
 
UMOWA NR ..…………/WOP-V/Z/………………/2014

zawarta w Płocku, w dniu …................ 2014 roku pomiędzy:

Gminą - Miasto Płock, z siedzibą: 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1, reprezentowaną przez
1. Pana Romana Siemiątkowskiego – Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki 
Społecznej,  działającego  na  podstawie  upoważnienia  Prezydenta  Miasta  Płocka  nr 
264/2013 z dnia 10 września 2013r.
2.  Panią Dorotę Kozanecką – p.o. Sekretarza Miasta Płocka, działającą na podstawie 
upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka nr 263/2013 z dnia 10 września 2013r.
zwaną w dalszej treści umowy Zleceniodawcą,
a
…..........................................................................................................................
............................................................................................................................
................................... reprezentowanym przez:
….....................................................................
zwanym dalszej treści umowy Zleceniobiorcą
o treści następującej:

§1
Przedmiotem  umowy  jest  kompleksowe  świadczenie  przez  Zleceniobiorcę  na  rzecz 
Zleceniodawcy usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przepisami  ustawy 
z dnia 24 sierpnia 1991r. o  ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 
1380 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
07 czerwca 2010r.  w sprawie   ochrony przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów 
budowlanych  i  terenów  (Dz.  U.  z  2010r.  Nr  109,  poz.  719),  a  w  szczególności 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
a) bieżącego nadzoru nad stanem ochrony przeciwpożarowej w budynkach i  lokalach 

Urzędu Miasta Płocka,
b) przedkładania propozycji poprawy stanu ochrony ppoż. oraz dostosowania obiektów 

do wymogów ochrony ppoż. w związku ze zmianą ich przeznaczenia bądź nowymi 
regulacjami prawnymi,

c) prowadzenia pełnej dokumentacji przeciwpożarowej określonej przepisami ustawy o 
ochronie  przeciwpożarowej  i  przepisami  wykonawczymi  do  niej,  w  tym  m.in. 
opracowywanie i aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

d) pełnienia  nadzoru nad terminowymi przeglądami  oraz serwisowaniem technicznym 
zabezpieczeń  przeciwpożarowych,  systemu  sygnalizacji  pożarowej,  podręcznego 
sprzętu gaśniczego,

e) przeprowadzania szkoleń pracowników Zleceniodawcy,

f) organizowanie i przeprowadzanie próbnych ewakuacji, w terminach obowiązujących w 
tym zakresie,

g) zapewnienia bezpiecznej ewakuacji ludzi,  ich ochrony i ochrony mienia na wypadek 
pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,

h) przeprowadzania  kontroli  siedzib  Obwodowych  Komisji  Wyborczych  w  przypadku 
zarządzonych wyborów, referendum itp.,

i)  przeglądów,  konserwacji  i  napraw podręcznego sprzętu  gaśniczego  w budynkach  i 
lokalach Urzędu Miasta Płocka, w terminach obowiązujących w tym zakresie,

j)  przeprowadzania  prób  funkcjonalności  instalacji  hydrantowej  wewnętrznej,  węży 
hydrantowych,  instalacji  zaworów  hydrantowych,  instalacji  systemu  wentylacji 
pożarowej, w terminach obowiązujących w tym zakresie,

k)  przeglądów,  konserwacji  i  napraw  stałych  urządzeń  gaśniczych  oraz  drzwi 
przeciwpożarowych  w  budynkach  i  lokalach  Urzędu  Miasta  Płocka,  w  terminach 
obowiązujących w tym zakresie,

l)  wymiany i utylizacji zużytego proszku gaśniczego,



ł)  dostarczanie  protokołów  z  przeprowadzanych  prób  funkcjonalności,  przeglądów, 
konserwacji oraz napraw.

§2
1. Zleceniobiorca oświadcza, że zarówno on sam jak i osoby przez niego zatrudnione 
posiadają odpowiednie uprawnienia i wiedzę do wykonywania przedmiotu umowy.
2.  Zleceniobiorcy  nie  wolno  powierzać  wykonania  czynności,  o  których  mowa w §  1 
umowy osobom trzecim bez zgody Zleceniodawcy  wyrażonej na piśmie.
3. Zleceniobiorca ma prawo wykonywać czynności objęte umową przy pomocy osób przez 
siebie  zatrudnionych,  za  których  działania  lub  zaniechania  odpowiada  jak  za  swoje 
własne.
4. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność materialną za powstałe z winy jego lub jego 
pracowników szkody podczas realizacji przedmiotu umowy do pełnej wysokości powstałej 
szkody. Wykazanie braku odpowiedzialności za szkodę ciążyć będzie na Zleceniobiorcy.
5. Zleceniobiorca odpowiada za szkody na osobach trzecich i w ich mieniu wyrządzone 
przy wykonywaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 umowy.
6. Zleceniobiorca, na potrzeby dokonywania zgłoszeń, całodobowo udostępni następujące 
formy kontaktu:

a) telefoniczny –  ….....................................
b) e-mail – …........................................
c) SMS - ….....................................

