
ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR UMOWY

UMOWA  NR …………………………………………………

zawarta w dniu ..............................  pomiędzy  Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,
Stary Rynek 1, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka

a

…………………………………., z  siedzibą  w:  ………………………………  zwanym dalej  „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez: …………………………………………..

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 t.j.), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza,  a  Wykonawca zobowiązuje  się  do wykonania  usługi  polegającej  na
wykonaniu dwóch studiów wykonalności:

1. Projektu pn: „Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka” - planowanego
do współfinansowania  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w
ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2014-
2020, Oś Priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego, Działanie 7.1
Infrastruktura drogowa, typ projektów: Budowa i  przebudowa dróg wojewódzkich  w
ramach  planów  inwestycyjnych  dla  subregionów  objętych  OSI  problemowymi,
spełniających warunki zapisane w Umowie Partnerstwa.

2. Projektu pn: „Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego ulicy Przemysłowej,
ulicy Kostrogaj i  Wiadukt  w Płocku wraz z  niezbędną infrastrukturą w celu
udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlu Łukasiewicza i Trzepowo” -
planowanego  do  współfinansowania  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego  2014-2020,  Oś  Priorytetowa  VII  Rozwój  regionalnego  systemu
transportowego,  Działanie  7.1  Infrastruktura  drogowa,  typ  projektów:  Budowa  i
przebudowa  dróg  powiatowych  i  gminnych  w  ramach  planów  inwestycyjnych  dla
subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w Umowie
Partnerstwa.

§ 2

1. Studium Wykonalności zostanie sporządzone zgodnie z założeniami Regionalnego Programu
Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2014-2020  oraz  wytycznymi  i  wymogami
Instytucji Zarządzającej (IZ), Instytucji Wdrażającej (IW) i Instytucji Pośredniczącej (IP) w
tym zakresie, w tym dokumentacji konkursowej dla konkursu nr RPMA.07.01.00-IP.01-14-
020/16  oraz dokumentacji konkursowej dla konkursu nr RPMA.07.01.00-IP.01-14-019/16.

2. Zakres i struktura Studium Wykonalności, będzie zgodna z wytycznymi i instrukcjami okre-
ślonymi przez Instytucję Zarządzajacą i Instytucję Wdrażającą dla projektów, dla których
planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w tym wytycznymi dokumentacji konkursowej
dla konkursu nr RPMA.07.01.00-IP.01-14-020/16 oraz konkursu RPMA.07.01.00-IP.01-14-

1



019/16 a nadto będzie zawierało wszelkie informacje i dane umożliwiające Zamawiającemu
wypełnienie wniosku o dofinansowanie.

§ 3

Wymagania dotyczące zakresu i sposobu realizacji zamówienia:

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przygotowania Studium  Wykonalności,  w standardzie,
formie i dokładności zgodnie z wymogami obowiązującymi dla projektów przewidzianych do
realizacji  w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020, aktualnych na dzień zakończenia umowy.

2. W przypadku zmiany wytycznych/wymogów obowiązujących dla Studium Wykonalności dla
projektów przewidzianych do  realizacji  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa  Mazowieckiego  2014-2020, Wykonawca  zobowiązuje  się do  aktualizacji
opracowania będącego przedmiotem zamówienia zgodnie z wytycznymi właściwymi na datę
zakończenia umowy.

3. Wykonawca  dokona  aktualizacji  opracowania  będącego  przedmiotem  zamówienia  w
przypadku uzyskania uwag w trakcie oceny formalnej, merytorycznej i oceny wykonalności
projektu  zgodnie z aktualnymi wytycznymi/wymogami IZ, IW oraz IP oraz zobowiązany
będzie  do  wprowadzenia  uwag  i  zaleceń IZ,  IW  oraz  IP  sformułowanych  na  etapie
wymienionych ocen.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających wprowadzenia zmian do przedmiotu
umowy  związanych  z  zakresem  merytorycznym  każdego  z  projektów,  Wykonawca  w
okresie  trwania  umowy,  zobowiązuje  się  do  wprowadzania  tych  zmian  do  przedmiotu
zamówienia w terminach określonych w § 5.

5. Wykonawca zobowiązuje się do składania pisemnych wyjaśnień dotyczących sporządzonego
przedmiotu  zamówienia  również w  trakcie  realizacji  projektu  po  otrzymaniu
dofinansowania.

