
                                                            WZÓR UMOWY

UMOWA Nr ......... / WIR-III/Z/ ............ / 2019

zawarta w dniu ........................ w  Płocku pomiędzy:
1. Gminą - Miasto Płock  z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej  Zamawiającym,
reprezentowaną przez :

Jacka  Terebusa  –  Zastępcę  Prezydenta  Miasta  Płocka  ds.  Rozwoju  i  Inwestycji,
działającego na podstawie upoważnienia nr 3/2019 z dnia 1 stycznia 2019 roku, udzielonego
przez  Prezydenta Miasta Płocka,

2.
 zwaną/zwanym dalej ,,Wykonawcą'',

o następującej treści:
§ 1

1.  Mając  na  uwadze  art.  4  pkt.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień
publicznych  Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  zadanie
obejmujące:
Dostawę i montaż elementów systemu nagłośnienia  na zadaniu pn: „Dostawa wraz z
montażem sprzętu i wyposażenia w system nagłośnienia sali widowiskowej i sceny dla
potrzeb Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca Dzieci Płocka przy ul. St. Jachowicza 34 w
Płocku”. 

2. Integralną częścią niniejszej umowy są:
1) opis przedmiotu zamówienia
2) oferta Wykonawcy złożona w przedmiotowym postępowaniu.

§ 2
1. Realizacja dostaw i prac montażowych oraz zgłoszenie ich do odbioru wraz z przekazaniem
Zamawiającemu dokumentów odbiorowych –  od 02.09.2019 r do 06.09.2019 r.

2. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić na piśmie gotowość dostawy, na co najmniej 2 dni
roboczych przed przewidywanym terminem dostawy.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia, wskazany w ust. 1, może ulec zmianie w 
przypadku opóźnienia realizacji zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oraz doposażenie 
sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca Dzieci Płocka” o czas trwania 
opóźnienia.
W takim przypadku Zamawiający powiadomi Wykonawcę o tym fakcie (pisemnie lub
drogą elektroniczną). Taka zmiana terminu nie będzie mieć wpływu na jakąkolwiek
odpowiedzialność odszkodowawczą ze strony Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie
z tego tytułu wnosić jakichkolwiek roszczeń.

§ 3
 Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapisami umowy i opisem przedmiotu
zamówienia.
2. Wykonawca dostarczy sprzęt kompletny, posiadający wszelkie oprzewodowania,
podzespoły, oprogramowanie, nośniki  itp.,  niezbędne do ich prawidłowego użytkowania, bez
konieczności dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego.
3.  Wykonawca oświadcza,  że  dostarczony  sprzęt  (i  wyposażenie) będzie  fabrycznie  nowy,
nieużywany, w pierwszym gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz
obciążeń osób trzecich. Sprzęt (i wyposażenie) powinien być w pełni sprawny i funkcjonujący
bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, a także odpowiadający obowiązującym
normom i posiadający niezbędne certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz wymaganymi przez Zamawiającego. Wszystkie dostarczone urządzenia
powinny posiadać wszelkie certyfikaty zezwalające na sprzedaż i używanie na terenie Unii
Europejskiej oraz pochodzić z oficjalnych kanałów sprzedaży producenta. Sprzęt
powinien posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące sposobu użytkowania



