
UMOWA NR ............/WPR-II-ZS/Z/.........../2017

zawarta  w  Płocku  w  dniu  …......................................  2017  roku  pomiędzy:
Gminą – Miastem Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, zwaną dalej
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Pana  Romana  Siemiątkowskiego - Zastępcę  Prezydenta  Miasta  Płocka  ds.  Polityki
Społecznej na podstawie upoważnienia nr 126/2017 z dnia 07 marca 2017 r., udzielonego
przez Prezydenta Miasta Płocka
a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………….,
zwanym/zwaną dalej Wykonawcą, 
o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  usługi  polegającej
na przeprowadzeniu jednego badania wizerunkowego miasta:
1) metoda badawcza: wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI),
2) próba:  kwotowo-losowa  reprezentatywna  osób  w  wieku  18  lat  i  więcej

zamieszkujących miasto Płock,
3) wielkość próby: N=1000 wywiadów (maksymalny błąd statystyczny 3,1%, przedział

ufności 0,95),
4) stratyfikacja  badania:  płeć,  wiek,  poziom  wykształcenia,  aktywność  zawodowa,

osiedle na którym zamieszkuje,
5) w badaniu dokonywane jest ważenie poststratyfikacyjne z uwzględnieniem rozkładu

płci, wieku i wykształcenia; ważenie ma charakter iteracyjny (RIM-weighting),
6) próba: mix telefonów stacjonarnych i komórkowych,
7) wywiad  kwestionariuszowy:  10  pytań  zamkniętych  i  10  pytań  otwartych  lub

półotwartych (średni szacowany czas wywiadu to 10 min),
8) zakres  tematyczny:  wizerunek miasta  i  jakość  życia  w mieście,  działania  Urzędu

Miasta i Prezydenta Miasta Płocka – szczegóły scenariusza rozmowy zostaną ustalone
na etapie przygotowywania kwestionariusza do badań.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:
1) przygotowanie próby,
2) przygotowanie  w  porozumieniu  z  Zamawiającym (na  podstawie  przedstawionych

przez  niego  zagadnień)  kwestionariusza  do  badania  CATI,  który  Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji,

3) przygotowanie skryptu do ankiety,
4) zrealizowanie badania,
5) przekazanie wyników badań w formie:

a. raportu opisowego, zawierającego analizę danych, omówienie wyników, wnioski
i  rekomendacje  (1  egzemplarz w formie papierowej + wersja elektroniczna).
W komentarzach  do  wyników należy  omówić  uzyskane  wyniki  i  porównać  je
z wynikami z lat poprzednich. Raport będzie zawierał wykresy graficzne i tabele
statystyczne,

b. danych surowych CATI w formacie SPSS i Excel – płyta CD/DVD, 1 egzemplarz,
6) w  trakcie  sporządzania  raportu  Strony  dopuszczają  możliwość  wzajemnych

konsultacji jego treści,
7) przesłanie  projektu  raportu  końcowego do  akceptacji  Zamawiającemu,  który  ma

prawo zgłosić swoje uwagi do jego treści. Zgłoszone przez Zamawiającego uwagi
i uzupełnienia zostaną przez Wykonawcę uwzględnione w ostatecznej wersji raportu,

8) przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  oraz  prawa  wykonywania  zależnego
prawa autorskiego do przedstawionego raportu (z dniem przekazania raportów bez
konieczności  składania w tej sprawie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli



przez Wykonawcę). 
§ 2

Termin realizacji i odbiór przedmiotu umowy
1. Termin realizacji badania:

1) 3 dni robocze na przygotowanie kwestionariusza do badania CATI – od momentu
przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego zagadnień do badania, 

2) max. 22 dni robocze na przeprowadzenie badania, przygotowanie danych surowych
CATI w formacie SPSS i  Excel i  przedstawienie raportu opisowego,  zawierającego
analizę  danych,  omówienie  wyników,  wnioski  i  rekomendacje –  od  momentu
zaakceptowania kwestionariusza do badania CATI przez Zamawiającego,

3) 5 dni roboczych na wniesienie uwag do raportu końcowego lub jego akceptację przez
Zamawiającego,

4) 5 dni roboczych na wprowadzenie uwag i uzupełnień do raportu końcowego przez
Wykonawcę,

5) max. 5 dni roboczych na przekazanie Zamawiającemu zaakceptowanych raportów i
danych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 5) ppkt. a i b.

2. Przekazany raport o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 5) ppkt. a podlega akceptacji przez
osobę upoważnioną, o której mowa w ust. 3 w terminie określonym w ust. 1 pkt. 3).
Jeżeli  po  tym  terminie  Zamawiający  nie  zajmie  stanowiska,  przyjmuje  się,  że
zaakceptował dostarczony raport.

3. Do  współdziałania  z  Wykonawcą  przy  przygotowaniu  kwestionariusza  badania  i
dokonania odbioru raportu o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 5) ppkt. a upoważniony jest
Kierownik Oddziału Informacji Miejskiej.

§ 3
Wynagrodzenie

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  określonego  w  §  1  umowy  Zamawiający  zapłaci
Wykonawcy  wynagrodzenie  w  wysokości  …………………… zł  brutto (słownie:
……………………………………….). 

2. Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  w terminie  30.  dnia  od daty  otrzymania  faktury  VAT
wystawionej na: Gmina – Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP 774-31-35
-712,  wraz  z numerem umowy wg centralnego rejestru umów, której faktura dotyczy,
na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę. Wykonawca wystawi fakturę VAT po
wykonaniu badań, zaakceptowaniu i  przekazaniu raportów z wykonanych badań oraz
danych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 5) ppkt. a i b. 

