



§ 9

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy

i dwa dla Zamawiającego.

                   Zamawiający                    Wykonawca

Sporządziła pod względem formalnym: Lena Kołodziejska-Grabowska (WOP IV)
Sprawdził/ła merytorycznie:



Załącznik do umowy nr ............./ WPR.I.ZZ/Z/.............../2015

SPIS ULIC

DOT. MONTAŻU i DEMONTAŻU DEKORACJI ŚWIĄTECZNEJ W MIEŚCIE PŁOCKU

1. Stary Rynek (Ratusz, kamienice, drzewko szczęścia, szopka betlejemska) 

2. ul. Grodzka

3. ul. Jerozolimska

4. ulica Tumska - jedynie demontaż

5. ul. J. Kwiatka (od skrzyżowania ulicy Bielskiej do przejścia dla pieszych przy ulicy Tumskiej)

6. pl. G. Narutowicza

7. ul. Nowy Rynek

8. ul. Bielska (od Starego Rynku do skrzyżowania Al. S. Jachowicza/Al. F. Kobylińskiego) 

9. ul. Królewiecka (od skrzyżowania ulicy Bielskiej do ul. Tumskiej)

10. Pasaż Vuka Karadzica

11. ul. H. Sienkiewicza (od ulicy Bielskiej do przejścia dla pieszych przy ulicy Tumskiej)

12. Al. S. Jachowicza 

13. Al. J. Kobylińskiego 

14. Al. J. Piłsudskiego 

15. Skrzyżowania:  Al. S. Jachowicza/Al. F. Kobylińskiego; Al. J. Kilińskiego/Al. J. Piłsudskiego;

Al. F. Kobylińskiego/ul. I. Łukasiewicza.  

16.  Ronda  – Wojska Polskiego, inż. J. M. Lajourdie, H. J. i T. Grabskich, 19 Pułku Piechoty

Odsieczy Lwowa, R. Dmowskiego, Rtm. W. Pileckiego.

17. Latarnia przy Antypodkowie
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