
WZÓR UMOWY

Umowa nr ............./......../Z/............../2015

zawarta w dniu …....................... 2015r., w Płocku, pomiędzy:

Gminą – Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, kod 09-400, zwaną 
w dalszej części umowy Zleceniodawcą, reprezentowaną przez:
Pana Romana Siemiątkowskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki 
Społecznej  działającego  na  podstawie  upoważnienia  Prezydenta  Miasta  Płocka  nr 
609/2015 z dnia 14.10.2015r.
oraz
Pana  Krzysztofa  Krakowskiego  - Sekretarza  Miasta  Płocka  działającego  na 
podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka nr 610/2015 z dnia 14.10.2015r.,

a

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

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

zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą,

o następującej treści:

§1
1.  Zleceniodawca  powierza,  a  Zleceniobiorca  przyjmuje  do  wykonania  czynności  w 
zakresie  całodobowego  nadzoru,  konserwacji,  bieżących  regulacji,  napraw  bieżących, 
usuwania awarii wszystkich urządzeń instalacji c.o., wodno–kanalizacyjnych oraz węzłów 
cieplnych  w  budynkach  Urzędu  Miasta  Płocka,  zwanego  dalej  „Urzędem”  w  niżej 
wymienionych lokalizacjach:
a) pl. Stary Rynek 1 (kompleks budynków A, B, C, E):

 budynek „A” – węzeł c.o., instalacja c.o., instalacja wodno-kanalizacyjna, 
c.w.u., wentylacja mechaniczna;

 budynek  „B”  –  rozdzielnia  c.o.,  instalacja  c.o.,  instalacja  wodno-
kanalizacyjna, c.w.u., wentylacja mechaniczna;

 budynek „C” - węzeł c.o., instalacja c.o., instalacja wodno–kanalizacyjna, 
c.w.u.;

 budynek „E” - węzeł c.o., instalacja c.o., instalacja wodno–kanalizacyjna.
    b) pl. Stary Rynek 8 – Dom Darmstadt – węzeł c.o., instalacja c.o., instalacja wodno-

kanalizacyjna, c.w.u.,
c)  al.  marsz.  Józefa  Piłsudskiego  6  –  węzeł  c.o.,  instalacja  c.o.,  instalacja  wodno–
kanalizacyjna,
d)  ul.  Kolegialna  9 –  Urząd Stanu Cywilnego  – węzeł  c.o.,  instalacja  c.o.,  instalacja 
wodno-kanalizacyjna,
e) ul. Misjonarska 22 - węzeł c.o., instalacja c.o., instalacja wodno-kanalizacyjna, c.w.u., 
wentylacja mechaniczna, 
f)  ul.Zduńska 7 - węzeł c.o., instalacja c.o., instalacja wodno-kanalizacyjna, c.w.u.,  
g) ul. Tumska 9 – instalacja wodno – kanalizacyjna (lokal użytkowy – 88,38 m²). 
2. Wykonanie przedmiotu umowy polega na: utrzymaniu urządzeń i instalacji wodno - 
kanalizacyjnych,  instalacji  centralnego  ogrzewania,  węzłów  cieplnych,  wentylacji 
mechanicznej  we  właściwym  stanie  technicznym  zapewniającym  ich  maksymalnie 
sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację zgodną z zasadami wiedzy technicznej i 
zaleceniami DTR.  
3. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
a) przeprowadzanie dwa razy w miesiącu przeglądów urządzeń, instalacji c.o., wodno - 



kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej oraz węzłów cieplnych i ich konserwacji,
b) usuwanie awarii urządzeń, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji c.o.,
c)  dokonywanie  bieżących  regulacji  i  napraw  polegających  m.in.  na:  udrożnianiu 
zapowietrzonych  grzejników,  instalacji,  uszczelnianiu  armatury  z  wymianą  uszczelek, 
wymianie filtrów, likwidowaniu przecieków, sączeń, itp.,
d) udrażnianie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w trybie awaryjnym,
e) wymiana armatury wodociągowej, c.o., białego osprzętu, itp.,
f)  obsługa  węzłów  cieplnych  (sprawdzanie  parametrów,  ustawienie  automatyki, 
uzupełnienie zładu, itp.),
g) włączanie i wyłączanie instalacji c.o. w Urzędzie (rozpoczęcie i zakończenie sezonu 
grzewczego),
h) przegląd techniczny węzłów po zakończeniu sezonu grzewczego oraz przygotowanie 
do ponownego uruchomienia,
i)  podejmowanie  czynności  mających  na  celu  zachowanie  czystości  instalacji  od 
zanieczyszczeń biologicznych (lokalizacja określona w ust. 1 lit. e),
j) przegląd i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych.
4.  Umowa  zostaje  zawarta  na  czas  określony  od  dnia 01.01.2016r.  do dnia 
31.12.2017r.

