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Umowa nr …......./BIS-I/Z/........../2018 

 
zawarta w dniu …………………………… 2018 roku, między: 
Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock, zwaną dalej: 
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
 
………………………………………………….. - ………………………………………, 
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...., 
 
zwaną dalej: „Wykonawcą”, reprezentowaną  przez: 

…………………………………………………… - ………………………………………, 
 
zwanymi łącznie „Stronami”. 
 
Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako „Umowa”, została nadana następująca treść: 
 

§1 
 

Przedmiot Umowy 
 

1.  W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 
2017 roku, poz. 1579 ze zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz 
Zamawiającego, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w niniejszej 
Umowie, usługi polegającej na wypożyczeniu i konserwacji separatorów ruchu drogowego U-
25 C, wys. 80 cm, w ilości 506 mb w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Budowa trasy 
północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Boryszewo” w ulicy Otolińskiej do węzła 
„Bielska”, w tym w szczególności: 

 
1) transport separatorów w miejsce montażu, 
2) montaż separatorów, 
3) wypełnienie separatorów pisakiem lub wodą, 
4) wypożyczenie separatorów, 
5) demontaż i odbiór separatorów po wykonaniu usługi, 
6) obsługa - konserwacja separatorów w okresie realizacji Umowy, 

  
 (dalej: „Przedmiot Umowy”). 
 
2.  Szczegółowy zakres prac, będących Przedmiotem Umowy, określa Opis przedmiotu zamówienia, 

stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. 
 
3.  Przedmiot Umowy wykonany zostanie zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu dla zadania pn. 

„Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Boryszewo” w ulicy Otolińskiej 
do węzła „Bielska”, SKANSKA S.A., listopad 2017 roku. 

 
4.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z własnych materiałów i przy użyciu 

własnych urządzeń, albo nabytych na własny koszt i własnym staraniem, albo pozostających w 
dyspozycji Wykonawcy na podstawie innych tytułów niż własność, zgodnie z projektem stałej organizacji 
ruchu,  zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym prawa 
budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie w niej 
uzgodnionym.  

§2 

Terminy 

1. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy: 

1) montaż separatorów - w terminie 5 dni od daty podpisania Umowy,  

2) okres wypożyczenia separatorów - 3 miesiące od daty montażu separatorów, 

3) okres obsługi - konserwacji separatorów - 3 miesiące od daty montażu separatorów, 
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4) demontaż separatorów - w terminie 7 dni od daty upływu terminu, ustalonego zgodnie z pkt 2). 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia, a za zgodą Wykonawcy – wydłużenia okresu na jaki 
wypożyczone zostają separatory. W przypadku wystąpienia takiej konieczności Zamawiający niezwłocznie 
poinformuje o tym fakcie Wykonawcę.  

3. Montaż i demontaż separatorów oraz wykonanie czynności w zakresie obsługi – konserwacji separatorów 
każdorazowo potwierdzony zostanie protokołem odbioru wykonanych prac podpisanym przez 
przedstawicieli Stron. 

4. Obsługa – konserwacja separatorów przez Wykonawcę będzie następowała na pisemne wezwania 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania niezbędnych napraw i 
uzupełnień separatorów ruchu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od daty zgłoszenia przez 
Zamawiającego. 

5. Przekazanie Wykonawcy projektu stałej organizacji ruchu w zakresie dotyczącym Przedmiotu Umowy 
nastąpi w dacie podpisania Umowy. 

 
§3 

 
Obowiązki Wykonawcy 

 
Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do należytego wykonania Umowy, w 
szczególności: 
 
1) wykonanie Przedmiotu Umowy, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, projektem stałej 

organizacji ruchu, przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, wymogami BHP, Polskimi Normami 
oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

2) dostarczenie kompletu materiałów i urządzeń niezbędnych dla realizacji Umowy, 

3) utrzymywanie porządku na obszarze prowadzonych prac, 

4) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu, przed ich 
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac, 

5) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan przestrzegania przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia 
na terenie robót, jak i wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od 
Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, 

6) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie prac kontrolach, wypadkach, 

7) terminowe wykonywanie robót zgodnie z Umową,  

8) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na 
jakość lub termin zakończenia prac, 

9) współpraca z Zamawiającym dla prawidłowej realizacji Umowy, 

10) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. 
 

§4 

Przedstawiciele Stron 

1. Do kierowania i koordynowania prac związanych z realizacją Umowy po stronie Wykonawcy wyznaczą się 
Pana/Panią ……………………………….(imię i nazwisko), ………………………………. (stanowisko/funkcja) 
………………….. (numer telefonu) ………………………………….. (e-mail) …………………………………………. 

