
Załącznik nr 3 - Projekt umowy

UMOWA NR …...…../WRM-I/Z/….…../2016

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

Gminą  -  Miasto  Płock,  z  siedzibą:  09-400  Płock,  pl.  Stary  Rynek  1,  zwaną  dalej  Zamawiającym
reprezentowaną przez:

Jacka  Terebusa  –  Zastępcę  Prezydenta  Miasta  Płocka  ds.  Rozwoju  i  Inwestycji,  działającego  na
podstawie  upoważnienia  nr  31/2015 z  dnia  19  stycznia  2015 roku udzielonego przez  Prezydenta
Miasta Płocka, 

a

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

………………………………………..,

o następującej treści:

§ 1
1. Mając na uwadze art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(tekst  jednolity  –  Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  2164  z  późn.  zm.)  Zamawiający  zleca  a  Wykonawca
zobowiązuje  się  do  realizacji  usługi  polegającej  na  zaprojektowaniu,  wykonaniu,  dostawie,
montażu i demontażu zabudowy dwóch stoisk targowych: o powierzchni 21 m2 i 40 m2 dla Gminy
Miasto Płock podczas VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, który odbędzie
się w dniach 18-20 maja 2016 r.

2. Zakres  prac  wchodzących  w  skład  usługi  wskazanej  w  ust.  1  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy  oraz  Opisem  Przedmiotu  Zamówienia,  które  stanowią  integralną  część  niniejszej
umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania fotorelacji  przedstawiającej  stoiska targowe,
będące przedmiotem umowy.

§ 2
1. Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  projekty  stoisk  w  3  wersjach  do  wyboru  w  formie

wizualizacji przestrzennych. Zamawiający wybierze 1 projekt, zgłosi uwagi, a po ich uwzględnieniu
przez Wykonawcę, skieruje projekt do dalszej realizacji.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 17.05.2016 r.
3. W przypadku zmiany terminów lub miejsc przez organizatora Kongresu, Zamawiający niezwłocznie

powiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
b) wykonania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  zasadami  współczesnej  wiedzy  technicznej,

obowiązującymi przepisami i normami,
c) informowania  Zamawiającego  o  wszelkich  przeszkodach,  które  miałyby  wpływ  na

terminowe ukończenie wykonania przedmiotu umowy,
d) uzgadniania  z  Zamawiającym  rozwiązań  technicznych  i  materiałowych  na  etapie

projektowania.
2. Wszelkie prace projektowe i  uzgodnienia, które były do przewidzenia na etapie przygotowania

oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (mimo braku ich w dokumentacji przetargowej) nie
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będą  wchodziły  w  zakres  usług  dodatkowych  i  będą  musiały  być  wykonane  na  koszt  własny
Wykonawcy.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  wykonując  przedmiot  umowy  nie  naruszy  autorskich  praw
majątkowych osób trzecich.

4. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  względem  Zamawiającego  za  wszelkie  wady  prawne,  a  w
szczególności  za  ewentualne  roszczenia  osób  trzecich  wynikające  z  naruszenia  praw własności
intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i  prawach pokrewnych (Dz.  U.  z  2006 r.  Nr  90,  poz.  631,  z  późn.  zm.)  w związku z
wykonywaniem przedmiotu umowy.

5. W  przypadku  wytoczenia  przeciwko  Zamawiającemu  przez  osobę  trzecią  powództwa  z  tytułu
naruszania przez przedmiot umowy jakichkolwiek praw przysługujących tej osobie,  Wykonawca
pokryje  wszystkie  koszty  poniesione  przez  Zamawiającego  w  związku  z  działaniami  powoda
zmierzającymi do zaspokojenia zgłaszanych przez niego roszczeń.

6. W  przypadku,  gdy  przedmiot  zamówienia  realizowany  jest  przy  pomocy  podwykonawców
Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  wszelkie  działania  lub
zaniechania podwykonawców.

§ 4
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy  wynagrodzenie w

wysokości  …………………  brutto  (słownie  złotych:  ……………………………………),  w  tym  podatek  VAT
23%.

