
UMOWA  NR …………………………………………………

zawarta  w  dniu  ..............................   pomiędzy  …………… z  siedzibą  w  ………………,  zwaną  dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

…………………………

a

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

Na podstawie art. …………….. 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
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem  umowy  jest  realizacja  usługi  pn.  „Wdrożenie  rozwiązań  zarządczych
poprawiających  jakość  obsługi  klienta  i  monitorowania  satysfakcji  klientów  w  Urzędzie
Miasta Płocka w ramach realizacji projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja –
wysoka  jakość  obsługi  klienta  w  pięciu  JST  z  regionu  płockiego  i  gostynińskiego”,
współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu   Społecznego  w  ramach
Programu  Operacyjnego Wiedza  Edukacja  Rozwój   na  lata  2014-2020.  Szczegółowy opis
przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy zgodnie ze złożoną ofertą. 
3. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  osób  wskazanych  w  ofercie  w  celu  realizacji

niniejszej  umowy  wyłączenie  w  uzasadnionych  przypadkach,  za  uprzednią  zgodą
Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

4. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę określoną w pkt 3 pod warunkiem, że wskazana przez
Wykonawcę  nowa  osoba  będzie  spełniała  warunki  określone  w  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia oraz będzie dysponowała podobnym lub większym doświadczeniem
niż osoba pierwotnie wskazana w ofercie. 

5. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  niezbędną  wiedzę  oraz  doświadczenie  do  realizacji
przedmiotu  umowy i  zobowiązuje  się  wykonać  go  z  należytą  starannością,  przyjmując  na
siebie odpowiedzialność za poprawność techniczną, merytoryczną, organizacyjną przedmiotu
umowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z  przedstawicielami Zamawiającego w zakresie
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dokonać wszelkich koniecznych dla realizacji przedmiotu umowy
uzgodnień i spełnić wszelkie wymagania związane z umową.

8. W  przypadku  konieczności  zmiany  osoby  wskazanej  w  ofercie  wykonawcy  do  realizacji
niniejszego  zamówienia  w  określonym  w  ofercie  zakresie,  Wykonawca  zapewni  osoby
posiadające kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż określone w warunkach udziału w
zamówieniu i złożonej ofercie i uzyska akceptację tych osób przez Zamawiającego.

9. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej
informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy. 

10. Niezwłocznie po podpisaniu umowy Zamawiający wyznaczy osoby do kontaktu z Wykonawcą
w sprawie realizacji przedmiotu umowy, w tym odbioru prac.

11. Wykonawca  ponadto  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  norm  i  przepisów  związanych  z
wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.
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12. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  uczestniczenia  we  wszystkich  czynnościach
dokonywanych przez Wykonawcę.

13. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość swoich prac i za zastosowany w powyższym
zakresie  system  jakości.  Zastosowanie  lub  niezastosowanie  przez  Zamawiającego
jakichkolwiek  środków  kontrolnych  w  żaden  sposób  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  takiej
odpowiedzialności.

14. Zamawiający  zobowiązuje  się  do udzielania  wszelkich  informacji  niezbędnych do realizacji
niniejszego Zamówienia przez Wykonawcę, w tym do udostępniania dokumentacji, o ile ww.
informacje lub dokumenty nie będą zastrzeżone na podstawie odrębnych regulacji.

15. Zamawiający  nie  będzie  ponosić  żadnej  odpowiedzialności  z  tytułu  naruszenia  przez
Wykonawcę  praw  na  dobrach  niematerialnych  przysługujących  osobom  trzecim,  w  tym
patentów i praw autorskich.

16. O ile naruszone zostaną prawa osób trzecich w zakresie opisanym w ust. 14, a osoba której
dobra  zostały  naruszone  zwróci  się  do  Zamawiającego  o  zadośćuczynienie,  Wykonawca
zobowiązany jest przejąć wszelkie formalności związane z żądaniami tej osoby i  całkowicie
uwolnić Zamawiającego od jakichkolwiek działań i odpowiedzialności w tego tytułu.

17. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  ochrony  danych  osobowych  zgodnie  z  ustawą z  dnia  29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.), w
związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.

18. W  przypadku  zaistnienia  takiej  konieczności  Zamawiający  umocuje  Wykonawcę  do
powierzania danych osobowych uczestników szkoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy za pomocą odrębnej umowy.

§2
TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  realizacji  niniejszego  zamówienia  w  terminie  do  dnia  7
września 2018 roku. 

2. Wykonawca  ma  obowiązek  niezwłocznego  powiadomienia  Zamawiającego  o  wystąpieniu
jakichkolwiek zagrożeń mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.

3. Zamawiający  dopuszcza  zmianę  terminów  wykonania  poszczególnych  etapów  realizacji
zamówienia, opisanych w załączniku nr 1. Ww. zmiana musi być korzystna dla Zamawiającego
i  uzasadniona  pod  kątem  merytorycznym  w  stosunku  do  celów  i  założeń  projektu.
Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  wydłużenia  terminu,  o  którym  mowa  w  pkt  1.
Wszelkie zmiany związane z terminem realizacji niniejszej umowy wymagają formy aneksu do
umowy.