7. W przypadku zgłoszenia przez Zleceniodawcę wystąpienia zagrożenia pożarowego w 
nadzorowanych  pod  względem  ppoż  obiektach  i  lokalach  Urzędu  Miasta  Płocka, 
Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie stawić się na miejscu (jednak nie później niż 
30 minut od momentu zgłoszenia).

§3
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich 
informacji  uzyskanych  w  związku  z  wykonywaniem  przedmiotu  umowy  dotyczących 
Zleceniodawcy i jego  Klientów.
2. Przez obowiązek, o jakim mowa w ust.1 rozumie się w szczególności zakaz:
 a)  zapoznawania  się  przez  Zleceniobiorcę  z  dokumentami,  analizami,  zawartością 
dysków  twardych  i  innych  nośników  informacji  itp.  -  nie  związanymi  ze  zleconym 
zakresem prac,
 b)  zabierania,  kopiowania  oraz  powielania  dokumentów i  danych,  a  w szczególności 
udostępniania  ich  osobom  trzecim,  informowania  osób  trzecich  o  danych  objętych 
nakazem poufności.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego 
na terenie Zleceniodawcy bez jego  wiedzy i zgody. 
4. Zleceniobiorca  obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby 
trzecie przy udziale których wykonuje przedmiot umowy dla Zleceniodawcy, przestrzegali 
tych  samych  reguł  poufności  określonych  w  niniejszym  dokumencie.  Zleceniobiorca 
ponosi  odpowiedzialność  za  należyte  wypełnienie  zobowiązania  wskazanego  w  zdaniu 
poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje 
własne.
5.  Zleceniobiorca  obowiązany  jest  również  do  podjęcia  pozytywnych  działań 
zmierzających do ochrony informacji  poufnych Zleceniodawcy i jego Klientów, o ile w 
trakcie wykonywania przedmiotu umowy mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji 
poza  wiedzą i zgodą Zleceniodawcy.
6.  Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  nie  wprowadzać  do  budynku  będącego  siedzibą 
Zleceniodawcy osób trzecich.
7. Postanowienia ust. 1 - 6 nie będą miały zastosowania do informacji, które:
    a) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy;
    b) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej 
        niniejszą umową;
    c) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego 
        lub decyzji administracyjnej,



8.  Zleceniobiorca  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 Zleceniobiorcy po 
zawarciu  niniejszej  umowy,  zaś  Zleceniobiorca  niniejszym deklaruje  ich  stosowanie  - 
wprost lub odpowiednio.

§4
1. Miesięczne  wynagrodzenie  Zleceniobiorcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  strony 

ustalają w wysokości ………………… zł brutto (słownie złotych: ………………………………).
2. Należność  będzie  regulowana  przelewem,  na  podstawie  faktury  wystawionej  po 

zakończeniu  danego  miesiąca  kalendarzowego,  w  terminie  14  dni  od  daty  jej 
otrzymania  na  wskazane  konto  Zleceniobiorcy.  Za  datę  płatności  uważa  się  dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

3. Faktury należy wystawiać na:
Gmina – Miasto Płock,
09 – 400 Płock,
pl. Stary Rynek 1,
NIP: 774-31-35-712
W fakturze należy wskazać numer umowy wg centralnego rejestru Zleceniodawcy.

§5
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2015r. do 31.12.2016r.
2. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 1–miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3.  Zleceniodawcy  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po 
stronie  Zleceniobiorcy  w  przypadku  trzykrotnego  protokolarnego  stwierdzenia  nie 
wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy w okresie 3 
miesięcy  lub  jednorazowego rażącego  naruszenia   warunków umowy;  odstąpienie  od 
umowy w tych przypadkach może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach.
4. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnych 
okoliczności powodujących, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie  można było  przewidzieć w chwili  zawarcia umowy; odstąpienie  od umowy w tym 
przypadku  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych 
okolicznościach.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4, Zleceniobiorca może 
żądać  jedynie  wynagrodzenia  za  część  umowy  zrealizowaną  do  daty  odstąpienia  od 
umowy.

§6
1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych:
    a) za każdorazowe protokolarne stwierdzenie nie wykonania bądź nienależytego
        wykonania umowy w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia brutto.
    b) za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Zleceniobiorcy w wysokości 100% 
        miesięcznego wynagrodzenia brutto.
2.  Żądanie  kary  umownej  nie  wyklucza  uprawnień  Zleceniodawcy  do  dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość 
kary umownej.
3.  Strony  ustalają,  że  kary  umowne  mogą  zostać  potrącone  z  przysługującego 
Zleceniobiorcy wynagrodzenia.

§7
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą 
obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2.  W  sprawach,  które  nie  zostały  uregulowane  niniejszą  umową,  mają  zastosowanie 
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.

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


3. Do umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy. 

                                          
§8

Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  realizacji  przedmiotu  umowy  strony  poddają 
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

§9
Umowa   niniejsza  została  sporządzona  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach  z 
przeznaczeniem:  jeden  egzemplarz  dla  Zleceniobiorcy,  dwa  egzemplarze  dla 
Zleceniodawcy.

  Zleceniodawca      Zleceniobiorca

Umowę sporządził: Bartosz Stefański (WOP IV)
Sprawdził pod względem merytorycznym:


