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UMOWA Nr .… / PGO / 2018 

 

zawarta w Płocku w dniu ....................... roku, pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09 – 400 Płock, zarejestrowaną w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000158021, posiadającą NIP 774-23-20-206, 
REGON:610395236, kapitał zakładowy w wysokości 41.288.000,00 zł,  

reprezentowanym przez: 

Stefana Kotlewskiego – Prezesa Zarządu, 

Katarzynę Jakubowską – Wiceprezes Zarządu 

zwaną dalej "Zamawiającym", 

 a: 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

1. ……………………………….., 

2. ……………………………….., 

 

zwaną dalej "Wykonawcą". 

W dalszej części Umowy Zamawiający i Wykonawca, zwani będą również indywidualnie 
„Stroną” lub łącznie „Stronami”. 

 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy (dalej „Umowa”) jest opracowanie  analizy porealizacyjnej 
przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu nowej kwatery składowiska odpadów 
innych niż obojętne i niebezpieczne, mającej na celu sprawdzenie, czy przedstawione w 
raporcie oddziaływania na środowisko założenia dotyczące emisji substancji do 
powietrza oraz hałasu zostaną dotrzymane i czy nie zachodzi konieczność ustanowienia 
dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o. obszaru 
ograniczonego użytkowania. 

2.  W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę (Załącznik nr 2) 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot Umowy w 
zakresie wskazanym w § 1 ust. 1, zgodnie z ofertą złożoną w dniu ……………. 
stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

3.   W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

 1) przeprowadzenia pomiarów i analizy substancji emitowanych do powietrza,  

 2) przeprowadzenia pomiarów hałasu i porównanie otrzymanych wyników z  

          dopuszczalnymi poziomami dla danego rodzaju terenu,  

      3) opracowania wytycznych w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, 

 4) wnioski i zalecenia. 
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§2 

Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe netto za realizację przedmiotu Umowy 
określonego w § 1 ust 1 i ust.3 wynosi……………… netto (słownie: ………….. złotych) 
powiększone o podatek VAT.  

 

§3 

1. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu opracowanie zawierające analizę 
porealizacyjną w formie papierowej (3 egz.) oraz elektronicznej na nośniku CD (2 szt.). 

2. Miejscem odbioru dokumentacji objętej wnioskiem jest siedziba Zamawiającego – Płock; 
ul. Przemysłowa 17. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu analizę porealizacyjną do dnia 30 czerwca 2018 
roku. 

 

§4 

1. Płatność za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust.1  będzie regulowana 
przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
……………………………………………… 

2. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego po zrealizowaniu przez Wykonawcę      
przedmiotowego opracowania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w terminie 
14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Podstawą do wystawiania faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron, potwierdzający wykonanie w sposób prawidłowy i 
zgodny zobowiązującym prawem zadania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

  §5 

1. Zamawiający ma prawo kontroli prawidłowości wykonywania przedmiotu Umowy,                             
a Wykonawca zobowiązany jest udzielać mu wszelkich niezbędnych informacji                            
i wyjaśnień dotyczących jego realizacji. 

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu Umowy ze strony 
Wykonawcy jest ……………………., tel. …………………., e-mail: 
…………..@............................ 

3. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do nadzoru realizacji przedmiotu Umowy jest 
Grzegorz Rytczak tel. +48 24 367-53-54, e-mail: g.rytczak@pgoplock.pl 

4. Zmiana osób wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie wymaga zmiany treści 
niniejszej Umowy w formie Aneksu, a jedynie odpowiednio: pisemnej informacji ze 
strony Wykonawcy lub Zamawiającego. 

 

§6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej Umowy                      
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wykonania lub nienależytego 
wykonywania Umowy przez Wykonawcę, po uprzednim, pisemnym wezwaniu i 
wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 5 dniowego terminu do prawidłowego wykonania 
Umowy.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach.   

mailto:g.rytczak@pgoplock.pl
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3. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu o których mowa w ust. 1 i 2, 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy. 

 

§7 

1. W przypadku nie wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w ustalonym 
terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 %  
wynagrodzenia brutto określonego w § 2, za każdy dzień opóźnienia. 

2.   W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego Umowy w trybie określonym w  § 6 ust. 
1 powyżej, Zamawiającemu przysługiwać będzie od Wykonawcy kara umowna w 
wysokości 20% łącznej wysokości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 niniejszej 
Umowy. 

