
UMOWA Nr ......./WZN-II/Z/.............../2019 

zawarta  w  dniu  .................................  w  Płocku  pomiędzy:
Gminą - Miasto Płock pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
….........................................................................................................................
a 
............................................................................................ wpisanym do rejestru
przedsiębiorców/  ewidencji  działalności  gospodarczej  pod nr ......................  zwanym
dalej  Wykonawcą  reprezentowanym
przez:.........................................................................
o następującej treści:

§ 1
1. Zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Zamawiający  powierza  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  zadania  pn.
„Dostawa i  montaż  systemu wizyjnego  służącego  do  monitorowania  Nabrzeża  im.
Stanisława Górnickiego w Płocku”.

2. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określa szczegółowy
    opis oraz przedmiar robót.
3. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia  …………………………...

§ 2
1. Strony  postanawiają,  że  przedmiotem  odbioru  końcowego  będzie  kompleksowe

zrealizowanie przedmiotu umowy.
2. Komplet materiałów, sprzętu i urządzeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego

zadania zapewnia Wykonawca.

§ 3
1. Termin przekazania placu budowy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania

umowy. Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.
2. Termin realizacji przedmiotu umowy  30 dni od dnia podpisania umowy. 
3. Termin zakończenia robót może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niekorzystnych

warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót.
4. Przypadek,  o  którym  mowa  w  ust.  3  wymaga  pisemnego  potwierdzenia  przez

inspektora nadzoru stosownym pismem, przy czym przesunięcie terminu zakończenia
robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwała przyczyna niezależna od Wykonawcy.

§ 4
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) terminowe wykonanie robót,

b)  wykonanie  robót  zgodnie  z  warunkami  ogólnymi  i  technicznymi,  wymaganiami
sprzętowymi  i  instalacyjnymi  oraz  ze  zmianami  wprowadzonymi  do  dokumentacji
podstawowej, prawem budowlanym i obowiązującymi normami,

c)  przekazanie  wykonanego  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  wymogami  Prawa
budowlanego,

d) pełne pokrycie kosztów poboru wody i energii  elektrycznej, wywozu  i  utylizacji
materiałów z rozbiórki,

e)  wykonanie  i  utrzymanie  na  swój  koszt  zaplecza  budowy  wraz  z  zasilaniem  w
energię elektryczną i wodę oraz zlikwidowanie go po zakończeniu prac, ochrona mienia



znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa
pracy,

f) zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu,

g) przygotowanie właściwej  dokumentacji  odbiorowej robót,  pozwalającej na ocenę
należytego wykonania robót,

h) zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujących się na budowie i nie podlegających
likwidacji  istniejących  instalacji  i  urządzeń  wraz  z  przywróceniem  ich  do  stanu
pierwotnego,

i)  zabezpieczenie  i  chronienie  przed  zniszczeniem wyposażenia  zlokalizowanego  w
strefie prowadzonych robót na terenie placówki,

j)  usunięcie  wszelkich  szkód  powstałych  w  czasie  realizacji  przedmiotu  umowy  z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

k) okazanie na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) dokumentów na
wbudowane materiały:świadectwo dopuszczenia do użytkowania,certyfikatu na znak
bezpieczeństwa,certyfikatu zgodności  z Polskimi Normami lub zgodności  z aprobatą
techniczną  w przypadku materiałów, dla których nie ustanowiono Polskich Norm,

l) przestrzeganie poleceń nadzoru.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie placu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu,
4) wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody,
5) pełne sfinansowanie prawidłowo wykonanego zadania poprzez realizację faktury

wystawionej  na  podstawie  odpowiednich  dokumentów  uzasadniających  ich
wartość.

§ 5
1. Strony  ustalają,  że  obowiązującą  ich  formą  wynagrodzenia  zgodnie  z  ofertą

Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto ……….

zł (słownie złotych: …............................) w tym podatek VAT 23% w wysokości
..........……….. zł.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty budowlano- montażowe i inne wynikające
z istniejącego stanu terenu oraz wszelkie inne, do których realizacji zobowiązał się
wykonawca  w  umowie,  włącznie  z  opłatami  wszystkich  świadczeń  na  rzecz
usługodawców (opłaty za wodę, energię, wywóz i utylizacja materiałów itp.) koszt
ubezpieczenia inwestycji oraz należne podatki.