2. Płatność  nastąpi  30.  dnia  od  daty  otrzymania  przez  Zleceniodawcę  prawidłowo  wystawionej
faktury VAT. 

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  ustalono  w  ust.  2,  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. Faktura  zostanie  wystawiona  po  wykonaniu  przedmiotu  umowy  i  po  zaakceptowaniu  przez
Zamawiającego  protokołu  z  realizacji  zlecenia,  który  Wykonawca  zobowiązuje  się  złożyć  w
siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zakończenia Kongresu.

5. Protokół  winien  być  podpisany  przez  osobę  uprawnioną  do  reprezentowania  Wykonawcy  i
podlegać  będzie  pisemnemu  zaakceptowaniu  przez  Zastępcę  Prezydenta  Miasta  Płocka  ds.
Rozwoju i Inwestycji w ciągu 10 dni roboczych od daty dostarczenia go przez Zleceniobiorcę.

6. Zaakceptowany  protokół  jest  warunkiem  rozliczenia  usług  wykonanych  przez  Wykonawcę  w
ramach niniejszej umowy.

7. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Faktura  zostanie wystawiona na:

Gmina Miasto Płock
pl. Stary Rynek 1

09-400 Płock
NIP: 774-31-35-712

wraz  z  numerem  umowy  wg  centralnego  rejestru  umów,  której  faktura  dotyczy,  na  konto
bankowe wskazane przez Zleceniobiorcę. 

9. W ramach wynagrodzenia,  o  którym mowa w ust.  1,  Wykonawca udziela Zamawiającemu do
fotorelacji  oraz  zdjęć,  o  których  mowa  w  §  1  ust.  3,  nieodpłatnej  licencji  niewyłącznej  bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych na niżej określonych polach eksploatacji, zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631, z późn. zm.):
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a) utrwalanie  Utworu  każdą  znaną,  w  chwili  przekazania  fotorelacji,  techniką,  a  w
szczególności techniką komputerową,

b) zwielokrotnianie Utworu każdą znaną w chwili zawarcia niniejszej umowy techniką;
c) wprowadzanie do pamięci komputera,
d) zwielokrotnianie  w  postaci  cyfrowej  na  stronach  internetowych  i w prezentacjach

multimedialnych,
e) publiczne odtwarzanie,
f) wykorzystywanie w materiałach promocyjnych Zamawiającego.

10. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystywanie Utworu bez wskazania autora, o ile wymaga tego
charakter wykorzystania.

11. Wykonawca wyraża zgodę na nanoszenie na zdjęcia treści oraz ich przetwarzanie.
12. Powyższe  zapisy  nie  ograniczają  prawa  Wykonawcy  do  wykorzystania  Utworów  we  własnych

zamierzeniach promocyjnych.
13. Wykonawca oświadcza,  że  utwory  opracowane w związku z  realizacją  niniejszej  umowy będą

wolne od wszelkich wad prawnych oraz że nie naruszą jakichkolwiek praw osób trzecich.
14. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pokrycia  wszelkich  ewentualnych  roszczeń  osób  trzecich

powstałych na skutek wykorzystania utworów przez Zleceniodawcę.

§5
1. Strony zobowiązują się wykonywać niniejszą umowę z należytą starannością i sumiennością oraz

chronić interesy w zakresie powierzonych czynności, jak i przyznanych praw.
2. Wykonawca  nie  będzie  odpowiedzialny  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  swoich

zobowiązań wynikających z umowy, a powstałych z powodu siły wyższej. Za siłę wyższą Strony
uznają zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i pozostające poza wolą Stron.

3. W przypadku nie wywiązywania się którejkolwiek ze Stron ze zobowiązań wynikających z umowy,
druga  Strona  ma  prawo  rozwiązać  umowę  ze  skutkiem  natychmiastowym  po  uprzednim
bezskutecznym wezwaniu  drugiej  strony do  zaprzestania  dokonywania  naruszeń postanowień
umowy i wykonania obowiązków umownych w wyznaczonym terminie. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może rozwiązać umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

5. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  4  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§6
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  Zleceniobiorcę  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  jego  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:
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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.  

§ 7
Spory,  jakie  mogą  wyniknąć  przy  wykonywaniu  postanowień  umowy  rozstrzygać  będzie  sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiającego.

Zamawiający Wykonawca
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KONTRASYGNUJĘ ze środków:
                  Dział 750, Rozdział 75075, § 4300

Zadanie nr 03/WRM-I/G – Promocja Gospodarcza
Kwota: ……………. zł

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

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

