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Wzór umowy 

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej 

 

UMOWA ……..../BIS-I/Z/…........./2017 

 

 

zawarta w dniu …...................................... roku, (dalej: „Umowa”), pomiędzy: 

Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez: 

 

.......................................................................................................................................... 

a 

.......................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

 

.......................................................................................................................................... 

zwanymi łącznie „Stronami”, o następującej treści: 

§1 

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, 

poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego, 

zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie, 

zadania obejmującego wykonanie, montaż, demontaż czterech (4) tablic informujących o realizacji Projektu pn. 

„Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka” - współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014 – 2020. 

§2 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, montaż, demontaż czterech (4) tablic informacyjnych - informujących 

o realizacji projektu pn. „Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. 

§3 

Działania objęte przedmiotem zamówienia, będące częścią działań informacyjnych i promocyjnych Projektu 

prowadzone będą w zgodności z następującymi dokumentami: 

• art. 115-117 i załącznik XII punkt 2.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r ustanawiające 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

• art. 3-5 i załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r., 

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku ustanawiające zasady 

stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych 

uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z 
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wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w 

odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych. 

• Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-

2020, 

• Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i 

promocji, 

• Karta Wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020, 

• Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego.  

§4 

1. Wykonawca wypełni zobowiązania wynikające z treści Umowy z należytą starannością zawodową oraz z 

uwzględnieniem zasad obowiązujących przy realizacji działań informacyjnych i promocyjnych Projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. 

2. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich działań i czynności niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego. 

§5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia określony w §2 Umowy na warunkach 

określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, m.in. według następujących zasad i terminów pośrednich: 

1) projekt tablicy informacyjnej, tj. projekt graficzny planszy tablicy i projekt techniczny konstrukcji 

tablicy wraz z opisem, przekazany zostanie Zamawiającemu w terminie 2 dni od daty podpisania 

Umowy,  

2) dwie (2) tablice informacyjne wykonane i zamontowane zostaną przez Wykonawcę w terminie 5 

dni od daty zatwierdzenia projektu tablicy przez Zamawiającego oraz uzyskania przez 

Zamawiającego zgody na wykonanie robót (zgłoszenie zamiaru wykonania robót), 

3) dwie (2) tablice informacyjne wykonane i zamontowane zostaną przez Wykonawcę w terminie 5 

dni od daty wezwania przez Zamawiającego – planowany termin dokonania wezwania to kwiecień 

2017 roku, 

4) tablice informacyjne zostaną przez Wykonawcę zdemontowane i zamontowane w innym 

wskazanym przez Zamawiającego miejscu po zakończeniu realizacji Projektu (tablice pamiątkowe) 

- w terminie 10 dni od daty wezwania przez Zamawiającego i uzyskania  

 

przez Zamawiającego zgody na wykonanie robót (zgłoszenie zamiaru wykonania robót) – 

planowany termin wezwania to listopad 2017 (2 tablice) i czerwiec 2018 (2 tablice), 

5) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminach określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia i Umowie, przy czym ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia to 31 

sierpnia 2018 roku. 

§6 

1. Treść, zakres, formę graficzną tablic informacyjnych składających się na przedmiot zamówienia Wykonawca 

uzgadnia z Zamawiającym. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag w formie pisemnej lub elektronicznej do złożonego 

przez Wykonawcę projektu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu od Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od daty 

zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. 

3. Z chwilą przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez 

konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli, autorskie prawa majątkowe do 

instrumentów informacyjnych i promocyjnych będących przedmiotem Umowy, jak również do każdej ich 

części, obejmujące prawo do wyłącznego korzystania z tych instrumentów oraz rozporządzania nimi, 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: 
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a) utrwalania i zwielokrotniania utworów, wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy utworów, w 

szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 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 promocyjnych i reklamy w 

szczególności na stronach internetowych. 

 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron lub w przypadku rozwiązania Umowy na 

innej niż odstąpienie podstawie, z chwilą doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub z chwilą 

rozwiązania Umowy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do wykonanych przez 

Wykonawcę  do dnia odstąpienia (rozwiązania Umowy) wszystkich utworów wchodzących w zakres 

wykonanej części umowy, bez prawa żądania odrębnego wynagrodzenia ponad wynagrodzenie należne 

Wykonawcy w części odpowiadającej wykonanemu zakresowi prac. Zamawiający bądź upoważniona przez 

niego osoba trzecia będzie mieć prawo do dokonywania dowolnych przeróbek i zmian w wykonanych przez 

Wykonawcę instrumentach informacyjnych obejmujących przedmiot zamówienia, i korzystania z takich 

zmodyfikowanych utworów. 