4. Wynagrodzenie ryczałtowe jest ostateczne, uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne
w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności,
które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych inwestycji
oraz przekazania jej do eksploatacji.

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w
umowie.



§ 6
1. Należność  wynikająca  z  §  5  ust.  2  płatna  będzie  jednorazowo  po  prawidłowym

zrealizowaniu przedmiotu umowy.
2. Rozliczenie  przedmiotu  umowy  nastąpi  na  podstawie  faktury.  Podstawą  do  jej

wystawienia jest podpisany protokół odbioru końcowego. 
3. Termin  płatności  faktury  -  do  30  dni  licząc  od  daty  otrzymania  faktury  przez

Zamawiającego, lecz nie później niż do 31.12.2019 r.
4. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazana na konto

wskazane przez Wykonawcę w fakturze.
5. Wykonawca wystawi fakturę na: Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400

Płock, NIP 774-31-35-712.
6. Wykonawca  oświadcza,  że  dokonał  zgłoszenia  rejestracyjnego  i  decyzją  Urzędu

Skarbowego otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej NIP …...............
7. Strony  ustalają,  że  zapłata  następuje  z  chwilą  obciążenia  rachunku  bankowego

Zamawiającego.
8. Wykonawca wystawi fakturę ze wskazaniem w nich numeru umowy wg centralnego

rejestru umów.
9. 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 § 6 ust. 3 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 § 6 ust. 3. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania
zapłaty przed terminem będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

§ 7

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje
się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 6 ust. 3 umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach,  które  będą  wystawione  w  jego  imieniu,  jest  rachunkiem,  dla  którego
zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U.
2018, poz. 2187 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

3.  W  przypadku,  kiedy  Wykonawcą  jest  osoba  fizyczna  prowadząca  jednoosobową
działalność  gospodarczą  i  posługuje  się  rachunkiem  osobistym  tzw.  ROR,  to  nie
dotyczą  go  pkt.  1  i  2.  W  takim  przypadku  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego pisemnie najpóźniej w dniu podpisania
umowy.

4.  Jeżeli  przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  towarów  i  świadczenie  usług
wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których kwota należności ogółem
przekracza kwotę 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty, to bez względu czy
kontrahent  jest  osobą  prawną,  czy  osoba  fizyczną  prowadzącą  jednoosobową
działalność  gospodarczą  zapłata  nastąpi  z  zastosowaniem mechanizmu  podzielonej
płatności.

§ 8

I wersja
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę/faktury, o których mowa

w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym  (Dz.  U.  poz.  2191).  Faktury  ustrukturyzowane  należy  przesyłać  na
Platformę  Elektronicznego  Fakturowania  na  adres  skrzynki  PEPPOL  NIP:  
7743135712.

2. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych
dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o elektronicznym



fakturowaniu  za  pośrednictwem  platformy  elektronicznego  fakturowania.
Przedmiotowy  zapis  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  przedłożenia  wszystkich
wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia
umowy.

3.  Jeżeli  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  umowy  podejmie  decyzję  o  zmianie  formy
rozliczenia na fakturę/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie
Zamawiającego  na  adres  e-mail  …...…………  najpóźniej  ostatniego  dnia  przed
wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2
pkt.5d)  ustawy  z  dnia  9  listopada  2018r.  o  elektronicznym  fakturowaniu  w
zamówieniach  publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191).

lub

II wersja
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.
2. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych

dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o elektronicznym
fakturowaniu  za  pośrednictwem  platformy  elektronicznego  fakturowania.
Przedmiotowy  zapis  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  przedłożenia  wszystkich
wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia
umowy.

3.  Jeżeli  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  umowy  podejmie  decyzję  o  zmianie  formy
rozliczenia na fakturę/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomić o tym
fakcie  Zamawiającego na adres e-mail  …...………… najpóźniej  ostatniego dnia przed
wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2
pkt.5d)  ustawy  z  dnia  9  listopada  2018r.  o  elektronicznym  fakturowaniu  w
zamówieniach  publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191).

**(I lub II wersja będzie miała zastosowanie w zależności od oświadczenia złożonego
przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy).

§ 9
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców.
2. Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście oraz za pomocą

podwykonawców w zakresie:
a) ................................................................................................................

(nazwa podwykonawcy  i zakres  realizowany przez podwykonawcę )
b) ................................................................................................................

( nazwa podwykonawcy  i zakres realizowany przez podwykonawcę)
3.  Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.
4.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  lub  zaniechania  podwykonawcy,  jego

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
5.  Wykonawca  nie  może  powierzyć  podwykonawcy  realizacji  robót  jeżeli  zostały  one

zastrzeżone w ogłoszeniu jako kluczowe i  konieczne do wykonania osobiście przez
Wykonawcę.

6.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane   zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, jest obowiązany, nie  później  niż  7  dni  przed  planowanym
rozpoczęciem  wykonywania  robót, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć
zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z
projektem umowy.



7. Przedłożony Zamawiającemu do akceptacji  projekt  umowy  musi  zawierać regulacje
zbieżne   i  niesprzeczne  z  postanowieniami  niniejszej  Umowy  oraz  określać  w
szczególności:
a) zakres  robót  powierzonych  podwykonawcy,  stanowiący  część  zamówienia

publicznego,  
b) kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego

zakresu  robót  wynikająca  z  oferty  i  kosztorysu  Wykonawcy,  a  suma  płatności
podwykonawcom za daną część dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa
niż  przewidziane  w  niniejszej  umowie  (lub  harmonogramie)  wynagrodzenie
częściowe za dany zakres robót potwierdzony odbiorem,  

c) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, 
d) warunki płatności  – termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy
niż  14  dni  od  dnia  doręczenia  wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  dostawy,  usługi  lub  roboty
budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców,
f) podstawy  zapłaty  wynagrodzenia  dalszym podwykonawcom,  w  tym uprawnienie

Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,
h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin

ten nie może być dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robót,
i) protokóły odbiorów częściowych i odbioru końcowego powinny być sporządzone przy

udziale Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datą odbioru robót wynikających
z realizacji przedmiotowej umowy.

8. Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty

przez  Zamawiającego  Wykonawcy  wynagrodzenia  obejmującego  zakres  robót
wykonanych przez podwykonawcę; 

b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

9. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, zgłasza w formie
pisemnej zastrzeżenia jeżeli nie są spełnione wymagania określone w ust. 7 lub 8.

10.  Niezgłoszenie w  formie  pisemnej  zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia przedłożenia projektu umowy uważa się za akceptację projektu umowy przez
Zamawiającego

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane.

12.  Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy, zgodnie z ust. 11,
zgłasza w  formie  pisemnej  sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli nie są spełnione wymagania określone w ust.
7 lub 8. 

13.  Niezgłoszenie w  formie  pisemnej  sprzeciwu do przedłożonej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przedłożenia umowy zgodnie z ust. 11, uważa się za akceptację umowy przez
zamawiającego.

14.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o
wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego - lecz
nie większej niż 50.000,00 zł, oraz umów   o podwykonawstwo, których przedmiot



został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż 14  dni  od  dnia  doręczenia  wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy.

16. Przepisy ust. 6-15 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
17.  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  podwykonawcy,  jeżeli  zachodzi

uzasadnione  podejrzenie,  że  sprzęt  techniczny  lub  osoby  lub  kwalifikacje,  którymi
dysponuje  podwykonawca  nie  dają  rękojmi  należytego  i  terminowego  wykonania
powierzonych podwykonawcy robót. 

18.  Zamawiający  może  żądać  natychmiastowego  usunięcia  lub  niedopuszczenia  do
wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę w przypadku niewypełnienia
przez Wykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących podwykonawstwa.

