
U M O W A   Nr ....../WIR-III/Z/.........../2016   

                                       
zawarta w  dniu ............................... 2016 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
   

zwanym dalej Wykonawcą,                                                                            
o następującej treści:

                                                                        
                                                                        § 1

1. Na podstawie § 4 pkt.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający  powierza, a 
Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania naprawy osłon zakotwień lin podtrzymujących 
ring górny  zadaszenia amfiteatru w Płocku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 
zasadami wiedzy technicznej, na zadaniu :  „Prace modernizacyjne w Amfiteatrze”                 
2. Integralnymi częściami niniejszej umowy jest:                                                                       
a) oferta Wykonawcy                                                                                                                   
b) opis przedmiotu zamówienia

§ 2

1. Termin realizacji  przedmiotu umowy:  20 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
2. Przedłużenie terminu realizacji umowy może ulec zmianie jedynie w przypadku
    ważnych przyczyn, nie zawinionych przez Wykonawcę, pisemnie uzasadnionych i 
    udowodnionych przez Wykonawcę, których wystąpienie realnie wpływa na termin  
    zrealizowania przedmiotu  niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo   
    do jednostronnej weryfikacji w/w przyczyn wskazanych przez Wykonawcę i do  
    samodzielnego podjęcia decyzji w kwestii zasadności zmiany terminu.
3. Uznaje się, że wykonawca otrzymał wystarczające informacje w zakresie wszelkich 
    spraw, kwestii i warunków, które mogą oddziaływać na teren budowy, wykonanie  
   robót lub wykonanie Umowy, a żadne roszczenia wykonawcy dotyczące jakiejkolwiek
   dodatkowej zapłaty nie będą zgłaszane przez wykonawcę ani wypłacane wykonawcy  
   z powodu jakiegokolwiek braku zrozumienia. 

§3

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie
    przedmiotowej umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie  ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto
    w wysokości …………….. zł (słownie: ………………………………... )  uwzględniające 
podatek od towarów i usług VAT - 23%.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty budowlane  oraz wszelkie inne koszty, do 
których realizacji zobowiązał się wykonawca włącznie z opłatami    
    wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców 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 osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych oraz  
   przekazania przedmiotu umowy . Wynagrodzenie uwzględnia również  
   wszystkie ewentualne zmiany podatkowe, w tym w szczególności wysokość podatku  
   VAT.



5. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie kosztorysu
ofertowego. 
6. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu
    umowy.

§ 4
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) terminowe wykonanie robót zgodnie z § 2 ust.1,
2) zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu
3) ścisłe przestrzeganie poleceń nadzoru,
4) pełne pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej,
5) ponoszenie wszelkiej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
    wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi  
    robotami
6) prowadzenie robót przy zachowaniu warunków BHP i p.poż,
7) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem wyposażenia zlokalizowanego w
    strefie prowadzonych robót 
8) usunięcie wszelkich szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z
    przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy. Odpowiedzialność Wykonawcy kończy się  
    z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego robót przez komisję dokonującą  
    odbioru
9) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymanie terenu robót w należytym
      stanie i porządku
10) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót, pozwalającej na ocenę
      należytego wykonania robót,
11) informowanie zamawiającego w okresie trwania umowy i w okresie
      gwarancyjnym o każdorazowej zmianie: adresu, siedziby Wykonawcy, jego biura,  
      osób uprawnionych do reprezentacji, jak również o złożonym wniosku o likwidację  
     lub upadłość. Zawiadomienie należy dostarczyć listem poleconym na adres   
     zamawiającego  w  terminie  7  dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.

§ 5

1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 płatne będzie jednorazowo po zakończeniu 
   wykonania przedmiotu umowy i podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego  
   odbioru robót.
2. Termin płatności -30 dnia od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.                        
3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT - NIP: 775-000-14-73
4. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku
    bankowego Zamawiającego.    
5. Fakturę wykonawca  wystawia na Gminę - Miasto Płock, 09-400 Płock, pl.
    Stary Rynek 1
6. Wystawiający fakturę zobowiązany jest do wskazania w nim numeru niniejszej
    umowy.
7. Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelności) przez wykonawcę
    na osobę trzecią jest niedopuszczalne.
8. Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyśpieszenie płatności za 
   wystawienie faktury pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania 
   przez zamawiającego płatności w terminie wcześniejszym niż ustalony w § 5 ust 2  
   umowy, strony ustalają, że skonto będzie wynosiło równoważność oprocentowania w 
   wysokości 5 % w skali  roku od należności z faktury za każdy dzień płatności   
   dokonanej przed terminem określonym w §5 ust 2.
   Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie 
   uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.



§ 6

1. Wykonawca powiadomi zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru
    końcowego.
2. Zamawiający powiadomi  wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru, a w
    przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru zamawiający powiadomi  
    pisemnie o tym fakcie wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę 
    uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót.
3. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze  lub
    wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność  
    wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, wykonawca traci 
    jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w 
    stosunku do wyniku odbioru.
4. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
   ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
   stwierdzonych wad.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić zamawiającemu karę umowną za:
1. opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
  brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu  
  określonego na wykonanie umowy,
2. opóźnienie w usunięciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu 
   umowy lub w okresie gwarancji i/lub rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia   
   brutto z §3 ust.2 za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu, ponad termin  
   określony w umowie,
3. odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy  bądź w przypadku bezzasadnego odstąpienia od umowy przez 
wykonawcę – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

2. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur w wysokości   
    ustawowej.
3. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie   
    szkoda, wykonawca jest zobowiązany do jej pokrycia w pełnej wysokości.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez  
    zamawiającego z wystawionej przez siebie faktury.
5. W przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu umowy, a następnie odstąpienia  
    w całości lub części od umowy, zamawiający uprawniony jest do żądania kar  
    umownych zarówno z tytułu opóźnienia jak i odstąpienia.

§ 8

1.Wykonawca zrealizuje prace własnym staraniem i nie ma prawa powierzania części lub
całości prac innemu podmiotowi.

     
§ 10

1. Wykonawca udziela zamawiającemu 36 - miesięcznej gwarancji jakości, 
    rozumieniu art. 577 k.c., na przedmiot umowy.   Okres gwarancji rozpoczyna się z  
    dniem bezusterkowego odbioru końcowego robót.
2. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw
    gwarancyjnych.
3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt 
    i własnym staraniem wszelkich wad ujawnionych w zrealizowanych pracach.



    Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez   
    zamawiającego terminu na usunięcie wad.
4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji wykonawca usunie w terminie do 7 (słownie
    siedmiu) dni od daty powiadomienia o nich przez zamawiającego, chyba że  
    zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne usunięcia wady, wyznaczy  
    dłuższy termin.
5. 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.
6. 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.

§ 11

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

§ 12

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają  
rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla zamawiającego.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą  obu 
stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu 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 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 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 zlecenia 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

1. Umowę  sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden
    egzemplarz  dla wykonawcy,  trzy 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.

ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA
                                                                                                                                           

   KONTRASYGNUJĘ  ZE  ŚRODKÓW
             Budżet Miasta Płocka 2016
kwota ………………... zł
Dz. 900 Rozdział 90095 § 6050
Zadanie 24/WIR.III./I/G

         ____________________             
        data                               Skarbnik

                                                                        


