
Umowa nr …………/WOP-V/Z/………………/2014

zawarta w dniu …………….................... roku w Płocku  pomiędzy:    
Gminą – Miasto Płock  z siedzibą w Płocku, 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  dalej Zamawiającym,
a

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................,
reprezentowaną przez:
....................................................... ,
zwaną/ym dalej Wykonawcą,
o następującej treści:

§ 1
1.  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  w  okresie  od

01.01.2015r.  do  31.12.2016r.  bieżącej  obsługi  serwisowej  wraz  z  wykonywaniem
okresowych  przeglądów,  konserwacji  urządzeń  klimatyzacyjnych,  zwanych  dalej
urządzeniami, które zainstalowane są w następujących lokalizacjach: 
a) kompleks budynków Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 (segment A, B, C, E),
b) budynek pl. Stary Rynek 8 (Dom Darmstadt),
c) budynek pl. Dąbrowskiego 4,
d) budynek Al. Armii Krajowej 62 (Centrum Monitoringu Wizyjnego),
e) budynek Urzędu Stanu Cywilnego ul. Kolegialna 9.
f) budynek al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.
Przewidywany stan urządzeń na dzień 01.01.2015r. przedstawia załącznik do umowy.

2. Bieżąca  obsługa  serwisowa,  przeglądy  i  konserwacje  w  okresie  01.01.2015r.  do
31.12.2016r. obejmuje 38 urządzeń, w tym:
a) 16 sztuk zainstalowanych w pomieszczeniach specjalnych typu:  serwerownie oraz
pomieszczenia UPS,
b) 22 sztuk zainstalowanych w pomieszczeniach biurowych.  

3. Zamawiający  przewiduje  możliwość  zwiększenia  ilości  urządzeń  klimatyzacyjnych  w
okresie trwania umowy do 48 sztuk, w tym:
a)  do  20  sztuk  urządzeń  zainstalowanych  w  pomieszczeniach  specjalnych  typu
serwerownie i pomieszczenia UPS,
b) do 28 sztuk urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach biurowych.

§ 2
Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy określony w § 1 umowy, który obejmuje:

1. Wykonawca w ramach konserwacji zapewni środki techniczne warunkujące sprawne
funkcjonowanie urządzeń (m. in. czynnik, filtry, bezpieczniki itp.).

2. Wykonawca w ramach umowy zapewni: 
a) demontaż  i  montaż  urządzeń  w  przypadku  wystąpienia  awarii,  uszkodzenia

urządzenia  w  celu  wykonania  ekspertyzy  i  ewentualnej  naprawy  (dotyczy
urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach biurowych i specjalnych),

b) urządzenia  zastępcze  w  trakcie  usuwania  usterek  w  pomieszczeniach
specjalnych.

3. Wykonawca  w  ramach  umowy  będzie  dokonywał  wszelkich  napraw  urządzeń  i
instalacji klimatyzacyjnych.

4. W przypadku urządzeń – nie objętych gwarancją - niezbędne części do wykonywania
napraw  będzie  zapewniał  lub  pokrywał  koszt  ich  zakupu,  po  wcześniejszym
uzgodnieniu, Zamawiający. 



5. Zamawiający,  ze  względu  na  zakres  wymaganych  certyfikatów,  dopuszcza
korzystanie z usług podwykonawców.

6. Korzystanie z usług podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności
i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
działania i zaniechania podwykonawców, jego przedstawicieli, pracowników lub osób,
którymi przy wykonaniu zobowiązania się on posłużył, jak za swoje własne.

7. Wykonawca  i  podwykonawcy  w  całym  okresie  umowy  muszą  posiadać  ważne
certyfikaty upoważniające firmę do montażu, napraw gwarancyjnych i przeglądów
technicznych,  w  celu  utrzymania  gwarancji  producentów  urządzeń:  Fujitsu,
Mitsubishi Heavy Industries, Electrolux, Fral Uni-lux, LG. Wykonawca do oferty musi
załączyć komplet posiadanych certyfikatów oraz oświadczenia wraz z certyfikatami
podwykonawców. 

8. Wykonawca zobowiązany jest odnowić oraz przedłożyć Zamawiającemu certyfikaty
własne i  podwykonawców, w przypadku ewentualnego ich wygaśnięcia w okresie
trwania umowy, zapewniając ciągłość usługi będącej przedmiotem zamówienia.

