
Umowa
Nr   /BIS-I/ Z /.........../2017

zawarta w dniu ...................... 2017 roku

między  Gminą  Miasto  Płock  z  siedzibą  w  Płocku,  Pl.  Stary  Rynek  1,  zwanym  w  dalszej  części  umowy
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Pana Jacka Terebusa – Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji (na podstawie Upoważnienia
nr 31/2015 z dnia 19.01.2015 roku)

a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...,  zwanym  dalej
,,Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanymi łącznie „Stronami”,

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako „Umowa”, została nadana następująca treść:

§1

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015
roku,  poz.  2164  ze  zm.),  w  wyniku  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  w  trybie  przetargu,
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i
ofertą Wykonawcy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie, zamówienie polegające na: „Wykonaniu
badań  laboratoryjnych przy robotach  budowlano-montażowych realizowanych w ramach zadania
pn. "Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną”.

1. Zadanie inwestycyjne pn.  „Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą
techniczną” obejmuje:
1)  Zagospodarowanie  terenu  Płockiego  Nabrzeża  Wiślanego  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  Etap  I  –
odcinek od ulicy Mostowej do zalewu "Sobótka";
2) Budowę promenady wiślanej (nabrzeże) wraz z falochronami.

2. Integralną część umowy stanowią:
1)  Oferta Wykonawcy,
2) Ogłoszenie o zamówieniu  wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez Zamawiającego na

pytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia jego treści,
3)  Zestawienie  Badań  Laboratoryjnych  określające  szczegółowy  zakres  i  rodzaje  kontrolnych  i

sprawdzających  badań  laboratoryjnych  dla  robót  budowlano-montażowych  wykonanych  w  ramach
zadania  pn. „Zagospodarowanie  terenu  Płockiego  nabrzeża  Wiślanego  wraz  z   infrastrukturą
techniczną”  wraz z  kosztami jednostkowymi wykonania  tych badań,  stanowiące  załącznik  nr 1 do
niniejszej Umowy,

4) Dokumentacja techniczna, przez którą należy rozumieć:
a) dokumentację dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z

infrastrukturą techniczną. Etap I – odcinek od ulicy Mostowej do Zalewu "Sobótka" - opracowaną
przez MBZ Andler Tomczak sp. j., ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek,

b) dokumentacja  dla  zadania  pn.  "Projekt  budowlany  zamienny  do  projektu  budowlanego  portu
jachtowego,  parkingów  wraz  z  komunikacją  drogową  w  ramach  zadania  pn.  "Budowa  portu
jachtowego w Płocku przy ulicy Rybaki" - opracowana przez Modern Construction Systems Sp. z o.
o., ul. Promienista 78, 60-289 Poznań,

c) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania. 

3. Szczegółowy  zakres  badań  laboratoryjnych  opisany  został  w  Opisie  przedmiotu  zamówienia oraz
dokumentacji projektowej, dokumentacji wykonawczej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót.

4. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje:
1) przyjazdy na budowę w celu wykonania badań laboratoryjnych;
2) przygotowanie,  wykonanie i  analizę badań laboratoryjnych w celu określenia  zgodności wykonanych

robót oraz wbudowanych materiałów budowlanych, zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji
dotyczącej  zadania  „Zagospodarowanie  terenu  Płockiego  Nabrzeża  Wiślanego wraz  z  infrastrukturą
techniczną”,  w  szczególności:  dokumentacji  projektowej,  dokumentacji  wykonawczej,  Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, normami, wytycznymi, itp. jak również przepisami prawa,
normami, wytycznymi innymi dokumentami branżowymi oraz wiedzą i sztuką budowlaną;

3) opracowanie wyników badań w formie sprawozdań z badania wraz z wnioskami dotyczącymi wyników
badań.
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§2

1.  Zestawienie Badań Laboratoryjnych w zakresie kosztów jednostkowych poszczególnych rodzajów badań
laboratoryjnych uzupełnione zostanie przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu w dniu podpisania
niniejszej umowy. Suma kosztów poszczególnych rodzajów badań laboratoryjnych nie powinna przekroczyć
ceny ofertowej przedłożonej przez Wykonawcę.