§2
1.Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do likwidacji awarii i 
napraw, najpóźniej w ciągu 2 godzin od zawiadomienia (zgłoszenie telefoniczne) przez 
Zleceniodawcę,  niezależnie  od  godziny  zawiadomienia;  w  przypadku  awarii  i  napraw 
pociągających  za  sobą  zakup  części,  czas  ich  usunięcia  zostanie  uzgodniony  ze 
Zleceniodawcą.
2.Zleceniobiorca zapewni odpowiedni potencjał techniczny i gotowość do wykonywania 
usługi  będącej  przedmiotem  zamówienia  przez  24  godziny  na  dobę  (w  zakresie 
przystąpienia  do  zabezpieczenia  awarii),  we  wszystkie  dni  tygodnia  przez  cały  okres 
trwania umowy.
3.Zleceniobiorca poniesie koszty konserwacji, napraw bieżących i awaryjnych oraz koszty 
dojazdu.
4.Zleceniobiorca  do  wykonywania  konserwacji,  przeglądów,  napraw  bieżących  i 
awaryjnych używać będzie własnych narzędzi i drobnych materiałów, takich jak: śruby, 
nakrętki, smary, uszczelki, gazy techniczne i inne.
5.Niezbędne materiały dodatkowe będą zakupowane przez Zleceniobiorcę. Zwrot kosztów 
za materiały będzie następował na podstawie przedstawionej faktury, usługa wymiany 
nie będzie dodatkowo płatna.
6.Naprawy wykraczające  poza  zakres  napraw konserwacyjnych,  będą  wykonywane  w 
oparciu o oddzielne zlecenia, wyceniane i fakturowane dodatkowo.
7.Zleceniobiorca będzie stosował osprzęt instalacyjny, materiały fabrycznie nowe, wolne 
od wad, posiadające atesty, certyfikaty lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
spełniające  wymagania  instalacji  i  urządzeń  dla  których  są  przeznaczone. 
8.Zleceniobiorca  będzie  prowadził  księgę  konserwacji  i  napraw,  w  której  będzie 
potwierdzał wykonanie czynności (z podaniem daty oraz podpisem).
9.Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  zapewnić  prawidłowe  funkcjonowanie  urządzeń  i 
instalacji objętych konserwacją.

§3
1.  Zleceniobiorca  oświadcza,  że  prowadzi  zarejestrowaną  działalność  gospodarczą  w 
zakresie  prac  objętych  przedmiotem  umowy  oraz  posiada  niezbędną  wiedzę  oraz 
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych i  kanalizacyjnych (stosownie  do 
art. 14 pkt 1 ppkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013r., poz. 
1409  z  późn.  zm.).  Zleceniobiorca  oświadcza  ponadto,  że  posiada  odpowiednie 
doświadczenie oraz potencjał ludzki i sprzętowy niezbędny do wykonywania przedmiotu 
umowy.



2.  Zleceniobiorcy  nie  wolno  powierzać  wykonania  czynności,  o  których  mowa w §  1 
umowy innej osobie lub przedsiębiorcy 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 własne.
4. Zleceniobiorca oświadcza, że zarówno on sam, jak i osoby przez niego zatrudnione 
zostali przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i zobowiązują się do 
bezwzględnego przestrzegania tych wymogów.
5.Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność 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.
6.Zleceniobiorca odpowiada za szkody na osobach trzecich i w ich mieniu wyrządzone 
przy wykonywaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1  umowy.
7.Przez cały okres obowiązywania umowy Zleceniobiorca będzie posiadał ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Zleceniobiorca zobowiązany 
jest  jednocześnie  do  przedstawienia  Zamawiającemu  dowodu  opłaty  składki 
ubezpieczeniowej.