w języku polskim.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie warunki, środki, wiedzę
i doświadczenie konieczne do właściwego wykonania swoich obowiązków określonych
w Umowie oraz zobowiązuje się do ich wykonania z należytą starannością,
wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej,  zgodnie  ze  współczesną  wiedzą  techniczną  oraz  w  oparciu  o  obowiązujące
przepisy, normy i standardy.
5. Wykonawca jest zobowiązany w dniu dostawy przekazać Zamawiającemu wszelką
dokumentację  dostarczoną przez  producenta  sprzętu,  wraz  z oprogramowaniem,  zgodnie  z
ofertą Wykonawcy.
6. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu
oprogramowania i posiada uprawnienia do udzielania licencji na korzystanie z niego
oraz że Zamawiający wskutek zawarcia Umowy nabywa w ramach wynagrodzenia ustalonego
w niniejszej umowie, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych licencję do korzystania w
ramach zwykłego użytku ze wszelkiego dostarczonego przez Wykonawcę oprogramowania. W
ramach wynagrodzenia,  o którym mowa w § 5 ust.  1,  Wykonawca udziela Zamawiającemu
nieodpłatnej  licencji  niewyłącznej  do  przekazanego  oprogramowania,  bez  ograniczeń
czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji znanych w dacie podpisywania
niniejszej  umowy,  zgodnie z  zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.).
7.  W  ramach  wynagrodzenia  ustalonego  w  niniejszej  umowie  Wykonawca  zapewni
Zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego.
8. Celem umożliwienia realizacji niniejszej umowy Wykonawca wydaje i przenosi
na Zamawiającego prawo własności nośników oprogramowania.
9. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby dostarczone w
ramach umowy oprogramowanie funkcjonowało bezawaryjnie, a dane zawarte w bazie
pozbawione były błędów językowych, funkcjonalnych i merytorycznych.
10. Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowanie nie posiada wad
fizycznych i prawnych oraz jest wolne od roszczeń osób trzecich i udziela
gwarancji na poprawne działanie oprogramowania.
11. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu
roszczeń związanych z korzystaniem z oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się podjąć
wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne w celu zwolnienia Zamawiającego od
odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich. Wykonawca zwróci także
Zamawiającemu wszelkie koszty i straty poniesione w wyniku lub w związku z
roszczeniami osób trzecich, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym
koszty zastępstwa procesowego. Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego
poinformowania Wykonawcy o takich roszczeniach i umożliwi Wykonawcy pełny
i aktywny udział w postępowaniu dotyczącym tych roszczeń. W razie braku wykazania
bezzasadności takich roszczeń (w całości lub części) mimo pomocy Wykonawcy,
Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zaspokoi wszelkie roszczenia orzeczone
wobec Zamawiającego prawomocnym orzeczeniem sądu. Ponadto, w takim przypadku
Wykonawca na swój własny koszt i wg własnego wyboru: uzyska dla Zamawiającego
prawo dalszego użytkowania oprogramowania albo zapewni modyfikację
oprogramowania tak, żeby było zgodne z umową, ale wolne od roszczeń osób trzecich.
12.  Zamawiający oświadcza,  że użytkownikiem przedmiotu umowy będzie Harcerski  Zespół
Pieśni i Tańca Dzieci Płocka Al. St. Jachowicza 34 w Płocku.
13. Wszystkie zniszczenia/uszkodzenia w budynku Użytkownika, powstałe podczas montażu
(dostawy)  z  winy  Wykonawcy będą  usuwane przez  niego bezpłatnie  i  podlegają  dalszemu
odbiorowi przez Zamawiającego z udziałem Użytkownika.
14. Wykonawca przekaże Zamawiającemu warunki eksploatacji  wyposażenia i  urządzeń nie
wymagających serwisowania przez producenta lub Wykonawcę.
15.  Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  gotowość  do  odbioru  po  uprzednim  uzyskaniu
gotowości  technicznej  (wyposażenie  kompletne,  zamontowane  i  gotowe do  pracy)  oraz  po
dostarczeniu  Zamawiającemu  dokumentów  umożliwiających  prawidłowe  dokonanie  odbioru.
Zgłoszenie wymaga formy pisemnej.
16.  Wykonawca  dostarczy  w  terminie  5  dni  roboczych  od  zawarcia  umowy  wypełniony
formularz cenowy w rozbiciu na ceny jednostkowe poszczególnych elementów wyposażenia.
Formularz cenowy staje się załącznikiem do Umowy.



17. Wykonawca odpowiada za wywóz śmieci opakowaniowych.
18.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  posiadania  ubezpieczenia  prowadzonej  działalności
gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od
daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmujące ubezpieczenie w pełnym
zakresie  od  odpowiedzialności  cywilnej  kontraktowej  i  deliktowej  w  wysokości,  co  najmniej
wartości  kontraktu.  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  kopie  ww.  polis
ubezpieczeniowych z chwilą podpisania umowy.

§ 4
1.  Zamawiający dokona potwierdzenia daty odbioru w terminie pięciu  dni roboczych od daty
zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
2.  Warunkiem odbioru jest  dostarczenie wymaganych zezwoleń,  certyfikatów i  atestów oraz
innych dokumentów technicznych.
3. Odbiór nastąpi w budynku HZPiT Dzieci Płocka w Płocku po wykonaniu dostawy i montażu,
po sporządzeniu i podpisaniu protokołu odbioru potwierdzonego przez osoby wskazane przez
Użytkownika oraz Zamawiającego.
4. Podpisany protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.
5. Przy odbiorze przedmiotu zamówienia, Zamawiający jest  uprawniony dokonać sprawdzenia
ilości i jakości przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku reklamacji, Wykonawca obowiązany jest  usunąć wady, wymienić lub uzupełnić
przedmiot  umowy,  w terminie  5  dni  roboczych   od dnia  złożenia  reklamacji  (liczy  się  data
wysłania faxu, e-maila lub data  doręczenia przesyłki listowej).
7.  Czynności,  o  których  mowa  w  ust.  6,  Wykonawca  będzie  wykonywał  w  ramach
wynagrodzenia, określonego w § 5 umowy.