2.  W terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedłoży umowy z Podwykonawcami
na zakres badań laboratoryjnych, których realizację planował powierzyć podwykonawcom zgodnie z ofertą
przedłożoną Zamawiającemu, z uwzględnieniem zapisów § 9 Umowy.

3.  W przypadku konieczności wykonania określonego zakresu badań, których realizację Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy, w terminie wcześniejszym aniżeli 30 dni o których mowa w ust. 2, Wykonawca
na wniosek Zamawiającego przedłoży umowę z podwykonawcą w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.

§3

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonywać  przedmiot  umowy w okresie  realizacji  robót  budowlanych  dla
zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną”
oraz przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od ich ukończenia, przy czym Zamawiający informuje, że
planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to lipiec 2017 roku a zakończenia – 30 czerwca 2018
roku.

2. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę badań laboratoryjnych o rozpoczęciu robót budowlanych.

§4

1. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy będzie:

1) ………………………………….. - Kierownik Zespołu Obsługi Laboratoryjnej
  tel. ………………………….., adres e-mail:  …………………………………………….

2. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będą:

1) Pan Krzysztof Włodarczyk – Kierownik Biura Inwestycji Strategicznych (UM Płock)
    tel. 24 367 18 48 , adres e-mail: krzysztof.wlodarczyk@plock.eu .
   
2) Inspektor Nadzoru Branży Konstrukcyjno-Budowlanej

Dane  personalne  i  kontaktowe  Inspektora  Branży  Konstrukcyjno-Budowlanej,  przekazane  zostaną
Wykonawcy po wyłonieniu inspektora w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona przez
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Osoba zaproponowana
przez Wykonawcę na stanowisko dotychczasowego Kierownika Zespołu Obsługi Laboratoryjnej, powinna
spełniać warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w ogłoszeniu   zamówieniu, oraz warunki zgodne
z ofertą Wykonawcy. Zamawiający dokona pisemnej akceptacji lub złoży sprzeciw do proponowanej zmiany
osoby, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia złożenia do Zamawiającego kompletnego wniosku
przez Wykonawcę, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez osobę proponowaną na dane
stanowisko, wymagań wynikających odpowiednio z ogłoszenia o zamówieniu albo z oferty Wykonawcy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji  prac  innej osoby niż wskazana w Ofercie
Wykonawcy i/albo ust. 1, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy
Wykonawcy.

5. Na czas urlopów i zwolnień lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastępstwo osób
spełniających warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w ogłoszeniu oraz warunki zgodne z ofertą
Wykonawcy.

§5
     
1. Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania  przedmiotu  umowy zgodnie  z  aktualnym poziomem wiedzy

technicznej i należytą starannością oraz zapewnia dyspozycyjność osób wykonujących badania.
2. Wykonawca zobowiązuje się działać lojalnie, jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami

oraz  zasadami  postępowania  obowiązującymi  w  jego  zawodzie.  W  szczególności  Wykonawca  powinien
powstrzymać  się  od  wszelkich  publicznych  oświadczeń  dotyczących  przedmiotu  niniejszej  umowy  bez
uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność
pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień
związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie.

4. Wykonawca w razie konieczności każdorazowo oznakuje miejsce prowadzonych badań zgodnie właściwymi
przepisami,  w szczególności  z  Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z  dnia  03.07.2003r.  w sprawie
szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu
drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach.
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§6

1. Wykonawca niniejszego zamówienia:
1) oświadcza, że dysponuje specjalistycznym sprzętem potrzebnym do wykonania przedmiotu zamówienia;
2) zobowiązuje się działać w ścisłej współpracy z inspektorem nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej

ze strony Zamawiającego,  mając  zawsze na względzie  pomyślne  ukończenie  zamówienia  w sposób
poprawny jakościowo w przewidzianych terminach i budżecie;

3) winien  być  w  dyspozycji  przez  6  dni  w  tygodniu,  od  poniedziałku  do  soboty  
w godzinach umożliwiających odbiór zlecenia i ewentualne wykonanie badań;

4) wykonuje badania z częstotliwością określoną przez Zamawiającego;
5) zorganizuje prace swoich pracowników w taki sposób, aby zapewnić właściwe i terminowe wykonanie

nadzorowanych robót budowlanych;
6) zobowiązuje  się  tak  zorganizować  pracę  personelu,  aby  uwzględnić  ryzyko  związane  z  czynnikami

nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy Wykonawcy robót);
7) wyposaży swój personel w środki transportu i  łączności zapewniające sprawne prowadzenie obsługi

laboratoryjnej;
2. Kierownik Zespołu Obsługi Laboratoryjnej:

1) autoryzuje sprawozdania z badań;
2) wszelkie wyniki, wnioski, sprawozdania i propozycje w formie pisemnej, przy uwzględnieniu rodzaju i

zakresu badań, kieruje do właściwego inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego;
3) będzie osobą odpowiedzialną za koordynację i kierowanie zespołem laborantów i pracowników biorących

udział w realizacji niniejszego zamówienia;
4) będzie obecny na budowie tak często,  jak to będzie  wynikało  z potrzeb prawidłowego zapewnienia

realizacji zamówienia na roboty; 
5) na żądanie Zamawiającego będzie uczestniczył w zwoływanych radach budowy; 
6) udziela inspektorom nadzoru ze strony Zamawiającego wszelkich dostępnych informacji  i  wyjaśnień

dotyczących realizowanego zadania.
7) pozostałe  osoby uczestniczące w realizacji  przedmiotu zamówienia powinny być dostępne na każde

zasadne wezwanie Zamawiającego;
3. Przedstawiciele Zamawiającego mają prawo uczestniczyć w charakterze obserwatora podczas wykonywania

badań.
4. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zamówienia dokonywanej przez Zamawiającego
oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia, przy czym:
a) Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Zamawiającego, Wykonawcy lub w miejscu realizacji zamówienia.
b)  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  podmiotom,  o  których  mowa  w  pkt.  1  prawo  wglądu  we
wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją zamówienia.
2) niezwłocznego informowania Zamawiającego i właściwego Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego
o zaistniałych na terenie budowy wypadkach i prowadzonych kontrolach.

§7

1. Rodzaj badania i termin w jakim będą wykonywane, będzie określony przez Zamawiającego w zależności od
potrzeb w stosownym zgłoszeniu. Zgłoszenie konieczności przeprowadzenia badania zostanie przekazane
Wykonawcy drogą faksową lub/i pocztą elektroniczną:    …………………………………..                     nr fax.:
……………………..., e-mail: …………………………….. 

2. Wykonawca  przystąpi  do  przeprowadzenia  badania  lub  pobrania  próbek  w  celu  jego  przeprowadzenia
zgodnie z terminem określonym przez Zamawiającego w zgłoszeniu.

3. W  przypadku  otrzymania  wyników  niezgodnych  ze  Szczegółowymi  Specyfikacjami  Technicznymi,
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego (nie później, niż na następny dzień po zakończeniu badania)
powiadomienia o tym fakcie właściwego inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przekazywania (faksem lub drogą elektroniczną) inspektorowi
nadzoru wyników zakończonych badań w terminie 2 dni od ich zakończenia.

5. Wykonawca jest upoważniony do nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie
materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do
wbudowania, a poprzez Kierownika Zespołu Obsługi Laboratoryjnej jest obowiązany do:
1) wystawienia opinii dotyczącej wyników wykonanych badań w odniesieniu do wymaganych wyników i

dopuszczalnych odchyłek;
2) proponowania sposobu naprawczego w zakresie usunięcia wad w badanych materiałach, produktach i

elementach konstrukcyjnych. 

§8

1. Kierownik  Zespołu  na  prośbę  Zamawiającego  będzie  przedkładał  sprawozdania  wyszczególniające
wykonane przez zespół prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o uzyskiwanym poziomie
jakości robót budowlanych.

2. Po zakończeniu badań, Wykonawca przedłoży właściwemu inspektorowi nadzoru ze strony Zamawiającego
sprawozdania zawierające:
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1) datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług,
2)  wyszczególnienie  wykonanych  prac  i  wyników  badań  laboratoryjnych,  w  układzie  zgodnym  z

Zestawieniem badań,
3) zakres finansowy wykonanych usług.

§9

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców na usługi  objęte zamówieniem i  jest
odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli
lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.

2. Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot  Umowy  osobiście oraz przy  udziale  następujących
podwykonawców w zakresie:

                                                                
1) ................................................................................................................

(nazwa podwykonawcy i zakres badań realizowanych przez podwykonawcę)

                                             

2) …..............................................................................................................

(nazwa podwykonawcy i zakres badań realizowanych przez podwykonawcę)

.

.

3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca będzie pełnił funkcję
koordynatora podwykonawców podczas wykonywania usług i usuwania ewentualnych wad. Podwykonawcę
w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

4. Zawarcie  umowy  z  podwykonawcą  wymaga  pisemnej  zgody  Zamawiającego.  Zasadę  tą  stosuje  się
odpowiednio w przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą. 

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać:
1) zakres usług powierzony Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
2)  kwotę  wynagrodzenia  za  usługi  –  kwota  ta  nie  może  być  wyższa,  niż  wartość  tego  zakresu  usług

wynikająca z oferty Wykonawcy,
3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który nie może być dłuższy

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
4) termin wykonania zakresu usług powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – który nie

może być dłuższy niż termin realizacji zamówienia określony w § 3 niniejszej Umowy,
5) czas reakcji, w którym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przystąpi do przeprowadzenia badania

lub pobrania próbek w celu jego przeprowadzenia – zgodny z czasem określonym przez Wykonawcę na
etapie składania oferty.

6. Dopuszcza  się  na  etapie  realizacji  zamówienia  możliwość  dokonania  zmiany  albo  rezygnacji  z
podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b
ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust.1  ustawy  Pzp,  pod  warunkiem,  że  Wykonawca  wykaże  Zamawiającemu,  iż  proponowany
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu w stopniu
nie mniejszym niż wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka nie wymaga
zawarcia aneksu do Umowy.

§10

1. Zamawiający  wymaga  aby  Wykonawca  i  podwykonawcy  zatrudniali  na  podstawie  umowy  o  pracę  w
zakresie  i  w  okresie  realizacji  niniejszego  zamówienia,  osoby  wykonujące  czynności  określone  w
Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  jako  wymagające  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o
pracę, jako te czynności, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1502, z poźn.zm.).

2. W trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności  kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
umowę o pracę, o którym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiającego obejmują w szczególności prawo:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.

3. W trakcie  realizacji  zamówienia,  Wykonawca zobowiązany jest,  na  każde  wezwanie Zamawiającego  w
terminie  przez niego wskazanym w wezwaniu – nie krótszym niż 3 dni – przedłożyć Zamawiającemu w
jego  siedzibie,  bądź  innym  miejscu  przez  niego  wskazanym,  niżej  wymienione  dowody  w  celu
potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, tj.:
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1)  oświadczenie  Wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób
wykonujących  czynności,  o  których  mowa  w  ust.  1,  których  dotyczy  wezwanie.  Oświadczenie  to
powinno zawierać w szczególności:

 określenie podmiotu składającego oświadczenie,

 datę złożenia oświadczenia,

 wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę – kopie
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy
ww.  oświadczenie  Wykonawcy  lub  podwykonawcy  (wraz  z  dokumentem  regulującym  zakres
czynności/obowiązków,  jeżeli  został  sporządzony).  Kopia  ww.  umowy/umów  o  prace  powinna  być
zanonimizowana  w  sposób  pozwalający  na  ochronę  danych  osobowych  pracowników,  zgodnie  z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez
imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę, wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3)  zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzające  opłacenie  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne z tytułu zatrudnienia na umowę o
pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4)  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w
sposób pozwalający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;

4. Z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w ust. 1 Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1 pkt
6  Umowy.  Niezłożenie  przez  Wykonawcę,  w  terminie  określonym  zgodnie  z  ust.  3,  żądanych  przez
Zamawiającego  dowodów,  o  których  mowa w ust.  3  pkt.  1-4,  w celu  potwierdzenia  spełnienia  przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust.
1, będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę ww. wymogu.

5. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli  przez Państwową Inspekcję
Pracy. 

§11

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na
podstawie  oferty  Wykonawcy i  wyliczone  na podstawie  ilości  przeprowadzonych badań potwierdzonych
przez przedstawiciela Zamawiającego i według stawek wskazanych w Zestawieniu Badań Laboratoryjnych.