2.  Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy po stronie Zamawiającego 
wyznacza się Pana Krzysztofa Włodarczyka – Kierownika Biura Inwestycji Strategicznych Urzędu Miasta 
Płocka, tel. (24) 367 14 84, e-mail: krzysztof.wlodarczyk@plock.eu.  

 
§5 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność przed Zamawiającym i osobami trzecimi za wszelkie 
szkody spowodowane przez Wykonawcę wskutek realizacji robót lub pozostające w związku z robotami 
wykonywanymi przez Wykonawcę lub przez któregokolwiek z jego podwykonawców lub pracownika 
zatrudnionego przez niego, wskutek działania lub zaniechania, w trakcie całego okresu realizacji Umowy. 

2. Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowań, płatności i wydatków nałożonych na niego w 
wyniku któregokolwiek wydarzenia określonego powyżej lub jego następstw. 
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3. Wykonawca pokryje Zamawiającemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikające z 
wszelkich spraw sądowych dotyczących wyżej wymienionych działań lub niedopatrzeń, a w przypadku, 
gdy Zamawiający będzie musiał zapłacić odszkodowanie lub dokonać jakiejkolwiek innej płatności w 
związku z wymienionym postępowaniem sądowym, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu żądaną kwotę, na pierwsze wezwanie, dodając odsetki ustawowe, łącznie z wszelkimi 
wydatkami poniesionymi przez Zamawiającego w związku z wszelkimi sprawami sądowymi, cywilnymi 
lub karnymi, i w celach obrony/reprezentacji w takiej sprawie sądowej. Jednakże Zamawiający 
zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zaistniałym sporze lub toczącym się postępowaniu sądowym 
umożliwiając Wykonawcy udział w negocjacjach ugodowych lub wstąpienie do sporu w charakterze 
interwenienta ubocznego. Niezależnie od niniejszych postanowień, jeżeli w wyniku jakichkolwiek działań 
lub robót wykonywanych przez Wykonawcę Zamawiający otrzyma orzeczenie sądowe, Wykonawca 
ponosić będzie odpowiedzialność za wypłacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione 
przez nich szkody stwierdzone tym orzeczeniem sądowym. 

§6 

Obowiązki Zamawiającego 

Obowiązki Zamawiającego: 

1) dostarczenie uzgodnionego i zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu, 

2) odbiór wykonanych prac, 

3) sfinansowanie zadania poprzez realizację faktur wystawionych na podstawie odpowiednich dokumentów 
uzasadniających ich wartość.  

§7 
 

Wynagrodzenie 
 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonania Przedmiotu Umowy: 

1) Wynagrodzenie za wykonania zakresu, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1 – 5 Umowy wyraża się 
łączną kwotą brutto ………………… zł (słownie:…………………….), w tym: wartość netto ……………………. 
zł (słownie: ……………………..) podatek VAT (23%) …………………… zł (słownie: ………………………………..). 

2) Wynagrodzenie za wykonanie zakresu, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 6 Umowy rozliczane będzie na 
podstawie faktycznie wykonanych prac w zakresie obsługi – konserwacji separatorów, na podstawie 
stawek określonych w Tabeli elementów rozliczeniowych, stanowiącej załącznik do oferty Wykonawcy 
i Załącznik nr 2 do Umowy (dalej: „Tabela elementów rozliczeniowych”) 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie prace związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym roboty 
montażowe, demontażowe, transport, obsługę – konserwację separatorów ruchu drogowego i inne 
niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy i realizacji Umowy, włącznie z wszelkimi 
kosztami i opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców i dostawców, koszt ubezpieczenia. 

3. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu Umowy oraz 
uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do realizacji Umowy.  

4. Wykonawca dokonał całościowej wyceny Przedmiotu Umowy na własną odpowiedzialność i ryzyko.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 w 
przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w §2 ust. 2 Umowy. W takiej sytuacji zmniejszenie bądź 
zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi według stawki wypożyczenia separatorów ruchu 
drogowego określonej w poz. 1.D Tabeli elementów rozliczeniowych. 

6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie aneksem do 
Umowy odpowiednio zmienione w stosunku do zmienionej stawki podatku VAT. 

 
§8 

 
Rozliczenia i płatności 

 
1. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie następowało nie częściej niż raz w miesiącu, 

odpowiednio do zakresu zrealizowanych prac. Podstawą do wystawienia faktury w zakresie obsługi -
konserwacji separatorów będzie protokół odbioru tego zakresu prac, a podstawą wystawienia ostatniej 
faktury będzie protokół odbioru wykonania prac w zakresie demontażu separatorów. 

2. Termin płatności za wykonane roboty – 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz 
z dokumentami, o których mowa w ust. 3. 
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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 §8 ust. 2 zdanie pierwsze 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 §8 ust. 2 zdanie pierwsze Umowy. 
Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem wskazanym w §8 ust. 2 zdanie 
pierwsze Umowy będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno – finansowej. 

Zamawiający dopuszcza, z własnej inicjatywy, przyspieszenie płatności za wystawione faktury w 
stosunku do terminu określonego w §8 ust. 2 zdanie pierwsze Umowy, w przypadku dofinansowania 
inwestycji realizowanej w ramach niniejszej Umowy ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, w 
tym pochodzących z Unii Europejskiej, jeżeli będzie to uzasadnione i korzystne dla Zamawiającego oraz 
pozwoli na to jego sytuacja ekonomiczno – finansowa. 

 3.  Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturą oświadczenia podwykonawców i dalszych 
podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności i dowody dotyczące zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin 
upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. 

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. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający jest uprawniony potrącić kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

8. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na konto wskazane przez 
Wykonawcę na fakturze, poza przypadkami, w których zgodnie z  postanowieniami Umowy, 
wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zapłacone bezpośrednio na konto podwykonawcy. 

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

10. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, której faktura 
dotyczy. 

11. Wykonawca wystawi fakturę na: Gminę Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock. 

§9 
 

Podwykonawcy 
 

1.  Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców 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 za pomocą podwykonawców w 
zakresie: 

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

 (zakres realizowany 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. 
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4.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a następnie, po 
uzyskaniu akceptacji projektu umowy przez Zamawiającego, jest obowiązany przekazać Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. 

5.  Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wraz z projektem umowy 
zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
Niniejsza zgoda powinna mieć formę pisemnej adnotacji na każdej stronie projektu umowy o 
podwykonawstwo. 

6.  Obowiązek przedkładania projektów lub umów o podwykonawstwo nie dotyczy umów o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1pkt 1 Umowy. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50.000,00 zł brutto oraz umów powtarzanych ze względu na przedmiot z tym samym 
podwykonawcą. 

7.  Poniżej zostają określone wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których w szczególności 
niespełnienie może spowodować zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń (do projektu 
umowy o podwykonawstwo) lub sprzeciwu (do umowy o podwykonawstwo): 
1)  termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy/podwykonawcy 
faktury/rachunku przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, 

2) umowa o podwykonawstwo będzie zawierała zobowiązanie podwykonawcy do przedkładania 
Zamawiającemu dalszych umów z podwykonawcami wraz ze zgodą Wykonawcy. 

8.  Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia odpowiednio – projektu umowy o podwykonawstwo i 
poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo, zgłasza 
Wykonawcy/podwykonawcy pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo. 

9.  Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu lub sprzeciwu do umowy o 
podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy o 
podwykonawstwo/umowy o podwykonawstwo. 

10.  Postanowienia ust.3-4 i ust.7-8 stosuję się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
11.  Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego. 

 
§10 

Kary Umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za: 

1) zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w zakresie montażu separatorów w wysokości 500,00 
zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad termin określony w §2 ust. 1 pkt 1 Umowy, 

2) zwłokę w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze Przedmiotu Umowy w zakresie 
określonym w §2 ust. 1 pkt 1 Umowy w wysokości 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki w ich usunięciu ponad termin uzgodniony przez Strony, a w braku takiego uzgodnienia 
ponad termin wskazany przez Zamawiającego, 

3) zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w zakresie obsługi – konserwacji separatorów w 
wysokości 500,00 zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad termin określony w §2 ust. 
4 Umowy, 

4) zwlokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w zakresie demontażu separatorów w wysokości 
500,00 zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad termin określony w §2 ust. 1 pkt 4 
Umowy, 

5) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 
wysokości 10% wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 1, 

Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 
przewidzianych w Umowie, wynosi 25% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 
pkt 1 Umowy. 

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za 
opóźnienie w transakcjach handlowych. 

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

4. Zamawiający jest uprawniony naliczyć kilka kar umownych za jedno zdarzenie, w przypadku gdy to 
zdarzenie stanowi podstawę do naliczania kilku kar umownych. 

5. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w §10 nie pokrywa poniesionej szkody, to 
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Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych 
przepisami Kodeksu cywilnego.  

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do 
zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej 
może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

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.   

§11 

Odstąpienie od Umowy 

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 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.  