4. Opóźnienie w stosunku do terminów powstałe z winy Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek
nadrobić przez podjęcie odpowiednich środków zaradczych.

§3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

1. W  przypadku,  gdy  przedmiot  umowy  realizowany  jest  przy  pomocy  podwykonawców,
Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  usługę  przez  nich
wykonaną jak za działanie własne. 

2. Zlecenie  wykonania  części  usługi  podwykonawcom  nie  zmienia  zobowiązań  Wykonawcy
wobec Zamawiającego za  wykonanie tej  części  usługi.  Wykonawca jest  odpowiedzialny  za
działania,  uchybienia  i  zaniedbania  podwykonawców  i  ich  pracowników  w  takim  samym
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

3. W przypadku  podwykonawstwa,  do  każdego rozliczenia,  Wykonawca  przedłoży  dokument
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potwierdzający dokonanie rozliczenia z podwykonawcami. 
§4

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty
ujawnienia jednej z niżej wymienionych okoliczności:
a) wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
b) Wykonawca  nie  rozpoczął  realizacji  umowy  w  terminie  uzgodnionym  w

harmonogramie realizacji przedmiotu umowy;
c) w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie realizacji projektu;
d) w przypadku ujawnienia trzech przypadków braku realizacji przez Wykonawcą zadań

wchodzących w skład przedmiotu umowy lub ich realizacji w sposób nieterminowy
lub nienależyty. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie przesłanek określonych w pkt a) i c)
powyżej, Wykonawca może zażądać zapłaty wynagrodzenia odpowiedniego w stosunku
do części  faktycznie  wykonanej  umowy.  W przypadkach określonych w pkt.  „b”  i  „d”
Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia.

§5
PRZYJĘCIE PRAC I USUWANIE USTEREK

1. Prace Wykonawcy będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną one ukończone zgodnie
z umową, zostaną usunięte wady i usterki przez Wykonawcę oraz kiedy zostanie podpisany
Protokół  Odbioru  tych  prac  przez  Zamawiającego  oraz  dostarczona  Zamawiającemu
sprawdzona przez niego pełna dokumentacja wymagana postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Zamawiający ma prawo zgłosić  swoje uwagi  do dokumentacji,  o której  mowa powyżej,  w
ciągu 7 dni od daty ich przedłożenia Zamawiającemu. Uwagi muszą być uwzględnione przez
Wykonawcę  oraz  natychmiastowo poprawione  w ciągu  5  dni  od  otrzymania  informacji  o
uwagach Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawca udowodni, że usterki powstały z przyczyn od niego niezależnych, wówczas
przystąpi do ich usunięcia na oddzielnie uzgodnionych warunkach. 

4. W  przypadku  nie  naprawienia  usterek  lub  nieprawidłowości  w  ustalonym  terminie,
Zamawiający  ma  prawo  do  żądania  naprawy  szkód  wynikłych  z  tego  powodu  na  koszt
Wykonawcy. 

§6
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Cena Umowna brutto wynosi: ……………………………. PLN (słownie:………………………………………….)
za wykonywanie całego przedmiotu niniejszej umowy. Wynagrodzenie jest współfinansowane
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wskazania  na  wystawionym  rachunku/fakturze  numeru
umowy, której rachunek/faktura dotyczy wg. centralnego rejestru umów Zamawiającego.

4. Należność płatna będzie po należytym wykonaniu usług będących przedmiotem umowy 30.
dnia od dnia doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego rachunku/faktury na
konto wskazane na fakturze/rachunku.

5. Wynagrodzenie będzie płatne w częściach po wykonaniu oraz udokumentowaniu realizacji
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poszczególnych etapów przedmiotu umowy, określonych w Załączniku nr 1 do umowy:
Za wykonanie Etapów I-III: 30% ceny całkowitej za realizację umowy – …………………………………
Za wykonanie Etapu IV: 30% ceny całkowitej za realizację umowy –……………………………….………
Za wykonanie  Etapu  V-VI:  40% ceny całkowitej  za  realizację  umowy–……………………………….
………

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość przyspieszenia płatności za
wystawione faktury.

7. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie uzależniona
od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

8. Należyte wykonanie usługi jest potwierdzane protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym
przez  Wykonawcę  i  Koordynatora  Projektu  u  Zamawiającego.  Podpisany  protokół  zdaw-
czo-odbiorczy jest podstawą do wystawienia faktury/ rachunku.

9. W przypadku osób samozatrudnionych, które osobiście wykonują zadania w ramach realizacji
projektu oraz osób fizycznych wykonujących zadania w ramach realizacji projektu podstawę
do zapłaty wystawionego rachunku/faktury stanowi także zaakceptowana przez Koordynatora
Projektu karta pracy wraz z zestawieniem godzin, sporządzona przez Wykonawcę na wzorach
udostępnionych przez Zamawiającego.