6. Wyjaśnienia nie obejmują sporządzania sprawozdań okresowych, sprawozdania końcowego
oraz przygotowania pośrednich wniosków o płatność i wniosku o płatność końcową, a także
monitorowania realizacji wskaźników produktu i wskaźników rezultatu.

7. Integralną  częścią  niniejszej  umowy stanowi opis  przedmiotu zamówienia  wraz z ofertą
Wykonawcy.

§ 4

1. Wykonawca  wypełni  zobowiązania  wynikające  z  treści  niniejszej  umowy  z  należytą
starannością zawodową oraz z uwzględnieniem zasad obowiązujących przy sporządzaniu
Studium  Wykonalności,  dla  inwestycji  publicznej,  w  tym  przewidzianych  do
współfinansowania  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego 2014-2020.

2. Wykonawca  nie  jest  uprawniony  do  zaciągania  żadnych  zobowiązań  w  imieniu
Zamawiającego oraz na jego rzecz.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w następującym terminie:

1. W  terminie  do  10  sierpnia  2016  roku  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu
elektroniczną wstępną wersję studiów wykonalności w celu zgłoszenia uwag.
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2. W  terminie  do  18  sierpnia  2016  roku  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu
elektroniczną II wersję studiów wykonalności w celu zgłoszenia uwag.

3. W terminie do 25 sierpnia 2016 roku Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczną
wersję przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej i w wersji papierowej.

4. Terminem  końcowym  realizacji  zamówienia  i  tym  samym  rozliczenia  finansowego
zawartej umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego wyników oceny oceny formalnej,
merytorycznej i oceny wykonalności Instytucji Wdrażającej każdego z projektów.

§ 6

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia w wersji elektronicznej wraz
z zachowanymi formułami użytymi do wyliczeń analiz finansowo-ekonomicznych oraz jeden
egzemplarz  wersji  papierowej.  Część  opisową  opracowania  należy  sporządzić  w  formie
aktywnych  dokumentów  tekstowych  (np.  Microsoft  Office,  Open  Office.org),  natomiast
część graficzną (rysunki, zdjęcia, itp.) w innych, możliwych do odtworzenia zapisach (np.
JPG, GIF lub PDF). Wykresy i tabele powinny zostać wykonane w programie MS WORD i MS
EXCEL. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag w formie pisemnej i elektronicznej
do przedmiotu umowy w terminie 3 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu
zamówienia.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ich  uwzględnienia  w  terminie  i  zakresie
wskazanym przez Zamawiającego.

3. Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady w pracy powstałe z winy Wykonawcy lub
wykonanie będzie niezgodne z warunkami ustalonymi  w niniejszej umowie, Wykonawca
wprowadzi  konieczne  uzupełnienia  we  wskazanym  przez  Zamawiającego  terminie  bez
dodatkowego wynagrodzenia.

4. Potwierdzeniem  wykonania  umowy  oraz  warunkiem  płatności  jest  odbiór  przedmiotu
umowy  w  formie  protokołów,  o  których  mowa  w  §  10  ust.  3,  podpisanych  przez
Zamawiającego i Wykonawcę.

5. Zamawiający podpisze protokół,  o którym mowa w pkt. 4 niezwłocznie  po stwierdzeniu
zgodności przedmiotu umowy z wytycznymi zawartymi w § 2 ust. 1 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. Wykonawca przekaże przedmiot umowy na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy.
Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu umowy jest protokół zdawczo - odbiorczy
podpisany przez obie strony.  

2. Podpisany  protokół  zdawczo-odbiorczy  przekazania  opracowania  będzie  podstawą  do
wystawienia faktury VAT do wysokości określonej w § 10 ust. 2.

§ 9

1. Przy  odbiorze  przedmiotu  umowy  Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do  sprawdzenia
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jakości wykonanego  opracowania.

2. Niekompletność lub wady przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest reklamować
na piśmie (drogą elektroniczną) Wykonawcy w terminie 2 dni od daty ich ujawnienia.  

3. Zastrzeżenia zgłoszone zgodnie z ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się usunąć bezpłatnie w
terminie ustalonym przez obie strony.

4. Wykonawca  nie  odpowiada  za  nieotrzymanie  przez  Zamawiającego  dofinansowania  dla
przedmiotowego Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020 z przyczyn innych niż  błędy i  braki  formalne w opracowanej
dokumentacji.