9. Serwis obejmuje:
a) naprawę  urządzeń  oraz  instalacji  klimatyzacyjnej  na  każde  wezwanie

Zamawiającego,
b) zapewnienie ciągłości pracy urządzeń,
c) zapewnienie  urządzeń  zastępczych,  w  celu  podtrzymania  ciągłości  pracy

urządzeń w pomieszczeniach specjalnych w całym okresie trwania umowy,
d) uruchamianie instalacji po ewentualnych awariach,
e) prowadzenie   bieżących   konsultacji   w   zakresie   eksploatacji   urządzeń   w

siedzibie Zamawiającego bądź telefonicznie,
f) dyspozycyjność serwisową w modelu 24/7/365,
g) wykonanie  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  i  przekazanie,  Zamawiającemu

należycie wypełnionych kart serwisowych wszystkich urządzeń,
h) odnotowywanie każdej interwencji serwisowej w kartach serwisowych urządzeń

lub w postaci protokołu.
10. Wykonawca, w ramach realizacji umowy będzie wykonywał przeglądy i konserwacje:

a) dla  urządzeń  zainstalowanych  w  pomieszczeniach  biurowych  -  wg  zaleceń
producenta  lecz  nie  mniej  niż  po  dwa  przeglądy  rocznie  (przed  sezonem
zimowym – w wrześniu, październiku lub listopadzie - oraz przed sezonem letnim
- w marcu,  kwietniu lub maju – zgodnie z kartą gwarancyjną bądź serwisową
urządzeń.  Okres  pomiędzy kolejnymi  przeglądami  nie  może być krótszy niż  4
miesiące);

b) dla  urządzeń  zainstalowanych  w  pomieszczeniach  specjalnych  -  wg  zaleceń
producenta  lecz  nie  mniej  niż  po  3  przeglądy  rocznie  (przeprowadzane  w
miesiącach:  luty,  czerwiec,  listopad  –  zgodnie  z  kartą  gwarancyjną  bądź
serwisową urządzeń).

11. Zakres  prac  związanych  z  wykonywaniem przeglądów oraz  konserwacji  urządzeń
obejmuje:
a) czyszczenie filtrów w jednostkach wewnętrznych,
b) czyszczenie,  mycie  i  dezynfekcje  (odkażanie  przeciwgrzybiczne)  jednostek

wewnętrznych,
c) czyszczenie (przedmuchanie wężownicy - odkurzenie) jednostki zewnętrznej,
d) sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji chłodniczej (freonowej),
e) sprawdzenie stanu instalacji chłodniczej i ciśnienia płynu oraz w razie potrzeby,

uszczelnienie instalacji i uzupełnienie płynu,
f) sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny,
g) sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych – wymiana baterii

w pilocie,
h) sprawdzenie  instalacji  elektrycznej,  która  obejmuje  m.in.:  oględziny  instalacji,

sprawdzenie  zabezpieczeń  nadprądowych,  sprawdzenie  stanu  połączeń
przewodów na  zaciskach śrubowych,

i) uruchomienie urzadzeń, instalacji  i  sprawdzenie ich funkcjonowania w różnych
trybach  pracy oraz ich regulacja (regulacja przystawek do pracy zimowej jeżeli
występują),

j) usuwanie stwierdzonych w trakcie przeglądu usterek,
k) odnotowanie  wykonanego  przeglądu  technicznego,  naprawy  w  kartach

serwisowych urządzeń lub w postaci protokołu.
12. Czas reakcji serwisu:



a) dla urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach specjalnych:
a. poziom krytyczny tj. zatrzymanie pracy urządzenia - 1 godzinny czas reakcji,
b. poziom niekrytyczny tj. w przypadku innych usterek, pod warunkiem, że nie

prowadzą do zatrzymania pracy instalacji klimatyzacyjnej – 6 godzinny czas
reakcji.

b) dla urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach biurowych:
a. poziom krytyczny tj. zatrzymanie pracy urządzenia - 6 godzinny czas reakcji,
b. poziom niekrytyczny tj. w przypadku innych usterek, pod warunkiem, że nie

prowadzą do zatrzymania pracy  instalacji  klimatyzacyjnej  –  czas  reakcji  w
następnym dniu roboczym.

13. Zgłaszania awarii całodobowo w następujących formach:
a) informacji telefonicznej pod nr tel. …................................,
b) wiadomości e-mail na adres: ….........................................,
c) wiadomości SMS na nr tel. …..............................................

§ 3
1. Zamawiający zobowiązuje się do:

a) przekazywania Wykonawcy informacji o awariach instalacji klimatyzacyjnej,
b) informowania  o  wszelkich  ewentualnych  problemach  związanych  z  eksploatacją

instalacji,
c) uzgadniania z Wykonawcą zmian i rozszerzeń komponentów wchodzących w skład

instalacji klimatyzacyjnej,
d) zapewnienia Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego dostępu do urządzeń, będących

przedmiotem obsługi serwisowej,
e) zapłaty należności w terminie.

§ 4
Stronom przysługuje możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia z zastrzeżeniem przepisu § 8 ust. 1 pkt b). 

