
                                                                                                  Wzór umowy

UMOWA Nr        /WKŚ.II.ZI/Z/         /2017

zawarta w dniu                     2017 roku pomiędzy Gminą - Miasto Płock, 09-400 Płock, plac
Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:
Pana  Piotra  Dyśkiewicza -  Zastępcę  Prezydenta  Miasta  Płocka  ds.  Komunalnych,
działającego  na  podstawie  upoważnienia  Nr  579/2015  z  dnia  10  września  2015  r.
udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka, zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
…..................................................,
 zwanym dalej "Wykonawcą”",
o następującej treści:

§ 1
1.  Na  podstawie  art.  4  pkt  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.   Prawo  zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca
zobowiązuje  się  do  wykonania  usługi,  której  przedmiotem  jest  wykonanie  aktualizacji
operatów wodnoprawnych dla pozycji od 1 do 20 w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
zwanym  dalej  załącznikiem  nr  1,  wraz  z  uzyskaniem  decyzji  wodnoprawnych  na
szczególne korzystanie z wód dla dróg i parkingów na terenie miasta Płocka dla pozycji od
1 do 5 i od 10 do 20 w załączniku nr 1.
2.  Integralną  częścią  niniejszej  umowy  stanowi  Opis  przedmiotu  zamówienia,  oferta
Wykonawcy i załącznik nr 1.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i dokumentami wskazanymi w ust. 2

§ 2
1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1 i 2 Strony
ustalają  na  dzień  31  grudnia  2017  r.  z  zastrzeżeniem  terminów  uzyskania  decyzji
wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód dla pozycji od 1 do 5 i od 10 do 20 w
załączniku  nr  1  i  operatów  wodnoprawnych  dla  pozycji  od  1  do  20  wskazanych  w
załączniku nr 1.
2.  Wykazana przez Wykonawcę zwłoka instytucji  opiniujących i  uzgadniających ponad
łączny czas wykonania przypisanych im czynności, ustalony obowiązującymi przepisami,
może  być  jedyną  podstawą  do  przedłużenia  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy o
okres równy tej zwłoce.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytułu jego oszacowania, a także oddziaływania innych czynników
mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. 
4. Miejscem przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1 jest siedziba Zamawiającego.
Odbiór nastąpi na podstawie częściowych protokołów zdawczo-odbiorczych podpisanych
przez obie strony.

§ 3
1.  Przy  odbiorze  przedmiotu  umowy  Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  dokonać
sprawdzenia jego jakości.
2.  Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  na  wady  fizyczne  i  wady  prawne
przedmiotu umowy oraz jego elementów na okres 36 miesięcy.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji,  rękojmi także po okresie
określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
4.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przystąpienia  do  usunięcia  zgłoszonej  przez



Zamawiającego wady niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia
przyjęcia zgłoszenia, chyba, że Strony ustalą inny termin oraz do jej  usunięcia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
5 Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady w terminie, o którym mowa w ust. 3
albo nie  usunie wady w terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego to  Zamawiający
może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności
uzyskiwania zgody sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6.  Strony zgodnie  oświadczają,  iż  niniejsza  Umowa stanowi  dokument  gwarancyjny w
rozumieniu art. 577 par. 1 kodeksu cywilnego.
7. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności w
celu zapewnienia poprawnego wykonania przedmiotu umowy.
8. Bieg okresu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia
podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego z zastrzeżeniem ust. 9.
9.  W  przypadku  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  przedmiotu  umowy  bieg  okresu
gwarancji  i  rękojmi  rozpoczyna  się  w  dniu  następnym  licząc  od  daty  potwierdzenia
usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy.
10  Wykonawca  nie  może  odmówić  usunięcia  wad  ze  względu  na  wysokość  kosztów
usunięcia wad.
11. Wykonawca opracuje operat w formie papierowej i w formie możliwej do kopiowania
zapisów na nośniku elektronicznym.
12.  Wykonawca  sporządzi  operat  w  ilości  3  egzemplarzy  w  wersji  papierowej  i  3
egzemplarze  na  nośniku  elektronicznym  (np.  na  płytach  CD/DVD),  przy  czym  jeden
egzemplarz  w  wersji  papierowej  powinien  posiadać  oryginalne  pieczątki  organu
administracji  a  dwa  pozostałe  egzemplarze  powinny  być  ich  kopią  potwierdzoną  za
zgodność  z  oryginałem.  Zamawiający  wymaga,  aby  zamówione  egzemplarze
dokumentacji w  ramach  przedmiotu  umowy nie  różniły  się  zawartością  i  kolejnością
wpięcia  dokumentów.  Zamawiana  ilość  opracowań  nie  uwzględnia  egzemplarzy
niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji.
13. Operat powinien być dostarczony w formie pozwalającej Zamawiającemu na legalne
użytkowanie.
14. Uznaje się, że Wykonawca otrzymał wystarczające informacje w zakresie wszelkich
spraw i kwestii dotyczących realizacji przedmiotu umowy.