3. 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 § 3 ust. 2 umowy, Strony ustalają, że
skonto będzie wynosiło równowartość oprocentowania w wysokości 5% w skali roku od
należności z rachunku za każdy dzień płatności dokonanej przed terminem określonym w
ust. 1. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie
uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

4. Za datę zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W razie nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki

ustawowe.
6. Podstawą do wystawienia faktury jest akceptacja raportu, o którym mowa w § 1 ust. 2

pkt. 5) ppkt. a  oraz przekazanie danych o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 5) ppkt. b.

§ 4
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem koniecznym
do prawidłowej realizacji  przedmiotu umowy, i  zobowiązuje  się  realizować przedmiot
umowy  zgodnie  z  należytą  starannością  oraz  warunkami  określonymi  w  niniejszej
umowie.

2. Wykonawca  nie  może  powierzyć  wykonania  przedmiotu  umowy osobom trzecim bez
uprzedniej  pisemnej  zgody Zamawiającego.  W ramach niniejszej  umowy Wykonawca
może  posłużyć  się  osobami  trzecimi  jedynie  w  zakresie  czynności  techniczno-
organizacyjnych.

3. Naruszenie  warunku  określonego  w  ust.  2  uprawnia  Zamawiającego  do  odstąpienia



od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 30 dni od stwierdzenia
okoliczności, o której mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym w zakresie koniecznym
do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie wady raportu, określonego w
§ 1 ust. 2 pkt. 5) ppkt. a w szczególności gdy narusza prawa autorskie osób trzecich.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać badanie zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i na-
leżytą starannością zgodnie ze standardami określonymi przez Organizację Firm Badania
Opinii i Rynki OFBOR.

§ 5
Kary umowne 

1. Zamawiający może naliczyć karę umowną za:
1) opóźnienie Wykonawcy w rozpoczęciu lub/i realizacji badań, z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy – w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.
1 za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony odpowiednio w § 2.

2) opóźnienie Wykonawcy w dostarczeniu raportu o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 5)
ppkt. a ponad termin określony w § 2 - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto,
określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;

3) niewykonanie  przedmiotu  umowy  lub  nienależyte  wykonanie  przez  Wykonawcę
zobowiązań umownych w całości  lub w części,  w wysokości  10 % wynagrodzenia
brutto,  o  którym  mowa  w  §  3  ust.  1,  za  każdy  przypadek  niewykonania  lub
nienależytego  wykonania  umowy,  nie  więcej  jednak  niż  łącznie  50  %  tego
wynagrodzenia.  Przy  czym  za  nienależyte  wykonanie  umowy  uważa  się  w
szczególności  niewykonanie  raportu  zgodnie  z  założeniami,  wykonanie  umowy
niezgodnie z jej postanowieniami;

4) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1 umowy;

5) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy,
określonych w § 6 oraz  § 4 ust.  3 –  w wysokości  20 % wynagrodzenia  brutto,
określonego w § 3 ust. 1 umowy.

2. W razie wyrządzenia szkody przewyższającej  wysokość zastrzeżonych kar  umownych
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych.

3. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kary  umownej  z  przysługującego  mu
wynagrodzenia.

§ 6
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  dotyczących
Wykonawcy, bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu, w szczególności gdy
Wykonawca  zwleka  z  rozpoczęciem  realizacji  przedmiotu  umowy  ponad  14  dni  lub
opóźnia się  z dostarczeniem raportu lub zbiorów danych, o których mowa w niniejszej
umowie, ponad 14 dni.

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o wyżej wymienionych okolicznościach. 

§ 7
Prawa autorskie

1. Wykonawca z dniem przekazania raportu i danych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 5)
ppkt. a i b przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §
3,  autorskie prawa majątkowe do ww. raportów oraz prawo wykonywania zależnego
prawa autorskiego.

2. Za  wykonanie  zależnych  praw  autorskich  Wykonawcy  nie  przysługuje  dodatkowe
wynagrodzenie.

3. Wykonawca  przenosi  na  Zamawiającego  autorskie  prawa  majątkowe  do  raportu,  o
którym mowa w § 1 ust.  2 pkt.  5) ppkt. a na wszelkich znanych w chwili  zawarcia
umowy polach eksploatacji, w szczególności:
1) w  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  opracowanych  raportów  z  użyciem

dowolnych  środków  technicznych,  w  tym  techniką  drukarską,  cyfrową,  zapisu



magnetycznego, wprowadzania do pamięci komputera, zapisaną w pamięci trwałej
komputera, kserowania - w nieograniczonej ilości egzemplarzy,

2) w zakresie zwielokrotniania i wykorzystania w reklamie,
3) w zakresie zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w internecie, telewizji, radiu,

prasie,
4) w zakresie wprowadzenia do obrotu oryginału albo egzemplarzy, na których dany

raport utrwalono,
5) w  zakresie  rozpowszechniania  –  do  wystawienia,  publikowania,  odtworzenia,

publicznego udostępnienia raportów.
5. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  prawo  rozporządzania  raportami  w  zakresie

właściwym dla realizacji przedmiotu umowy oraz że nie narusza praw osób trzecich.

§ 8
Klauzula poufności

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.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Do umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1575 t. j.) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą

polubownie,  a  w  razie  braku  możliwości  porozumienia  rozstrzygać  będzie  sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający Wykonawca

Sporządziła formalnie: Lidia Żółtowska (WOP-IV)
Sprawdziła pod względem merytorycznym: 

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

	§ 6