2. Całkowite maksymalne wynagrodzenie za przedmiot umowy zgodnie z ofertą cenową nie przekroczy kwoty
brutto ………………………………. zł (słownie: ………………………..), w tym kwota netto ………………….. zł (słownie:
………………………………...) i podatek VAT (23%) ………………….. zł (słownie: ……………………………………….).

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji
przedmiotu  Umowy  oraz  uwzględnia  wszystkie  prace  i  czynności,  które  są  niezbędne  dla  realizacji
przedmiotu  Umowy,  w  tym  koszty  przyjazdu  na  budowę,  wykonania,  przygotowania  badań  oraz
opracowania wyników tych badań.

4. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonane badania wraz z opracowaniem wyników w związku z realizacją
zamówienia, przy czym badania, dla których wymagana jest akredytacja, podlegające rozliczeniu muszą
być  wykonane/opracowane  przez  podmiot  posiadający  akredytację  na  ich  wykonanie.  Niespełnienie
powyższego warunku zwalnia Zamawiającego z obowiązku realizacji płatności za przedłożone wyniki badań.

5. Wynagrodzenie nie ulega zmianie w przypadku wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnacji  z  części  badań laboratoryjnych,  których

wykonanie  nie  jest  niezbędne dla  prawidłowej  realizacji  przedmiotu  Umowy.  W przypadku zaniechania
badań,  Zamawiający  poinformuje  o  tym  pisemnie  Wykonawcę,  niezwłocznie  po  powzięciu  decyzji  o
zaniechaniu badań laboratoryjnych. 

7. W przypadku zaniechania części badań, podstawą do określenia wartości badań, które zostaną zaniechane,
będzie cena jednostkowa dla tych badań określona w Zestawieniu Badań Laboratoryjnych, o którym mowa
w §1 ust. 2 pkt 3).

8. W celu dostosowania ilości badań laboratoryjnych do potrzeb prawidłowej realizacji robót budowlanych,
Zamawiający dopuszcza, w granicach łącznego wynagrodzenia brutto określonego w ust. 2, do zamiany
ilości badań pomiędzy poszczególnymi ich rodzajami, po cenach jednostkowych określonych w Zestawieniu
Badań Laboratoryjnych. 

9. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych  badań  nieobjętych  zamówieniem  podstawowym,
Wykonawca będzie przyjmował je do realizacji na podstawie aneksu do Umowy co, w każdym przypadku,
poprzedzone zostanie  sporządzeniem protokołu konieczności  wykonania tych badań, a realizacja badań
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nastąpi  przy  zachowaniu  tych  samych  norm,  standardów jak  dla  zamówienie  podstawowego  objętego
umową.

10. W przypadku konieczności wykonania usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Prawa zamówień
publicznych, polegających na powtórzeniu podobnych usług, Wykonawca będzie przyjmował je do realizacji
na podstawie odrębnej umowy zawartej w wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia z wolnej
ręki – co, w każdym przypadku, poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu konieczności wykonania
tych usług, a realizacja usługi, nastąpi przy zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów jak
zamówienia podstawowego objętego Umową. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiającego o konieczności wykonania takich usług w terminie maksymalnie 3 dni od daty stwierdzenia
konieczności ich wykonania. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, podstawą do sporządzenia kosztorysu dla badań laboratoryjnych
jest zastosowanie cen jednostkowych wg Zestawienia Badań Laboratoryjnych, o którym mowa w §1 ust. 2
pkt 3).

12. W  sytuacji,  gdy  Zamawiający  lub  wykonawca  robót  zakwestionuje  wynik  badań  laboratoryjnych,
Zamawiający  będzie  uprawniony  zlecić  innemu  podmiotowi  przeprowadzenie  ponownego  badania
sprawdzającego.  Badania arbitrażowe wykonane na zlecenie Zamawiającego przez niezależną jednostkę
pokrywa:
1)  Zamawiający  –  gdy  wynik  badania  arbitrażowego  pokrywa  się  z  wynikiem  badania  obsługi

laboratoryjnej na mocy umowy zawartej z Zamawiającym,
2)  Wykonawca  niniejszego  zamówienia  –  gdy  wynik  badania  arbitrażowego  pokrywa  się  z  wynikiem

wykonawcy robót budowlanych/Zamawiającego.