19.Powyższe  zasady  mają  zastosowanie  do  dalszych  podwykonawców,  o  ile  byli  oni
zgłoszeni i zaakceptowani przez Zamawiającego.

20.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust  1  Wykonawca jest  obowiązany wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany inny
podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż wymagany  w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

21. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane
następuje  w  trakcie  jego  realizacji,  wykonawca  obowiązany jest  na  żądanie
zamawiającego przedstawić  oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 pzp i
oświadczenia  i  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw  wykluczenia  wobec  tego
podwykonawcy.  Jeżeli  zamawiający  stwierdzi,  że  wobec  danego  podwykonawcy
zachodzą  podstawy  wykluczenia,  wykonawca  obowiązany  jest  zastąpić  tego
podwykonawcę  lub  zrezygnować  z  powierzenia  wykonania  części  zamówienia
podwykonawcy.

§ 10
1. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawuje Pan/ Pani ……………..

2. Nadzór  nad  realizacją  umowy  ze  strony  Wykonawcy  sprawuje Pan/Pani
……………………...

§ 11
1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru końcowego i

złoży jednocześnie wszystkie niezbędne dokumenty do dokonania odbioru końcowego
robót.

2. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru
robót  zanikowych,  ulegających  zakryciu  i  wykonanych  elementów rozliczeniowych,
składających się  na przedmioty odbioru oraz  w terminie  7 dni roboczych od daty
zawiadomienia o zakończeniu robót - do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. W  przypadku  stwierdzenia  braku  gotowości  do  odbioru  Zamawiający  powiadomi
pisemnie  o  tym  fakcie  Wykonawcę,  wskazując  jednocześnie  podstawę
uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót.

4. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia

wad,



2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b) jeżeli uniemożliwiają użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
5. Strony  ustalają,  że  z  czynności  odbiorowych  będą  spisane  protokoły  zawierające

wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbiorów.
6. W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowiązuje się usunąć je na swój

koszt i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w ciągu 7 dni
kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki,  chyba że strony ustalą  inny
termin.

7. W razie  nie  usunięcia  w ustalonym terminie  przez  Wykonawcę  wad lub/i  usterek
stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  Zamawiający  jest  upoważniony  do  ich
usunięcia na koszt Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez
niego  kosztów  dokonania  usunięcia  wady  bądź  usterki  w  terminie  7  dni  od  dnia
otrzymania wezwania do zapłaty.

9. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  osobistego  stawiennictwa  przy  odbiorze  lub
wyznaczyć  w  tym  celu  upoważnionego  pisemnie  pełnomocnika.  Nieobecność
Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności  odbioru,  Wykonawca traci
jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku
do wyniku odbioru.

§ 12
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

1) opóźnienie  w  oddaniu  przedmiotu  umowy  w  wysokości  0,5%  wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia,

2) opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji  i  rękojmi  -  w  wysokości  0,5%  wynagrodzenia  brutto  określonego
w § 5 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu, ponad
termin wyznaczony przez strony,

3) odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  (w
szczególności  w  przypadkach  określonych  w  §  14,  choć  nie  wyłącznie)  –  w
wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w § 5 ust. 2.

2. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda,
Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości ponad wysokość kar
umownych.

3. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  naliczonych  przez
Zamawiającego z wystawionej przez siebie faktury.

4. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktury w wysokości
ustawowej.

§ 13
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa
państwa  lub  bezpieczeństwu  publicznemu  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w
terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych  okolicznościach.  W  takim
przypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu
wykonania części umowy.

§ 14
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących

Wykonawcy, w szczególności gdy:



1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy o znacznej wartości z powodu
którego  zagrożona  będzie  egzystencja  Wykonawcy  lub  jego  zdolność  do
wykonania umowy,

2) wystąpiło nieuzasadnione opóźnienie w rozpoczęciu robót trwające powyżej 7 dni,
3) wystąpi  wielokrotna  konieczność  dokonywania  przez  Zamawiającego

bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  lub
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości
umowy, 

4) nastąpi ponad 7 dniowe opóźnienie w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu w.w zdarzeń.

§ 15
1. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  strony  obciążają  następujące  obowiązki

szczegółowe:
1) w  terminie  7  dni  od  odstąpienia  od  umowy  Wykonawca  przy  udziale

Zamawiającego  sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  na  dzień
odstąpienia,

2) zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Wykonawcy w przypadkach
określonych w § 14 lub z przyczyn dotyczących wykonawcy.

3) 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,

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada obowiązany jest do:

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

b) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt 3,
c) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

2. Po odstąpieniu od umowy, Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie tymczasowe
urządzenia, narzędzia, sprzęt, towary i materiały, stanowiące własność Wykonawcy
lub  przez  niego  wynajęte.  Jeżeli  w  uzasadnionym  czasie  od  takiego  żądania
Wykonawca  się  do  niego  nie  zastosuje,  Zmawiający  może  na  koszt  i  ryzyko
Wykonawcy (tzn. bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody) usunąć i
sprzedać  wszelkie  takie  obiekty  stanowiące  własność  Wykonawcy,  zatrzymując
wpływy z takiej sprzedaży do dalszego rozliczenia.

§ 16
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 m-cy gwarancji jakości na wykonane roboty,

w rozumieniu art. 577 k.c. oraz rękojmi. W okresie co najmniej 36 miesięcy od daty
przekazania  nastąpi  bezpłatna  naprawa  lub  wymiana  uszkodzonych  w  okresie
gwarancji elementów systemu (w tym dysków twardych w rejestratorach) w czasie
nie dłuższym niż 48 godzin od chwili zgłoszenia.

2. Okres  gwarancji  rozpoczyna się  następnego dnia  po podpisaniu  protokołu  odbioru
końcowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania
napraw gwarancyjnych.

3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone
w  przedmiocie  niniejszej  Umowy  w  okresie  gwarancji  lub  rękojmi  w  terminach
technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty
zgłoszenia wady lub usterki, chyba że strony ustalą inny termin.

4. W przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  zgłosi  się  w  celu  stwierdzenia  wad  i  usterek
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystąpienia do
naprawy nie usunie wad i usterek w terminie określonym w ust. 3, Zamawiającemu



przysługuje  prawo,  bez  konieczności  wyznaczania  dodatkowego  terminu,  do
dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów lub
specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez
niego  kosztów  dokonania  usunięcia  wady  bądź  usterki  w  terminie  7  dni  od  dnia
otrzymania wezwania do zapłaty.

6. Jeżeli  w  wykonaniu  swoich  obowiązków  gwaranta  Wykonawca  usunął  wady  bądź
usterki lub, jeżeli wady bądź usterki zostały usunięte w sposób określony w ust. 4,
termin  gwarancji  biegnie  dalej  od  chwili  usunięcia  wad  lub  usterek  i  ulega
przedłużeniu o czas, jaki trwało usunięcie wad lub usterek. Jeżeli zaś w wykonaniu
swych obowiązków gwaranta Wykonawca dokonał naprawy istotnej, termin gwarancji
w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie na
nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

7. Odpowiedzialność Wykonawcy oprócz obowiązku naprawy wady i usterki przedmiotu
umowy  w  ramach  gwarancji  lub  rękojmi,  obejmuje  również  obowiązek  naprawy
innych  ewentualnych  szkód  poniesionych  przez  Zamawiającego,  w  szczególności
powstałych wskutek wad bądź usterek w przedmiocie umowy bądź wskutek wadliwie
wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa również ewentualne straty Zamawiającego,
które poniósł lub mógł ponieść w czasie, w którym Wykonawca naprawiał przedmiot
umowy.

8. Ustawową rękojmię przedłuża się na okres równy gwarancji jakości.

§ 17
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. 

§ 18
W  sprawach,  które  nie  zostały  uregulowane  niniejszą  umową,  mają  zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu
cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy.

§ 19

Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  realizacji  przedmiotu  umowy  strony  poddają
rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 20
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

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