§ 4
1.  Strony  ustalają,  że  obowiązującą  ich  forma  wynagrodzenia  jest  wynagrodzenie
ryczałtowe.
2. Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi w częściach w oparciu o ceny jednostkowe brutto
podane w załączniku nr 1 do umowy na podstawie protokołów o których mowa w § 2 ust.4.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w poz. nr 

1 załącznika nr 1 do umowy wynosi ….......... brutto,  w tym podatek VAT.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w poz. nr 

2 załącznika nr 1 do umowy wynosi ….........brutto , w tym podatek VAT.
5. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w poz. nr 

3 załącznika nr 1 do umowy wynosi …........ brutto , w tym podatek VAT.
6. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w poz. nr 

4 załącznika nr 1 do umowy wynosi …....... brutto , w tym podatek VAT.
7. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w poz. nr 

5 załącznika nr 1 do umowy wynosi …..... brutto, w tym podatek VAT.
8. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w poz. nr 

6  załącznika nr 1 do umowy wynosi …....... brutto, w tym podatek VAT.
9. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w poz. nr 

7  załącznika nr 1 do umowy wynosi …........ brutto , w tym podatek VAT.



10. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w poz. 
nr 8  załącznika nr 1 do umowy wynosi …....... brutto , w tym podatek VAT.

11. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w poz. nr
9  załącznika nr 1 do umowy wynosi …....... brutto , w tym podatek VAT.

12. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w poz. 
nr 10  załącznika nr 1 do umowy wynosi …........ brutto , w tym podatek VAT.

13. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w poz. 
nr 11  załącznika nr 1 do umowy wynosi …...... brutto , w tym podatek VAT.

14. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w poz. 
nr 12  załącznika nr 1 do umowy wynosi …...... brutto , w tym podatek VAT.

15. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w poz. 
nr 13  załącznika nr 1 do umowy wynosi …..... brutto , w tym podatek VAT.

16. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w poz. 
nr 14  załącznika nr 1 do umowy wynosi …....... brutto , w tym podatek VAT.

17. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w poz. 
nr 15  załącznika nr 1 do umowy wynosi …...... brutto , w tym podatek VAT.

18. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w poz. 
nr 16  załącznika nr 1 do umowy wynosi …....... brutto , w tym podatek VAT.

19. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w poz. 
nr 17  załącznika nr 1 do umowy wynosi …....... brutto , w tym podatek VAT.

20. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w poz. 
nr 18  załącznika nr 1 do umowy wynosi …....... brutto , w tym podatek VAT.

21. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w poz. 
nr 19  załącznika nr 1 do umowy wynosi …...... brutto , w tym podatek VAT.

22. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w poz. 
nr 20  załącznika nr 1 do umowy wynosi …...... brutto , w tym podatek VAT.

23. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie prac w ramach niniejszej umowy wynosi
…….. zł brutto.
24. W przypadku braku uzyskania decyzji  wodnoprawnej na wprowadzenie ścieków do
wód  lub  do  ziemi  dla  urządzeń  wodnych  objętych  wnioskiem,  na  skutek  zaistniałych
przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy,  których  następstwem  będzie  konieczność
uprzedniego  wykonania  przez Zamawiającego czynności  (wykraczających  poza  zakres
umowy) umożliwiających uzyskanie decyzji wodnoprawnej dla urządzeń wodnych objętych
wnioskiem, rozliczenie odbędzie się w następujący sposób: kwota jednostkowa przyjęta w
w  załączniku  nr  1  do  umowy  dla  przedmiotowej  pozycji  będzie  pomnożona  przez
współczynnik  0,8  i  będzie  płatna  po  przekazaniu  Zamawiającemu  kompletnego  i
ostatecznego operatu wodnoprawnego.
25.  Strony  uznają,  że  datą  zapłaty  jest  dzień  obciążenia  rachunku  bankowego
Zamawiającego.
26. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur częściowych w terminie 30. dnia od
daty  otrzymania  faktury  przez  Zamawiającego  na  rachunek  Wykonawcy  wskazany  w
fakturze wystawionej na Gminę – Miasto Płock, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP
774-31-35-712,  w  której  Wykonawca  wskaże  numer  niniejszej  umowy,  podstawę
wystawienia faktury VAT stanowi bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy.
27.  Ryczałt  nie  ulega zmianie w przypadku przedłużenia  terminu realizacji  przedmiotu
umowy.
28.  Zapłata  przez  Zamawiającego  wynagrodzenia  w  wysokości  i  na  warunkach
określonych w niniejszej  umowie,  wypełnia wszelkie ewentualne roszczenia majątkowe
Wykonawcy względem Zamawiającego.
29.  Zamawiający  dopuszcza,  na  wniosek  Wykonawcy,  przyspieszenie  płatności  za
wystawioną  fakturę  pod  warunkiem  udzielenia  skonta.  W  przypadku  dokonania  przez
Zamawiającego płatności w terminie wcześniejszym niż ustalony w ust. 2 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  pkt.  2.  Zamawiający  zastrzega,  iż  możliwość  dokonania  zapłaty  przed
terminem będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

§ 5
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
normami i wiedzą techniczną.
2) terminowego wykonania przedmiotu umowy,
2.   Zamawiający udostępnia  na  swojej  stronie  internetowej  www.zsz.plock.eu Politykę
Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz pozostałe regulacje systemowe przyjęte w Urzędzie
Miasta Płocka do stosowania. 

§ 6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1)  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  jej  stronie  w  wysokości  10  %
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 9,
2) opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w
§ 4 ust. 23 – za każdy dzień opóźnienia,)
2. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych, o ile szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7
W  przypadku  opóźnienia  Wykonawcy w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego,
przy  czym  Wykonawca wyraża  zgodę  na  potrącenie  naliczonej  kary  umownej  z
wynagrodzenia – za prace wykonane i  przekazane w dniu odstąpienia,  ustalonego wg
procentowego zaawansowania prac.

§ 8
1.  Wraz  z  przekazaniem  dokumentacji  Wykonawca  przenosi  nieodpłatnie  na
Zamawiającego  autorskie  prawa  majątkowe  dotyczące  przedmiotu  umowy  łącznie  z
przyszłym wynagrodzeniem, prawem do rozpowszechniania, odsprzedaży itp.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy  opracowania,  w  tym  techniką  drukarską,  kserograficzną  oraz  techniką
cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono –
wprowadzanie do obrotu oraz użyczanie oryginału albo egzemplarzy.

§ 9
1.Zamawiającemu  przysługuje  prawo  natychmiastowego  odstąpienia  od  umowy,  bez
obowiązku zapłaty kary umownej w przypadku, gdy:
1)  zostanie wydany nakaz zajęcia  majątku  Wykonawcy,  w zakresie  uniemożliwiającym
wykonanie umowy,
2) Wykonawca nie przekazał dokumentacji bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje
wykonania przedmiotu umowy pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2.Wypowiedzenie  umowy  lub  odstąpienie  od  umowy  wymaga  formy  pisemnej  -  pod
rygorem nieważności.

§ 10
1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, z
zastrzeżeniem ust. 2.

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


2.  Zamawiający dopuszcza możliwość  dokonania  w umowie  zmiany wynagrodzenia  w
przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz innych ustaw dotyczących przedmiotowej umowy.

§ 12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają
formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd.

§ 13
Umowę  sporządzono  w  4  jednobrzmiących  egzemplarzach,  trzy  dla  Zamawiającego  i
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

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

Sprawdziła pod względem formalnym: Aldona Tomaszewska-Kielbasa (WOP IV)
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