§ 12

1. Podstawą zapłaty będą faktury VAT wystawione przez Wykonawcę wobec Zamawiającego.
2. Płatności za wykonane badania dokonywane będą na podstawie faktur częściowych ze wskazaniem pozycji i

ich  wartości  wg  Zestawienia  Badań  Laboratoryjnych.  Załącznikiem do  faktury  będzie  protokół  odbioru
sprawozdań  z  przeprowadzonych  badań  z  potwierdzeniem  ich  należytego  wykonania  przez  Inspektora
nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej - przedstawiciela Zamawiającego.

3. Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć  wraz  z  fakturą  oświadczenia  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich wymagalnych należności i dowody dotyczące
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności. 

4. W przypadku nie  dołączenia  do  faktury  dokumentów,  o których  mowa w ust.  3,  Zamawiający będzie
uprawniony do dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy, przy czym przed dokonaniem
bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  umożliwi  Wykonawcy  zgłoszenie  pisemnych  uwag  dotyczących
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w wyznaczonym terminie nie krótszym niż
7 dni. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1)   nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy,  jeżeli  Wykonawca  wykaże

niezasadność takiej zapłaty albo,
2)    złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub

dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości  Zamawiającego  co  do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo,

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.

6. Dokonanie bezpośredniej  zapłaty  na rzecz podwykonawcy powoduje umorzenie w tej  części  roszczenia
Wykonawcy o zapłatę należnego mu wynagrodzenia.

7. Termin  płatności  za wykonaną usługę –  30 dnia od daty otrzymania rachunku przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyśpieszenie płatności za wystawiony rachunek pod
warunkiem udzielenia dyskonta. W takim przypadku skonto będzie wynosiło równowartość oprocentowania
w wysokości 5% w skali roku od należności z rachunku za każdy dzień płatności dokonanej przed terminem
określonym w zdaniu pierwszym. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem
wskazanym w zdaniu pierwszym będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej. 

8. Należność  Wykonawcy  wynikająca  ze  złożonej  faktury  będzie  przekazana  na  konto  wskazane  przez
Wykonawcę na fakturze.

9. Wykonawca wystawi fakturę na: Gminę Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.
10.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wskazania  na  wystawionej  fakturze  numeru  umowy,  której  faktura

dotyczy.
11.  Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Zamawiający oświadcza, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej to 774-31-35-712.
13. Wykonawca oświadcza, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej to ……………………………………………..

§ 13

Wykonawca  oraz  każdy  z  członków  personelu  Wykonawcy  zaangażowany  w  świadczenie  usługi  będącej
przedmiotem umowy nie może być zaangażowany w realizację zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust.
1 i ust. 2 jako Wykonawca robót budowlanych, Laboratorium Wykonawcy lub Inspektor Nadzoru sprawujący
nadzór nad realizacją tego zadania lub inny sposób, który mógłby wpłynąć na obiektywne wykonanie usługi. 

6



§ 14

1.  Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
1) za każde opóźnienie w wykonaniu badań w stosunku do terminu określonego w §7 ust. 2 Umowy, w
wysokości 500 zł brutto za każdy dzień opóźnienia,
2)  za  przedłożenie  wyników  badań,  dla  których  wymagana  jest  akredytacja,  opracowanych  przez
laboratorium, które nie posiada akredytacji na ich wykonanie, w wysokości 5.000,00 zł brutto za każde
takie badanie,
3) za nieprzedłożenie umów z podwykonawcami, o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy, o równowartości
badań, których umowy powinny dotyczyć, ustalonej na podstawie załącznika nr 1 do Umowy Zestawienie
badań laboratoryjnych, dla każdej umowy. 
4)  za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  w
wysokości 10% wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w §11 ust. 2,
5)  za  nienależyte  wykonanie  umowy  poprzez  negatywne  dla  Wykonawcy  rozstrzygnięcie  badania
arbitrażowego o którym mowa w § 11 ust. 12, w wysokości 5.000 zł brutto za każde takie badanie,
6) uniemożliwianie lub utrudnianie Zamawiającemu realizacji czynności kontrolnych, o których mowa w
§10 ust. 4 Umowy, w wysokości 2.000,00 zł brutto za każde takie zdarzenie,
7)  za  niezgłoszenie  któregokolwiek  z  podwykonawców  -  w  wysokości  2.000  zł  brutto,  za  każdego
niezgłoszonego podwykonawcę,
Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych
w niniejszej Umowie, wynosi 25% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2.