§4
1. Dla umożliwienia Zleceniobiorcy realizacji jego zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy, Zleceniodawca zapewni dostęp do urządzeń i instalacji objętych umową.
2.  Zleceniodawca  zabezpieczy  pomieszczenia  węzłów  cieplnych  i  instalacji  objętych 
umową przed dostępem osób nieuprawnionych.
3. Zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy posiadane:
           a) dokumentacje techniczne instalacji objętych umową,
           b) dokumenty gwarancyjne urządzeń objętych gwarancją.

        

§5
1.  Miesięczne  wynagrodzenie  Zleceniobiorcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy strony 
ustalają w wysokości ………………… zł brutto (słownie: …………………………………..…. złotych 
00/100). Należność będzie regulowana przelewem, na podstawie faktur wystawianych na 
adres: Gmina- Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Płock, NIP:  774-31-35-
712 po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego lub po realizacji poszczególnych 
czyności wykonywanych w ramach przedmiotu umowy, w terminie 30. dnia od daty ich 
otrzymania na wskazane konto Zleceniobiorcy 
W fakturach należy wskazywać numer umowy wg centralnego rejestru Zleceniodawcy.Za 
datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
2.  Zleceniodawca  dopuszcza,  na  wniosek  Zleceniobiorcy,  przyspieszenie  płatności  za 
wystawione faktury  pod  warunkiem udzielenia  skonta.  W przypadku dokonania  przez 
Zleceniodawcę płatności w terminie wcześniejszym niż ustalony w ust. 1 umowy, strony 
ustalają, że skonto będzie wynosiło równowartość oprocentowania w wysokości 5% w 
skali roku od należności z faktur za każdy dzień płatności  dokonanej przed terminem 
określonym w ust. 1. Zleceniodawca zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty 
przed terminem będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.
3.  Wynagrodzenie,  o  którym mowa  w ust.  1  nie  obejmuje  kosztów zakupu  części  i 
urządzeń niezbędnych do usunięcia awarii.

§6
1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych:
a)  za  nie  przystąpienie  przez  Zleceniobiorcę  do  usunięcia  awarii  w  czasie 
określonym w § 2 ust. 1 umowy w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto,
b)  za  każdorazowe  protokolarne  stwierdzenie  nie  wykonania  bądź  nienależytego 
wykonania  przedmiotu  umowy  karę  w  wysokości  10%  miesięcznego wynagrodzenia 
brutto,



c)  za  odstąpienie  od umowy z  przyczyn  dotyczących Zleceniobiorcy  karę  umowną w 
wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia brutto.    
2.  Zleceniobiorca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kary  umownej  z  przysługującego  mu 
wynagrodzenia.
3.  Żądanie  kary  umownej  nie  wyklucza  uprawnień  Zleceniodawcy  do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość 
kary umownej.

§7
Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jest to 
spowodowane  siłą  wyższą.  Dla  celów  niniejszej  umowy  siłą  wyższą  jest  zdarzenie 
nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia.

§8
1. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2.  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.
3. Za rażące naruszenie warunków umowy uważa się w szczególności:

a) nie przystąpienie do czynności usunięcia awarii  w trybie określonym w § 2  
ust. 1,
b) nienależyte wykonanie prac, niezgodne ze sztuką budowlaną.

4. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności powinno nastąpić na piśmie.

§9
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.

§10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane w formie 
aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.

§11
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  nieunormowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie 
przepisy  Kodeksu  cywilnego  i  inne  właściwe  dla  przedmiotu  umowy,  w szczególności 
przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

§12
1. Strony zobowiązują się do podjęcia starań o polubowne rozwiązywanie ewentualnych 
sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
2. W razie niemożności polubownego załatwienia sporu  Strony poddają rozstrzygnięciu 
sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zleceniodawcy. 

§13
Umowa niniejsza  została  sporządzona w trzech jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa 
egzemplarze dla Zleceniodawcy, jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy.

ZLECENIODAWCA                                                   ZLECENIOBIORCA

Sporządziła: Aldona Tomaszewska-Kiełbasa (WOP-IV)
Sprawdził/ła pod względem merytorycznym:

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