§ 10

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą brutto …………………….. PLN
(słownie: ……………………………………….. brutto).

3. Rozliczenie  umowy  nastąpi  na  podstawie  faktur  częściowych,  płatnych  w  następujący
sposób:

a) 70%  kwoty  wynagrodzenia  –  płatne  po  wykonaniu  i  przekazaniu  Zamawiającemu
ostatecznej  wersji  przedmiotu  zamówienia  oraz  podpisaniu  protokołu  zdawczo-
odbiorczego,  z  przekazania  ostatecznej  wersji  przedmiotu  zamówienia  w  formie
elektronicznej i w wersji papierowej.

b) 30%  kwoty  wynagrodzenia  –  płatne  po  wykonaniu  przez  Wykonawcę  czynności
określonych  w  §  3  ust.  3  niniejszej  umowy  i  uzyskaniu  przez  Zamawiającego
ostatecznych wyników  oceny  formalnej, merytorycznej i  oceny wykonalności projektu
oraz podpisaniu protokołu końcowego.

4. Zamawiający  zobowiązuje  się  poinformować  Wykonawcę  o  ostatecznym  wyniku  oceny
oceny formalnej, merytorycznej i oceny wykonalności, niezwłocznie po uzyskaniu wyników
oceny od Instytucji Pośredniczącej. 

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

§ 11

1. Zamawiający oświadcza, że posiada NIP 774-31-35-712

2. Zamawiający oświadcza,  że posiada środki finansowe na pokrycie należności jak  w § 10.

3. Należność za wykonanie  i  przyjęte bez zastrzeżeń opracowanie,  wynikające ze złożonej
faktury, płatne będzie przelewem na wskazane przez Wykonawcę w fakturze konto. 

4. Termin płatności za wykonane zamówienie – 30. dnia od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.

5. Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności za wystawioną
fakturę pod warunkiem udzielenie skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiającego
płatności  w  terminie  wcześniejszym niż  ustalony  w  ust.  4  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.
4.  Zamawiający  zastrzega,  iż  możliwość  dokonania  zapłaty  przed  terminem  będzie
uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno – finansowej.
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6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP …………………………..

7. Faktura powinna zawierać zapis numeru niniejszej Umowy.
8. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 12

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

1. odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 2 ,

2. zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,7% wynagrodzenia brutto określonego
w § 10 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu
umownego,                 

3. zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,8% wynagrodzenia brutto określonego w §
10 ust.  2, za każdy dzień zwłoki,  licząc od następnego dnia po upływie terminu
określonego do usunięcia wad.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 13

W przypadku  zwłoki  Wykonawcy  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zastrzega
sobie  prawo   do  odstąpienia  od  umowy  bez  wyznaczenia  terminu  dodatkowego,  w  tym
przypadku stosuje się §12 ust.1.

§ 14

1. Z  chwilą  przekazania  Zamawiającemu przedmiotu  zamówienia,  Wykonawca przenosi  na
Zamawiającego, bez konieczności  składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli,
autorskie  prawa  majątkowe  do  całości  opracowania  będącego  przedmiotem  umowy,
obejmujące prawo do wyłącznego korzystania z tego opracowania i rozporządzania nim, w
tym  prawa  zezwolenia  na  wykonanie  zależnego  prawa  autorskiego,  na  następujących
polach  eksploatacji,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  4  lutego  1994  roku  o  prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w tym m.in. 

a)  utrwalania  i  zwielokrotniania  utworów,  wytwarzania  dowolna  techniką  egzemplarzy
utworów, w szczególności technika drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
technika 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.

2. Wykonawca  wyraża  zgodę  bez  dodatkowych  roszczeń  finansowych  na  dokonanie  przez
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Zamawiającego zmian i przeróbek w  przedmiocie umowy.

§ 15

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy
pisemnej  w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie do umowy takich
postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby
zmienić treść oferty Wykonawcy.

3. Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  realizacji  przedmiotu  umowy  strony  poddają
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
cywilnego oraz innych ustaw dotyczących przedmiotu umowy.

§ 17

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                          WYKONAWCA
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KONTRASYGNUJĘ ze środków:
BM 2016 r. –……………zł
Dział 750, Rozdział 75095, § 4300 – ……………….. zł
Zadanie nr 01/PF/G

.......................                       ......................... 
      Data                                       Skarbnik