5. Wykonawca zapewnia, że opracowane w wyniku realizacji Umowy materiały informacyjne nie będą naruszały 

praw autorskich innych podmiotów, w tym również będą wolne od innych wad prawnych i fizycznych, które 

mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. 

§7 

1. Potwierdzeniem wykonania Umowy oraz warunkiem płatności jest odbiór przedmiotu Umowy – wykonania 

poszczególnych elementów obejmujących przedmiot zamówienia, o których mowa w §9 ust. 1 pkt 1-2 

Umowy w formie protokołu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, podpisanego przez 

Zamawiającego i Wykonawcę oraz dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji fotograficznej 

zamontowanych tablic w wersji elektronicznej (płyta  CD/DVD). 

2. Zamawiający podpisze protokół, o którym mowa ust. 1 niezwłocznie po stwierdzeniu zgodności przedmiotu 

odbioru z określonym w §2 niniejszej Umowy przedmiotem zamówienia. 

§8 

1. Uwzględniając charakter Projektu oraz przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do aktywnej 

współpracy z Zamawiającym, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz do uwzględniania zaleceń, 

wytycznych Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej dotyczących przygotowywanych przez 

Wykonawcę tablic informacyjnych. 

2. Zamawiający zobowiązuje się aktywnie współpracować z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia i udostępnić na wniosek Wykonawcy będące w posiadaniu Zamawiającego informacje dotyczące 

Projektu pn. „Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka”, a istotne dla realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

3. Do kierowania pracami związanymi z wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 

Wykonawca wyznacza: …................................................, tel. …………………………, adres e-mail: 

…………………………….. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

4. Do współpracy z Wykonawcą w ramach realizacji poszczególnych instrumentów informacyjnych i 

promocyjnych wynikających z niniejszej Umowy Zamawiający wyznacza …………………………………. – Biuro 

Inwestycji Strategicznych Urzędu Miasta Płocka, tel. ………………………………, adres e- mail: 

………………………………………………………… 
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5. Informacja o zmianie osoby wskazanej w ust. 4 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana w 

powyższym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.    

 

§9 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości: 

netto: ............................ zł (słownie zł: ..................) 

VAT (23%):  ............................ zł (słownie zł: ..................) 

brutto: ........................... zł (słownie zł: .................), w tym: 

1) wykonanie i montaż tablic informacyjnych: 

netto: ............................ zł (słownie zł: ..................) 

VAT (23%):  ............................ zł (słownie zł: ..................) 

brutto: ........................... zł (słownie zł: .................),  

2) demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych, które będą pełniły funkcje tablic pamiątkowych: 

netto: ............................ zł (słownie zł: ..................) 

VAT (23%):  ............................ zł (słownie zł: ..................) 

brutto: ........................... zł (słownie zł: .................). 

2. Wynagrodzenie 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. 

3. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania zwrotu wydatków i nakładów poniesionych w celu wykonania 

przedmiotu Umowy. 

4. Wynagrodzenie zostało skalkulowane w sposób uwzględniający wynagrodzenie za zbywane na rzecz 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe. 

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

§10 

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie następowało po zakończeniu realizacji poszczególnego 

elementu składających się na przedmiot zamówienia – określonego zgodnie z §9 ust. 1 Umowy oraz Tabelą 

elementów rozliczeniowych, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy. 

§11 

1. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będzie odbiór przedmiotu Umowy w zakresie objętym 

daną fakturą, na warunkach opisanych §7 ust. 1 Umowy, z uwzględnieniem §10 Umowy. 

2. Termin płatności – 30 dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności za wystawione faktury pod 

warunkiem udzielenia dyskonta. W przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności w terminie 

wcześniejszym niż ustalony 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 wskazanym w ust. 2 będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno – finansowej. 

