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UMOWA 

zawarta w Płocku dnia ………...2021 r. pomiędzy: 

„Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Płocku (09-400) przy 

ul. Bielskiej 9/11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-

Śródmieścia w Łodzi pod nr KRS 0000344933 z kapitałem zakładowym 43.069.200,00 zł, wniesionym 

w całości przez Gminę Miasto Płock, NIP 774-31-37-869, REGON 142149864, reprezentowana przez: 

1. Daniela Kaźmierczyka – Prezesa Zarządu 

2. Michała Sosnowskiego – Wiceprezesa Zarządu 

zwana dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”, 

a 

…………………………………, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………., z 

siedzibą w …………………………….…. przy ul. ………………………………, NIP …………………….………………, REGON: 

……………………………… reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………  

zwany dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”, 

łącznie zwanych Stronami, 

o następującej treści: 
 

§ 1 

1. W wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego, Zamawiający potwierdza, a Wykonawca 

zobowiązuje się do zrealizowania prac związanych z modernizacją systemu automatyki i 

monitoringu wizyjnego parkingu przy ul. Kościuszki 3a w Płocku. 

2. Zakres  oraz sposób wykonania prac określony został w Projekcie wykonawczym „System 

automatyki i monitoringu wizyjnego parkingu przy ulicy Kościuszki w Płocku – Załącznik nr 1 do 

umowy. 

3. Integralną część składową niniejszej umowy stanowią ponadto: 

1) Zapytanie ofertowe z dnia 11.05.2021 r., 

2) Oferta Wykonawcy z dnia xx.05.2021 r. do zapytania ofertowego, 

3) Projekt wykonawczy – „System automatyki i monitoringu wizyjnego parkingu przy ulicy 

Kościuszki w Płocku” – załącznik n2, 

4) Harmonogram prac – Załącznik nr 3, 

5) Umowa wzajemna w zakresie ochrony danych osobowych – załącznik nr 4. 
 

§ 2 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe zrealizowanie 

robót zgodnie z Projektem wykonawczym i zapytaniem ofertowym. 

2. Komplet materiałów, sprzętu i urządzeń dla realizacji przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca. 
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§ 3 

1. Rozpoczęcie prac związanych z realizacją przedmiotu umowy nastąpi do dnia xx.xx.2021 r. 

2. Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 16.07.2021 r. 

 
 

§ 4 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie prac w terminie określonym w  § 3 ust. 2, 

2) wykonanie prac zgodnie z zamówieniem, Projektem Wykonawczym, Prawem budowlanym, 

obowiązującymi normami, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną, 

3) dokonanie niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym – szczególnie w kwestiach dotyczących 

harmonogramu i sposobu prowadzenia prac w taki sposób, aby możliwe było sprawne 

funkcjonowanie parkingu, 

4) wykonanie na własny koszt zaplecza budowy (jeżeli nastąpi taka potrzeba), 

5) pełne pokrycie kosztów wywozu i utylizacji odpadów po wykonanych pracach budowlano-

montażowych, 

6) zachowanie szczególnej ostrożności przy prowadzeniu prac ze względu na ciągłe 

funkcjonowanie parkingu i obecność klientów i ich pojazdów, a także pojazdów 

korzystających ze służebności dojazdu do posesji sąsiadujących, 

7) zabezpieczenie przed zniszczeniem mienia zlokalizowanego w strefie prowadzenia prac, 

8) usunięcie wszelkich szkód powstałych w trakcie realizacji prac powstałych z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 

9) zgłaszanie Zamawiającemu robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

10) okazanie na każde żądanie Zamawiającego dokumentów na wbudowane materiały: 

− certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

− certyfikatu na zgodność z Polskimi Normami lub zgodności z aprobatą techniczną, 

w przypadku materiałów dla których nie ustalono Polskich Norm; 

11)  informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych niezwłocznie po 

stwierdzeniu konieczności ich wykonania, 

12) wykonanie dokumentacji powykonawczej – 2 komplety, 

13) przeszkolenie przedstawicieli zamawiającego z zakresu obsługi zmodernizowanego systemu. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Przekazanie terenu robót budowlano-montażowych, 

2) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

3) odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu, 

4) wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody, 

5) pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktury wystawionej na podstawie 

końcowego protokołu odbioru prac. 
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§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

w kwocie ……………….. zł brutto (słownie:……………………), w tym wartość podatku VAT …………… zł. 

2. Kwota powyższego wynagrodzenia jest kwotą ostateczną, uwzględnia wszystkie elementy 

inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności 

konieczne do realizacji zamówienia. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontażowe, budowlano-montażowe i inne objęte 

istniejącym stanem oraz wszelkie inne, do których realizacji Wykonawca się zobowiązał w § 4 ust. 

1 niniejszej umowy, włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za 

wywóz i utylizację odpadów itp.), koszt doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę z dn. 

xx.xx.2021 r. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty 

określone w przedmiocie zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko. 

5. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. 

6. Niedoszacowanie wartości robót nie jest podstawą do zmiany wynagrodzenia w stosunku do 

oferty Wykonawcy. 

 

§ 6 

1. Należność wynikająca z  § 5 ust. 1 płatna będzie jednorazowo po zakończeniu robót i podpisaniu 

protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

2. Termin realizacji faktury – 14 dni, licząc od daty wpływu do Zamawiającego. 

3. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazana na konto wskazane 

przez Wykonawcę na fakturze. 

4. Zamawiający oświadcza, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej to: 774-313-78-69. 

5. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

6. Na fakturze Wykonawca wskaże, że faktura dotyczy: „Modernizacji systemu automatyki i 

monitoringu wizyjnego parkingu przy ul. Kościuszki 3a w Płocku”. 
 

§ 7 

1. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie: 

………………………………………………… tel. ……………………………; 

Nr uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń..........................………………………………………… 

2. Przedstawicielami Zamawiającego będą: 

Marcin Lachowski, tel. 603-602-925, 

Arkadiusz Radaszkiewicz, tel. 603-302-972.  
 

§ 8 

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

jednocześnie wszystkie niezbędne dokumenty do dokonania odbioru robót. 

2. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru, Zamawiający powiadomi pisemnie o tym 
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fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożlwiającą rozpoczęcie odbioru 

wykonanych robót i wyznaczy termin kolejnego odbioru. 

3. 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 użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić 

od umowy lub żądać wykonania przedmiotu po raz drugi. 

4. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. 
 

§ 9 

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. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

(w szczególności w przypadkach określonych w § 10 ust. 1) – w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. 

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

3. W przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu umowy a następnie odstąpienia od umowy, 

Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno z tytułu opóźnienia, jak 

i odstąpienia. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego 

z przysługującego mu wynagrodzenia. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary 

umownej na zasadach ogólnych. 
 

§ 10 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powzięcia 

wiadomości o następujących okolicznościach: 

1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie przedmiotu 

umowy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczającego termin siedmiu dni na 

podjęcie robót, 

4) Wykonawca przerwał bez powiadomienia Zamawiającego realizację prac i przerwa trwa dłużej 

niż 7 dni. 

2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 3 dni                      

od stwierdzenia niemożności skontaktowania się z Wykonawcą, trwającej dłużej niż 48 h, w tym 
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unikania przez Wykonawcę kontaktu telefonicznego, braku odpowiedzi na kierowane do niego 

wiadomości SMS-owe bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie. 

 

§ 11 

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 Strony odstępującej od umowy  

z zastrzeżeniem przyczyn wskazanych w § 10 ust.1 i 2, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa 

Wykonawca, 

3) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

zobowiązany 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) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót. 
 

§ 12 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron 

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
 

§ 13 

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejsza umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy. 
 

§ 14 

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 15 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

§ 16 

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela rękojmi oraz 36-miesiecznej gwarancji. W trakcie 

trwania okresu gwarancyjnego przeprowadzane będą raz do roku przeglądy gwarancyjne. Termin 

każdego przeglądu do 30 czerwca. Każdy przegląd gwarancyjny zostanie zakończony protokołem. 

Naprawy usterek powstałych w okresie gwarancji dokonywane będą przez Wykonawcę niezwłocznie 

po otrzymaniu zgłoszenia, tak aby zapewnić w miarę możliwości ciągłość działania systemu 

parkingowego. 

 

 ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 