2. 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 nie rozpoczął realizacji prac bez uzasadnionej przyczyny w terminie 14 dni od daty 
podpisania Umowy, 

4) Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej niż 14 dni, 

5) Wykonawca realizuje prace niezgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, 

6) Suma kar umownych, należnych od Wykonawcy przekroczy 25% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w §7 ust. 1 pkt 1 Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Zamawiający jest uprawniony odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o 
zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie.  

5. Odstąpienie wywołuje skutki na przyszłość i odnosi się do niespełnionej części świadczeń Stron. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony obciążają następujące obowiązki: 

1) W terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi  

     szczegółowy protokół inwentaryzacji prac na dzień odstąpienia. 

2) W przypadku nie sporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego protokołu inwentaryzacji w terminie 
określonym w pkt 1, zostanie on sporządzony przez Zamawiającego, a o terminie wykonania 
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wcześniej. 

3) Zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na koszt Strony odstępującej od Umowy z zastrzeżeniem 
§11 ust. 2, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca. 

4) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od 
Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

5) W razie odstąpienia od Umowy Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru przerwanych prac i zapłaty wynagrodzenia za prac, które zostały wykonane do 
dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu ich zaawansowania, 

b) zwrotu Wykonawcy kosztów dostarczenia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których 
mowa w pkt 4), jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn całkowicie niezależnych 
od Wykonawcy. 
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§12 

Cesja praw i obowiązków 

Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z Umowy wymaga zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

§13 

Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz powierza przetwarzania 
danych osobowych swoich pracowników, współpracowników, klientów oraz danych osób przekazanych 
przez w/w osoby, niezbędnych do wykonania Umowy, na potrzeby księgowe, rozliczeniowe, prowadzenia 
bazy danych spraw w ramach oprogramowania, itp. 

2. Jednocześnie Zamawiający, o ile będzie to niezbędne do wykonania Umowy, niniejszym powierza 
Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe swoich pracowników i współpracowników, w szczególności 
na cele związane z wykonywaniem Umowy oraz kontaktu z Wykonawcą i wskazanymi przez niego 
podmiotami. 

3. Strony wskazują, iż mają pełną świadomość, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych wynika z 
samej natury stosunku prawnego między Stronami, a bez niej niemożliwym byłoby wykonywanie 
Umowy. Powierzenia, o których mowa powyżej, upoważniają Strony do przetwarzania danych osobowych 
wyłącznie w ramach wypełniania obowiązków wynikających z Umowy i nie mogą stanowić podstawy 
przetwarzania tych danych na jakikolwiek inny cel. 

4. Powierzenia zostają zawarte na okres trwania Umowy, co nie wyłącza prawa Stron do czasowego 
wstrzymania lub uchylenia powierzenia, w szczególności w przypadku zaistnienia incydentu z zakresu 
bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. 

5. Dla uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, iż wstrzymanie, zawieszenie lub wypowiedzenie powierzenia 
do przetwarzania danych osobowych, może czasowo lub trwale uniemożliwić wykonywanie Umowy, za co 
Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności, a co Wykonawca w pełni akceptuje i zrzeka się 
wszelkich roszczeń w tym zakresie wobec Zamawiającego w najszerszym dopuszczalnym przepisami 
prawa zakresie. 

6. Zamawiający informuje Wykonawcę, iż w zakresie danych osobowych przekazanych Wykonawcy do 
przetwarzania: 

• Zamawiający jest administratorem danych osobowych powierzonych przez Wykonawcę, tj. 
osób pełniących funkcję jego organów, pracowników, kontrahentów, klientów, petentów, itp., 
pod adresem: Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09-400 Płock. Kontakt z inspektorem 
ochrony danych – andrzej.kobylski@plock.eu; 

• Dane osobowe będą przetwarzane na cele związane z wykonaniem Umowy, w tym na 
potrzeby finansowo-księgowe, rozliczeniowe, analiz technicznych oraz tworzenia bazy 
danych, a również na cele prowadzonych spraw sądowych i pozasądowych; 

• Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a, b i c oraz, o ile 
okaże się to konieczne, art. 9 ust. 2 pkt b lub pkt c lub pkt d Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO); 

• Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę mogą zostać powierzone do przetwarzania 
przez podmioty współpracujące z Zamawiającym, tacy jak audytorzy, rewidenci, księgowi, 
obsługa IT, podmioty udzielające/kontrolujące dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 
itp., którzy zostaną zobowiązani do ich przetwarzania zgodnie z przepisami RODO, a także 
wszelkim właściwym sądom i organom władzy publicznej oraz instytucjom finansowym i 
skarbowym, zgodnie ze zleconymi czynnościami przez Wykonawcę, a także obowiązkami 
wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na co jednocześnie 
Wykonawca wyraża zgodę; 

• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Umowy, a także w zakresie 
przechowywania dokumentacji oraz trwania praw i obowiązków Stron, wynikających z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

• Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od Zamawiającego 
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację osoby, 
której dane są przetwarzane, a także do przenoszenia danych (uzyskania 
usystematyzowanego zestawienia danych i przekazania ich innemu administratorowi), jak 
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i wniesienia skargi do organu 
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nadzoru; 

• Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym wykonania zobowiązań Umowy, a ich 
brak może trwale lub przejściowo uniemożliwić wykonanie Umowy. 

7. Wykonawca informuje Zamawiającego, iż w zakresie danych osobowych przekazanych do przetwarzania: 

• Wykonawca jest administratorem danych osobowych, pod adresem ul. ____________ ; 

• Dane osobowe będą przetwarzane na cele związane z wykonaniem Umowy, w tym na cele 
finansowo-księgowe, sprawozdawcze, audytowe, tworzenia bazy danych, bazy dokumentów 
itp.; 

• Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a, b i c oraz o ile 
okaże się to konieczne art. 9 ust. 2 pkt b lub pkt c lub pkt d RODO; 

• Dane przekazane przez Zamawiającego mogą zostać powierzone do przetwarzania przez 
podmioty współpracujące z Wykonawcą, takie jak podwykonawcy, audytorzy, rewidenci, 
księgowi, obsługa IT, itp., którzy zostaną zobowiązani do ich przetwarzania zgodnie z 
przepisami RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na co 
jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę, oraz organom administracji publicznej, sądom i 
innym instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Umowy, a także w zakresie 
przechowywania dokumentacji oraz trwania praw i obowiązków Stron, wynikających z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

• Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy 
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację osoby, 
której dane są przetwarzane, a także do przenoszenia danych (uzyskania 
usystematyzowanego zestawienia sowich danych i przekazania ich innemu 
administratorowi), jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i wniesienia 
skargi do organu nadzoru; 

• Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym wykonania zobowiązań Umowy, a ich 
brak może trwale lub przejściowo uniemożliwić wykonanie Umowy. 

8.  Strony podejmą wszelkie niezbędne oraz obiektywnie możliwe do wykonania środki techniczne i 
organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych Stron, pracowników, 
klientów, kontrahentów i innych osób, których dane osobowe będą przetwarzać. 

9.    W szczególności Strony zobowiązane są zapewnić niezbędne systemy bezpieczeństwa, wdrożyć i 
stosować procedury wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz sporządzić 
niezbędną dokumentację. 

10.  Strony zobowiązane są także do nałożenia na podmioty, którym dane osobowe powierzą do dalszego 
przetwarzania, wszelkich zobowiązań wymaganych niniejszą Umową oraz przepisami prawa, w tym do 
zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez te podmioty. 

11.  Niezależnie od powyższego Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy przekazanych im do   
przetwarzania danych osobowych przez czas trwania niniejszej Umowy oraz po jej wygaśnięciu, z 
wyjątkami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności jeżeli 
obowiązek ich ujawnienia wynika bezpośrednio z przepisu prawa, wyroku sądowego lub decyzji 
administracyjnej albo w celu wykonania praw i roszczeń istniejących między Stronami. 

12.  Strona, która przez swoje działanie lub zaniechanie dopuszcza bezprawnego ujawnienia danych objętych 
tajemnicą, zobowiązana będzie do naprawienia szkody na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywistej 
szkody. 

§14 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności - w formie aneksu do Umowy. 

2. 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. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013, 
poz. 1409 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 121 ze 
zm.) oraz inne właściwe dla przedmiotu Umowy. 
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4. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego 
właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla 
Zamawiającego. 

 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, 
Załącznik nr 2 – Tabela elementów rozliczeniowych. 

 
KONTRASYGNUJĘ ze środków: 

WPF poz. 1.1 WM – ……………. zł 

2018 – ………………… zł 

Dział 600, Rozdział 60013 §6059 

Zadanie nr 2/BIS/I/P  

 
 
........................             .........................  
      Data                               Skarbnik 
 

 
ZAMAWIAJĄCY:             WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Agata Turalska, BIS-I 
Sprawdził:   

 
 
 
 
 
 
 



 
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. Zadanie 1  – "Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka 

na odcinku od węzła „Boryszewo” w ulicy Otolińskiej do węzła „Bielska”. 
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