§ 5
1.  Za  zrealizowanie  przedmiotu  umowy  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  w  wysokości
…….. zł brutto (słownie: ……………………….).
2. Cena określona w ust. 1 obejmuje koszt dostawy przedmiotu zamówienia i jego rozładunek,
wniesienie, montaż i rozmieszczenie w pomieszczeniach wyznaczonych przez Zamawiającego,
wywóz  opakowań  (kartony,  folie,  pianki,  itp.)  pozostałych  po  rozładunku  przedmiotu
zamówienia,  uruchomienie  sprzętu  oraz  przeszkolenie  z  obsługi  wyposażenia  pracowników
Użytkownika w wymiarze 3 godzin.

   § 5 a
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 umowy.

2.Podzieloną  płatność,  tzw.  split  payment  stosuje  się  wyłącznie  przy  płatnościach
bezgotówkowych,  realizowanych  za  pośrednictwem  polecenia  przelewu  lub  polecenia
zapłaty  dla  czynnych  podatników  VAT.  Mechanizm  podzielonej  płatności  nie  będzie
wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np.
zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką
0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

3.Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w
systemie podzielonej płatności.

4.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. z 2018 poz. 2187 
ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.                                                                                    
§ 5a ust. 1-4 będzie miał zastosowanie w zależności od złożonego oświadczenia 
Wykonawcy  

§ 6
1. Należność wynikająca z § 5 ust.1 płatna będzie jednorazowo po zrealizowaniu przedmiotu
umowy.
2. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury. Podstawą do jej wystawienia
jest podpisany protokół odbiorczy, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej na: Gmina – Miasto Płock,



pl.  Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP 774-31-35-712, zawierającej numer konta bankowego
wskazanego  przez  Wykonawcę  oraz  numer  umowy  wg  centralnego  rejestru  umów
prowadzonego przez  Urząd Miasta  Płocka w terminie  30.  dnia  od daty  jej  otrzymania.  W
fakturze należy dokonać wskazania asortymentu oraz cen jednostkowych.
4. 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 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 ust. 3. Zamawiający
zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie uzależniona od jego sytuacji
ekonomiczno-finansowej.
5. W przypadku, wniesienia reklamacji, o której mowa w § 4 ust. 6 umowy, zapłata nastąpi po
dostarczeniu prawidłowego przedmiotu zamówienia.
6. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7.  Należność  Wykonawcy  wynikająca  ze  złożonej  faktury  będzie  przekazywana  na  konto
wskazane przez Wykonawcę w fakturze.

§ 7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1)  opóźnienie  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  –  w  wysokości 0,5% wartości  przedmiotu
zamówienia, określonego w § 5 ust. 1 brutto, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż  30%
wartości przedmiotu zamówienia, 
2)  opóźnienie  w  dostarczeniu  formularza  cenowego,  o  którym  mowa  w  §  3  ust.  16  –  w
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, z § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż
10% wartości przedmiotu zamówienia, określonego w § 5 ust. 1 brutto,
3) opóźnienie w dostarczeniu prawidłowego przedmiotu umowy skutkiem wniesionej reklamacji
(§ 4 ust. 6) – lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, z § 5
ust.  1  za  każdy  dzień  opóźnienia,  nie  więcej  niż  10% wartości  przedmiotu  zamówienia,
określonego w § 5 ust. 1 brutto,
4) za nieprzedłożenie instrukcji i/lub materiałów w języku polskim (§ 3 ust. 3) w
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia, nie
więcej niż 10% wartości przedmiotu zamówienia, określonego w § 5 ust. 1 brutto,
5) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
szczególności w przypadkach określonych w § 9 choć nie wyłącznie – w wysokości 10% kwoty
brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy,
2.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  przysługującego  mu
wynagrodzenia.
3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary
umownej  na  zasadach  ogólnych  w  przypadkach,  gdy  wartość  kary  nie  pokryje  w  całości
wyrządzonej szkody.

§ 8
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 m-cy gwarancji jakości, w rozumieniu art. 577 k.c.
na  przedmiot  umowy,  chyba  że  gwarancja  producenta  jest  dłuższa,  wówczas  obowiązuje
gwarancja udzielona przez producenta.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
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 5 dni roboczych 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 5 dni roboczych 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 roboczych 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.  W  przypadku  dwukrotnego  wystąpienia  niesprawności/usterki  podlegającej  naprawie
gwarancyjnej  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wymiany  sprzętu  na  nowy  o  tych  samych
parametrach.
9. Okres rękojmi jest tożsamy z okresem trwania gwarancji, do której stosuje się odpowiednio
w.w zapisy.

§ 9
1.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  daty
powzięcia informacji o którymkolwiek z poniższych zdarzeń: 
1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy o znacznej wartości, z powodu którego
zagrożona będzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolność do wykonania umowy,
2) nastąpi opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy, ponad 5 dni od terminu określonego
w § 2 umowy,
3)  dostarczony  przedmiot  umowy  ma  wady  jakościowe,  bądź  ich  ilość  jest  mniejsza  niż
zamawiana,  a Wykonawca nie usunął  w terminie wady bądź nie  uzupełnił  brakującej  ilości
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.