10. Płatności będą dokonywane przelewem bankowym na wskazane przez Wykonawcę konto po
otrzymaniu przez Zamawiającego oryginału faktury VAT lub rachunku właściwie opisanych i
wystawionych po zaakceptowaniu przez zamawiającego protokołu odbioru poszczególnego
etapu przedmiotu umowy z załączonymi dokumentami towarzyszącymi.

§7
PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie  materiały  oraz  dokumenty  związane  z  projektem  powstałe  w  trakcie  realizacji
przedmiotu umowy stworzone przez Wykonawcę stają się własnością Zamawiającego i służyć
będą  m.in.  sprawozdawczości  i  dokumentacji  przebiegu  realizacji  projektu  względem
umocowanych podmiotów.

2. Wykonawca informuje, że materiały i dokumenty związane z projektem powstałe w trakcie
realizacji  przedmiotu  umowy  mogą  być  przeznaczone  do  publikacji  i  mogą  one  być
przedmiotem  upowszechnienia.  Wszelkie  dane  przeznaczone  do  publikacji  muszą  być
uprzednio zweryfikowane przez Wykonawcę, który może zgłosić poprawki do tekstu, w celu
zapewnienia,  iż  publikowane dane są jasne, dokładne i  w żaden sposób nie wprowadzają
odbiorcy tekstu w błąd.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do zawarcia  z  Zamawiającym odrębnej  umowy przeniesienia
całości autorskich praw majątkowych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i
rozporządzania utworami wytworzonymi w trakcie wykonywania usług w ramach niniejszej
umowy przez Wykonawcę.

4. Przeniesienie autorskiego prawa majątkowego, będzie obejmowało wszystkie znane w chwili
zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych pola eksploatacji.

§8
KLAUZULA POUFNOŚCI

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. zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków
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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  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 Zleceniodawcy 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 i innymi właściwymi dla danej usługi regulacjami systemu, dostępnymi
na  stronie  www.zsz.plock.eu  oraz  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  standardów  z  nich
wynikających.  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
KARY UMOWNE

1. Jeżeli Wykonawca popadnie w zwłokę z terminem realizacji przedmiotu umowy, określonym
w §2 pkt 1, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości Ceny wskazanej w
Ofercie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy.

2. Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  zapłaty  kary  umownej  w  wysokości  0,2%
wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z
terminów wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy.

3. Zapłata  kary  umownej,  o  której  mowa  w  ust.  1-2,  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  wykonania
umowy.

4. Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  zapłaty  kary  umownej  w  wysokości  30%
wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
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5. W przypadku nienależytego wykonania umowy z powodów zawinionych przez Wykonawcę,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 30%  ceny wskazanej w Ofercie. 

6. Za nienależyte wykonanie umowy strony uznają w szczególności:
a) wykonanie przedmiotu umowy bez należytej staranności,
b)  wykonanie  przedmiotu  umowy  przez  osoby  nie  posiadające  stosownej  zgody
Zamawiającego
c)  nieosiągnięcie  wskaźników  rezultatów  i  produktów  wskazanych  w  Załączniku  nr  1  do
niniejszej umowy

7. Powyższe kary umowne mogą podlegać kumulacji.
8. Płatności z tytułu w/w kar umownych Wykonawca będzie realizował w ciągu siedmiu 7 dni od

daty otrzymania dokumentu płatniczego lub będą one potrącane z zobowiązań finansowych
Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

9. Niezależenie  od  zapłaty  kary  umownej,  Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania  na
zasadach ogólnych, jeżeli  wartość szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych na jego rzecz
kar umownych. 

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  mają  zastosowanie  przepisy  prawa

rządzącego umową,  a  w szczególności  ustawy  Kodeks  Cywilny  i  ustawy  prawo zamówień
publicznych.

3. Strony dołożą starań, aby rozwiązać na drodze polubownej wszelkie spory lub rozbieżności,
jakie  mogą  wyniknąć  podczas  realizacji  umowy.  Jeżeli  byłoby  to  niemożliwe,  spory  będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Śródtytuły mają jedynie charakter informacyjny i  nie będą wpływać na interpretację treści
niniejszej umowy.

5. Umowa obowiązuje wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część.
6. Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez

instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa, w tym kontroli instytucji lub organów
wykonujących kontrolę projektu, w ramach którego wykonywana jest niniejsza umowa. 

7. Wykonawca  zobowiązuje  się  niezwłocznie  dostarczyć  lub  udostępnić  uprawnionym
instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania umowy.

8. Umowa wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą ją obie strony umowy.
9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału,

w tym jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
§11

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Niniejsze załączniki stanowią integralną część umowy:
Załącznik Nr 1 –opis przedmiotu zamówienia

Za Zamawiającego  Za Wykonawcę 

……………………………………. …....………………………
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