3.  Naliczenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. 

 

§8 

Wykonawca oświadcza, iż posiada stosowne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie 
umożliwiające prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy oraz zobowiązuje się realizować 
czynności wskazane w § 1 ust. 1 i ust. 3 w sposób profesjonalny z najwyższą starannością, 
zgodnie  z obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

 

§9 

1. Wykonawca oświadcza, iż z chwilą przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę 
analizy stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy (dalej zwane „utworem”) Wykonawca 
przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do wykonanych przez 
Wykonawcę utworów stworzonych w ramach niniejszej Umowy, w szczególności 
dokumentacji i opracowań oraz przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania                     
na wykonywanie praw zależnych do wszystkich utworów stworzonych w ramach Umowy, 
na wszystkich polach eksploatacji znanych Stronom w dniu zawierania Umowy,                             
w szczególności określonych w ust. 4 poniżej. 

2. Z chwilą przekazania utworu Zamawiający nabywa własność egzemplarzy dokumentacji, 
na których utrwalony został przedmiot umowy przez Wykonawcę. 

3. Strony ustalają, iż przeniesienie wszelkich autorskich praw majątkowych do wykonanego 
przez Wykonawcę utworu, w tym do wszelkich utworów stworzonych w ramach niniejszej 
Umowy, oraz praw zależnych i prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do 
wszystkich utworów stworzonych w ramach Umowy, zostanie dokonane w ramach 
wynagrodzenia określonego w  § 2 niniejszej Umowy: 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych do utworu obejmuje następujące odrębne pola eksploatacji: 

1) utrwalanie utworu na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy 
nośnikach danych oraz każdą znaną w chwili zawarcia Umowy techniką, 

2) zwielokrotnianie utworu każdą znaną w chwili zawarcia Umowy techniką                          
na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy nośnikach danych, 

3) wprowadzanie do obrotu oryginałów oraz kopii utworu w dowolnej formie bez 
jakichkolwiek ograniczeń, 

4) wprowadzanie do pamięci komputera, 

5) wprowadzanie do i rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci komputerowych,         
w tym do sieci Internet,  

6) użyczanie, 



4 

  

7) publiczne wykonywanie, wyświetlanie i odtwarzanie, publiczne udostępnianie utworu 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, 

 

§10 

1.  W przypadku wykrycia błędów lub wad w realizowanym przez Wykonawcę przedmiocie    
Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 5 dni roboczych od ich zgłoszenia do naprawy i usunięcia wykrytych wad lub 
błędów. 

2. W przypadku wezwania Zamawiającego przez organ administracyjny do uzupełnienia 
braków formalnych lub w przypadku zwrotu opracowania, Wykonawca zobowiązany jest 
podjąć wszelkie niezbędne czynności w celu uzupełnienia braków i umożliwienia 
Zamawiającemu ponowne złożenie analizy porealizacyjnej nie później niż w terminie 7 
dni od wezwania Zamawiającego do uzupełnienia braków lub zwrotu opracowania. 

 

§11 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie dane i informacje 
dotyczące Zamawiającego, w szczególności o charakterze prawnym, organizacyjnym, 
finansowym, technicznym lub technologicznym, w posiadanie których może wejść w 
czasie realizacji niniejszej Umowy. Obowiązek powyższy jest nieograniczony w czasie. 

2. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub ujawnianie informacji, o których mowa w ust. 1 
powyżej jest dopuszczalne tylko za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

3. W przypadku naruszenia klauzuli poufności, o której mowa w niniejszym paragrafie 
Wykonawca obowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 
wysokości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 niniejszej Umowy za każde 
stwierdzone naruszenie. 

4. Powyższe uregulowania nie wyłącza prawa dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania przewyższającego wymienioną w ust. 3 powyżej kwotę. 

 

§12 

Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron 
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§13 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonywaniem Umowy Wykonawca  obowiązany 
jest wyczerpać drogę postępowania polubownego. 

2. W innym przypadku sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd odpowiedni 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Strona, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron, nie może przenieść całości ani 
części praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na jakąkolwiek osobę 
trzecią. 

 

§14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu Umowy. 
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§15 

Integralnymi częściami niniejszej Umowy są dokumenty: 

1) Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1. 

2) Zapytanie o cenę – Załącznik nr 2. 

3) Decyzja Wójta Gminy Stara Biała – Załącznik nr 3. 

 

§16 

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

  

 

 

 

 

Wykonawca:                                     Zamawiający: 