Zamawiający dopuszcza, z własnej inicjatywy, przyspieszenie płatności za wystawione faktury w stosunku 

do terminu określonego w ust. 2, w związku z dofinansowaniem pochodzącym z Unii Europejskiej, jeżeli 

będzie to uzasadnione i korzystne dla Zamawiającego oraz pozwoli na to jego sytuacja ekonomiczno – 

finansowa. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, stwierdzone złożoną fakturą VAT będzie płatne na rachunek bankowy wskazany 

na wystawionej przez Wykonawcę fakturze. 

4. Wykonawca wystawi fakturę na: Gminę Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej to 774-

31-35-712. 

6. Faktura powinna zawierać zapis numeru niniejszej Umowy. 



 

Projekt pn. „Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka” współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.  

5 

 

 

7. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na pokrycie należności określonej w § 9 Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego otrzymał Numer 

Identyfikacji Podatkowej NIP .............................. 

9. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§12 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy na wykonane tablice. 

Powyższy termin zaczyna bieg w dniu protokolarnego odbioru tablic informacyjnych.  

2. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpóźniej w chwili podpisania protokołu odbioru tablic 

informacyjnych. Zamawiający jest uprawniony odmówić podpisania protokołu odbioru tablic do chwili 

wystawienia przez Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 

Umowy. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z 

konserwacji tablic.  

4. W przypadku, nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usunięcia 

wady w sposób nienależyty, Zamawiający będzie uprawniony zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i 

rękojmi za wady, z zastrzeżeniem wcześniejszego wezwania Wykonawcy do usunięcia wad pod rygorem 

wykonawstwa zastępczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krótszego niż 7 dni terminu, 

który upłynął bezskutecznie. 

5. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

7. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wadę w miejscu, w którym aktualnie znajduje się tablica, chyba że 

dla usunięcia wady konieczne jest jej przeniesienie w inne miejsce – w takim przypadku Wykonawca 

przeniesie tablicę na własny koszt i na własne ryzyko. 

§13 

1. W razie opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z Umowy w zakresie i terminach określonych w 

§5 ust. 1 pkt 1 – 4 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości 3% 

wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za wykonanie danego elementu przedmiotu zamówienia, 

określonego w §9 ust. 1 pkt 1 – 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W razie opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z Umowy w zakresie i terminie określonym w 

§6 ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości 1% wynagrodzenia 

brutto należnego Wykonawcy za wykonanie danego elementu opisu przedmiotu zamówienia określonego w 

§9 ust. 1 pkt 1 - 2 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę z jego winy końcowych terminów realizacji poszczególnych 

instrumentów informacyjnych i promocyjnych wynikających z przyjętych zasad ich realizacji, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości 3% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy 

za wykonanie danego elementu przedmiotu zamówienia, określonego w §9 ust. 1 pkt 1 – 2 Umowy za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §9 ust. 1 Umowy. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Umowne za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 1% 

wartości brutto przedmiotu odbioru, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie 

terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wady. 

6. W przypadkach określonych w ust. 1 – 5 kara umowna nie może łącznie z wszystkich tytułów przekroczyć 

25% wynagrodzenia brutto, określonego w §9 ust. 1 Umowy. 
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7. W przypadku nierealizowania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy w zakresie 

konserwacji tablic w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy 

do realizacji powyższego, uprawniony jest do wykonania niezbędnych napraw i konserwacji na koszt 

Wykonawcy. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wystawionych przez siebie faktur. 

9. Zamawiający jest uprawniony żądać odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych. 

§14 

1. 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 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Nie naruszając uprawnień do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu 

cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, 

bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, gdy: 

1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

Odstąpienie od umowy w ww. przypadkach winno nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o 

wystąpieniu ww. okoliczności. 

3. Odstąpienie od Umowy pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie. 

§15 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

§16 

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

związku z wykonywaniem zlecenia dotyczących Zamawiającego i jego Klientów. 

2. Przez obowiązek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz: 

a) zapoznania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i 

innych nośników informacji itp. - nie związanymi ze zleconym zakresem prac, 

b) zbierania, 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 zlecenia 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 wprowadzić 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. 

 

 



 

Projekt pn. „Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka” współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.  
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§17 

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.ump.pl. 

§18 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne 

właściwe dla przedmiotu Umowy. 

§19 

Spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

§20 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

§21 

Umowa obowiązuje od dnia podpisania. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 -  Tabela elementów rozliczeniowych 

Załącznik nr 2 - Wzór gwarancji jakości  

Załącznik nr 3 - Wzór protokołu odbioru 
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