2. Wykonawca  wypłaci  na  uzasadniony  i  potwierdzony  przez  Zamawiającego  wniosek  wykonawcy  robót
koszty  poniesione  przez  wykonawcę robót  z  tytułu  wstrzymania  robót  spowodowane brakiem obsługi
laboratoryjnej w ustalonym terminie.

3. W  przypadku  opóźnienia  w  zapłacie  faktury  Wykonawca ma  prawo  naliczyć  odsetki  ustawowe  za
opóźnienie w transakcjach handlowych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z wystawionych
przez siebie faktur. Niewymagalność roszczeń nie przeczy możliwości ich potrącenia.

5. Każda ze Stron jest uprawniona naliczyć kilka kar umownych za jedno zdarzenie, w przypadku gdy to
zdarzenie stanowi podstawę do naliczania tych kilku kar umownych.

6. W przypadku poniesienia  szkody przewyższającej  karę  umowną,  Zamawiający zastrzega sobie  prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

7. Zapłata  kary przez  Wykonawcę lub  potrącenie  przez Zamawiającego  kwoty kary z  płatności  należnej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i
zobowiązań wynikających z Umowy.

§15

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 przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do
żądania kar czy odszkodowania.
Odstąpienie od Umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

§ 16

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących  przepisach prawa, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od Umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:
1) zostanie złożony wniosek o rozwiązanie lub likwidację firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie Umowy,
3) Wykonawca czterokrotnie nie rozpoczął badań laboratoryjnych w terminie określonym w § 7 ust.2 
4) Wykonawca przerwał wykonywanie badań bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej niż 7 dni;
5)  Wykonawca realizuje badania  laboratoryjne  niezgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami

technicznymi;
6)  Wykonawca  lub  członkowie  personelu  Wykonawcy  zaangażowani  w  świadczenie  usługi  będącej

przedmiotem umowy będą zaangażowani w realizację zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust.
1  i  ust.  2  jako  Wykonawca  robót  budowlanych,  Laboratorium Wykonawcy  lub  Inspektor  Nadzoru
sprawujący nadzór nad realizacją tego zadania lub inny sposób, który mógłby wpłynąć na obiektywne
wykonanie usługi.

2. W przypadku braku realizacji  umowy na roboty budowlane  dla  zadania  pn.”Zagospodarowanie terenu
Płockiego nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną”, bądź w sytuacji, gdy podpisanie umowy
na roboty budowlane nie dojdzie do skutku, każda ze Stron jest uprawniona odstąpić od Umowy. W takim
przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za szkodę poniesioną przez Wykonawce jest wyłączona.  

3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Zamawiający jest uprawniony odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o

zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie, nie później jednak niż dnia …………………………... roku.
5. Odstąpienie wywołuje skutki na przyszłość i odnosi się do niespełnionej części świadczeń Stron.
6. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy do dnia

odstąpienia.
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§ 17

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany mowy w przypadkach określonych w art. 144 ust.1 pkt 2-6
ustawy Pzp oraz  przewiduje  zgodnie  z  art.  144 ustawy Pzp  możliwość zmiany postanowień niniejszej
Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określając
następujący  zakres,  charakter  i  warunki  zmiany  postanowień  Umowy w stosunku  do  treści  oferty,  na
podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy  –  w  wypadku  wystąpienia  jednej  z  następujących
okoliczności:
1) Wynagrodzenia w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności wskazanych w § 11 ust. 6 i 9,
2) Terminu wykonania w przypadku:

a)  zmiany  terminu  rozpoczęcia  robót  lub  zakończenia  robót  z  uwagi  na  czas  trwania  procedury
przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą,
b)  wystąpienia przestojów w pracy Wykonawcy z winy Zamawiającego, uzgodnione terminy
wykonania badań przedłużone zostaną o czas trwania przestojów,
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikającej ze zmiany terminu wykonania
robót budowlanych,
d)  wystąpienia potwierdzonych przez inspektorów nadzoru wpisem do dziennika budowy
niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie badań,
e) zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego,
wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich
przez Wykonawcę,
f)  zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki,
okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców,
g)  konieczności wykonania usług, o których mowa w § 11 ust. 6 i 9, o ile wykonanie tych usług
(badań) powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania Umowy,
h) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy,
i) zmiany umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust.1 pkt 3 lub 6 ustawy Pzp.
j)  zmiany  terminu  realizacji  robót  budowlano-montażowych  w  związku  z  brakiem  uzyskania
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej dla zadania,

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

4) dotyczących zatrudnienia podwykonawców (w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę
osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ), 

5) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 9 (w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym ze
SIWZ),

6) zmiany osób, o których mowa w § 4 ust 1 Umowy,

Wszystkie  powyższe  zapisy  stanowią  katalog  zmian,  na  które  Zamawiający  może  wyrazić  zgodę.  Nie
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

2. Na  podstawie  art.  142  ust.  5  ustawy  prawo  zamówień  publicznych  określa  się  następujące  zasady
wprowadzania zmian w wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
1) wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 2 Umowy, dotyczące niewykonanej części

zamówienia,  będzie  waloryzowane  w  trakcie  obowiązywania  umowy  w  przypadku  zmiany  stawki
podatku od towarów i usług. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych
cen,  o  których  mowa wyżej  na  wynagrodzenie  Wykonawcy.  Waloryzacja  bezie  mogła  nastąpić  po
upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku VAT.

2) wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 2 Umowy, dotyczące niewykonanej części
zamówienia, będzie waloryzowane w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku
Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe
uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja będzie
mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowej kwoty wynagrodzenia za pracę.

3) wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 2 Umowy, dotyczące niewykonanej części
zamówienia,  będzie  waloryzowane   w  trakcie  obowiązywania  umowy  w  przypadku  zmiany  zasad
podlegania  ubezpieczeniom  społecznym lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości  składki  na
ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne.  Warunkiem  dokonania  waloryzacji  będzie  skierowanie  do
Zamawiającego  pisemnego  wniosku  Wykonawcy  zawierającego  uzasadnienie  i  szczegółowy  sposób
wyliczenia  nowych  cen  oraz  szczegółowe  uzasadnienie  wpływu  zmian,  o  których  mowa  wyżej  na
wynagrodzenie  Wykonawcy.  Waloryzacja  będzie  mogła  nastąpić  po  upływie  miesiąca  od  dnia
wprowadzenia nowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu.

4) W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3 na
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wzrost  wynagrodzenia  Wykonawcy,  Zamawiający  ma  prawo  odmówić  waloryzacji  wynagrodzenia
Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających
żądania Wykonawcy.

§ 18

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:
1) zapoznania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych
nośników informacji itp. - nie związanymi ze zleconym zakresem prac,
2) 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  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:

1) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
2) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej  niniejszą Umową;
3)  zostały  ujawnione  na  podstawie  odpowiedniego  przepisu  prawa,  wyroku  sądowego  lub  decyzji
administracyjnej.

§ 19

Wykonawca oświadcza,  że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta
Płocka oraz innymi właściwymi dla danego zadania regulacjami systemu,  dostępnymi na stronie
www.zsz.ump.pl.

§ 20

1.   W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2015 r., poz. 2164 ze zm ), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 roku
poz. 121, 827 z póź. zm.) oraz inne właściwe dla przedmiotu Umowy.

2.   Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

3.  Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, cztery dla Zamawiającego.

Załączniki
1. Zestawienie Badań Laboratoryjnych

KONTRASYGNUJĘ ze środków:

WPF poz. 1.1 WM ……………………... zł

BM 2017r.  ……………………... zł

2018 r - …………………………….zł

Dział 900, Rozdział 90095 § 6059 § 6057

Zadanie nr 2/BIS/I/G                                                           

  ...….................                ........................                        

             Data                               Skarbnik

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Sporządziła: Anna Rogalska, BIS-I
Zatwierdził:

9

http://www.zsz.ump.pl/