  
§ 5

1. Łączne wynagrodzenie dla Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy nie może być wyższe
niż kwota …............................... .

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za
serwisowanie  1  urządzenia  w  1  miesiącu  …................. zł  brutto  (słownie:
…..........................................................  złotych  …./100  brutto),  oraz  za  wykonanie
1  przeglądu  okresowego  1  urządzenia  …..................... zł  brutto  (słownie:
….................................................... złotych …./100 brutto).

3. Wynagrodzenie  za  serwisowanie  urządzeń,  o  którym mowa w ust.  2,  płatne  będzie
przelewem, co miesiąc po wystawieniu faktury,  po zakończeniu danego miesiąca,  na
podstawie  protokołu  odbioru  podpisanego  przez  przedstawiciela  Wykonawcy  oraz
Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie za wykonanie sezonowych (okresowych) przeglądów urządzeń, o którym
mowa w ust. 2, płatne będzie przelewem - każdorazowo po wykonaniu przeglądu,  na
podstawie  protokołu  odbioru  podpisanego  przez  przedstawiciela  Wykonawcy  oraz
Zamawiającego.

5. Osobami  upoważnionymi  ze  strony  Zamawiającego  do  podpisywania  protokołów
odbiorów są pracownik Oddziału Teleinformatyki wyznaczony przez Kierownika Oddziału
Teleinformatyki  oraz  pracownik  Oddziału  Obsługi  Technicznej  wyznaczony  przez
Kierownika Oddziału Obsługi Technicznej.

6. Za datę płatności  uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego w
ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7. Wykonawca  będzie wystawiał faktury na: Gmina - Miasto Płock, 09-400 Płock, pl.
Stary Rynek 1,  NIP: 774-31-35-712, podając na fakturze numer niniejszej umowy
według centralnego rejestru umów Zamawiającego.

8. Nie  przestrzeganie  terminów  płatności  będzie  skutkowało  naliczeniem  odsetek
ustawowych.

§ 6
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  bezwzględnego  zachowania  w  poufności  wszelkich

informacji  uzyskanych  w  związku  z  wykonywaniem  przedmiotu  umowy  dotyczących
Zamawiającego i jego Klientów.

2. Przez obowiązek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz:



a) zapoznawania  się  przez  Wykonawcę  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. Wykonawca  obowiązany  jest  do  zapewnienia,  aby  jego  pracownicy,  a  także  osoby
trzecie przy udziale których wykonuje zlecenia dla Zamawiającego, przestrzegali tych
samych  reguł  poufności  określonych  w  niniejszej  umowie.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność  za  należyte  wypełnienie  zobowiązania  wskazanego  w  zdaniu
poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje
własne.

4. Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do
ochrony  informacji  poufnych  Zamawiającego  i  jego  Klientów,  o  ile  w  trakcie
wykonywania  zlecenia  mogłoby  dojść  do  ujawnienia  takich  informacji  poza  wiedzą  i
zgodą Zamawiającego.

5. 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.
6. 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.

7. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji
dotyczących Wykonawcy i jego funkcjonowania, które uzyskała w związku z zawarciem i
realizacją umowy.

§ 7
1. Wykonawca nie może powierzać czynności, o których mowa w § 1 i § 2 umowy, innej

osobie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, dotyczy to również § 2 ust. 5. 
2. Wykonawca  ma  prawo  wykonywać  czynności  objęte  umową  za  pomocą  swoich

pracowników lub innych osób, którym powierzy wykonanie niniejszej umowy, za których
działania lub zaniechania odpowiada jak za własne.

3. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  wyrządzone
Zamawiającemu przy lub w związku z wykonywaniem niniejszej umowy – osobiście, jak i
przy pomocy innych osób. 

§ 8
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną z tytułu:
a) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – w wysokości 3 % wynagrodzenia

brutto  określonego  w  §  5  ust.  1  umowy  za  każdy  przypadek  niewykonania  lub
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

b) opóźnienia w przystąpieniu do wykonywania czynności określonych w § 2 ust. 9 pkt a)
po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 12 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdą godzinę opóźnienia, zaś gdy opóźnienie
będzie  trwało  ponad  24  godziny,  Zamawiający  ma  prawo  natychmiastowego
rozwiązania umowy.

2. Wykonawca oświadcza,  iż  w przypadku konieczności  zapłaty  kary umownej  na rzecz
Zamawiającego,  wyraża  zgodę  na  dokonanie  przez  Zamawiającego  potrącenia  kary
umownej z przysługującego mu wynagrodzenia.

3. Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania  przewyższającego  wysokość  kary
umownej, do wysokości powstałej szkody. 

§ 9
1. 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.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej  umowie znajdują zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego.



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

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w 5  jednobrzmiących egzemplarzach z  przeznaczeniem:  cztery

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                             Wykonawca 

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