§ 10
1. Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom wykonania tych części przedmiotu 
umowy, które nie zostały wskazane w ofercie, jako przewidziane do powierzenia 
podwykonawcom.
2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania 
podwykonawców jak za swoje własne.

§ 11
1.  Wykonawca  w  dniu  podpisania  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w
wysokości  10 % wynagrodzenia   (§  5  ust.  1)  tj.  kwotę  …................  zł  w  formie:
….....................................
1)  Kwota  ….................... zł  ,  tj.  70  % zabezpieczenia  ,  o  którym mowa w ust.1  zostanie
zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za
należycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru  przedmiotu umowy (odbiór końcowy).
2)  Kwota …..................... zł  ,  tj.  30  % zabezpieczenia  ,  o  którym mowa  w  ust.1  zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji.
Podlega  ono  zwrotowi nie później niż w 15 dniu po upływie najdłuższego okresu rękojmi za
wady i gwarancji.

§ 12
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy po stronie 
Zamawiającego są :
a) Zdzisław Grabowski – tel. 24 367 16 66
b)  po stronie Wykonawcy : ....................................                                                            . 
Zmiana osób wskazanych w ust. 1 będzie się odbywać drogą elektroniczną poprzez
zgłoszenie drugiej stronie i nie wymaga zmiany treści umowy.

  § 13
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Gmina Miasto Płock zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie



swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),  dalej „RODO”,
informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych wobec danych osób imiennie wskazanych w Umowie, w 
tym danych osób upoważnionych do reprezentacji Stron, danych osób kontaktowych oraz 
danych innych osób wskazanych do realizacji Umowy, jest Gmina Miasto – Płock, Stary Rynek 1,
09-400 Płock.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@plock.  eu                                     
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, tj. w celu 
związanym z realizacją niniejszej umowy oraz w związku z uzasadnionym interesem Gminy – 
Miasto Płock, którym jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa, mogących 
powstać w związku z realizacją niniejszej umowy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz 
niezbędne do zawarcia Umowy.
4. Odbiorcami w/w danych osobowych mogą być:
a) uprawnione organy publiczne,
b) podmioty dostarczające korespondencję,
c) podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
d) podmioty świadczące usługi obsługi prawnej i księgowej,
e) podmioty świadczące usługi IT.
5.  Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres niezbędny  do  realizacji  celów
przetwarzania,  tj.  w  zakresie  realizacji  Umowy  -  przez  okres  do  jej  zakończenia,  a  po  tym
terminie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny
do  dochodzenia  roszczeń, nie  dłużej  jednak  niż  przez  10  lat.
6.  Informujemy  o  przysługującym  prawie  do:  dostępu  do  danych  osobowych,  sprostowania
danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także o prawie do usunięcia
danych  po  zakończeniu  realizacji  celów  przetwarzania.  Z  uprawnień  można  skorzystać
kontaktując się z Administratorem danych. Informujemy także o prawie wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO, względem przedstawicieli, których
dane zostaną wskazane w niniejszej umowie, w tym osób wskazanych do celów kontaktowych
bądź  w  zakresie  realizacji  Umowy,  każda  ze  Stron  wykona  odrębnie  względem  swojego
przedstawiciela.

§ 14
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu
stron wyrażoną w formie aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności takiej
zmiany.

§ 15
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 wypadku
Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu  wykonania  części
umowy.

§ 16
Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  Polityką  Zintegrowanego  Systemu  Zarządzania
Urzędu  Miasta  Płocka  oraz  innymi  właściwymi  dla  danej  usługi  regulacjami  systemu,
dostępnymi  na  stronie  www.zsz.plock.eu;  regulacje  nieujawnione  publicznie  z  uwagi  na
wymagania  bezpieczeństwa  informacji  zostaną  przedstawione  Wykonawcy  po  zawarciu
niniejszej  umowy,  zaś  Wykonawca  niniejszym  deklaruje  ich  stosowanie  –  wprost  lub
odpowiednio.

§ 17
W sprawach,  które  nie  zostały  uregulowane niniejszą umową,  mają  zastosowanie  przepisy
Kodeksu cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy.

§ 18
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu
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sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 19
Umowę sporządzono w 4  jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden  dla  Wykonawcy,  trzy  dla
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

                                    
            Kontrasygnuję ze środków:
Budżetu Miasta Płocka  2019 r.                        

kwota:
..……………………………………………………………….
Dz. 845 rozdz. 85407, § 6050
zad. 10/WIR III/I/P

--------------           ----------------
      data                   skarbnik


