
Wzór umowy 
Umowa  Nr ....... /WZK/Z/......…/2017

zawarta w dniu ......................................, w Płocku, pomiędzy :
1.  Gminą Miasto Płock,  Plac Stary Rynek 1, zwaną dalej  „Najemcą”, reprezentowaną
przez Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka, a 
2.  ….........................................,  z  siedzibą  w  …..........................................,
działającą  na  podstawie …...............................,  zwanego  dalej  „Wynajmującym”,
reprezentowaną przez: ....................................,

o treści następującej:

§ 1
1. Na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004
roku        (t.j Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm),  Wynajmujący zobowiązuje się oddać
Najemcy do używania system monitoringu wizyjnego miasta Płocka składający się z 30
punktów kamerowych oraz niezbędnego wyposażenia centrów monitoringu wizyjnego.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy określa opis przedmiotu zamówienia
stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
3. Integralne części niniejszej umowy stanowią:
a) oferta Wynajmującego
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2
1. Najemca  zobowiązuje  się  płacić  Wynajmującemu  czynsz  miesięczny  w  kwocie
odpowiadającej  iloczynowi   liczby  używanych  w  miesiącu  kamer  i  stawki  czynszu  za
używanie jednej kamery.
2. Czynsz  miesięczny  za  używanie  każdej  z  kamer  wynosi  ................  brutto
(słownie: ............................. brutto).
3. Czynsz płatny  przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego nr …......... 30. dnia
od daty wpływu faktury (faktura powinna zawierać numer umowy)  do Urzędu Miasta
Płocka. Płatności czynszowe za punkty kamerowe będą należne i naliczane od 1- go dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano odbioru technicznego. 
4. Najemca dopuszcza,  na  wniosek  Wynajmującego,  przyspieszenie  płatności  za
wystawioną  fakturę  pod  warunkiem  udzielenia  skonta.  W  przypadku  dokonania  przez
Najemcę 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  1  dzień  płatności  dokonanej  przed  terminem
określonym  w  ust.  3.  Najemnca zastrzega,  iż  możliwość  dokonania  zapłaty  przed
terminem będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno- finansowej.
5. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Najemcy. 
6. Wynajmujący  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  VAT  –
NIP : ................................
7. Najemca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT – NIP : 774-31-35-712.
8. W  ramach  czynszu  Wynajmujący  zapewnia  wykonanie  wszystkich  niezbędnych
czynności związanych z eksploatacją i utrzymaniem systemu w sprawności technicznej, w
tym  czyszczenie,  naprawa  i  konserwacja  kamer,  poprzedzonych  każdorazowym
zgłoszeniem Koordynatora Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
9. Wyłączenie z eksploatacji kamer lub innych urządzeń uniemożliwiające pracę systemu
na okres dłuższy niż 24 godziny, skutkuje obniżeniem czynszu, proporcjonalnie do czasu
wyłączenia.

§ 3
Materiały  i  urządzenia  niezbędne  do  realizacji  przedmiotu  umowy  oraz  przeszkolenie
pracowników wskazanych przez Najemcę – potwierdzone stosownym zaświadczeniem -



Wynajmujący zapewnia we własnym zakresie w ramach wynagrodzenia określonego w § 2
umowy.

§ 4
1.  Najemca  zobowiązuje  się  używać  przedmiotowy  system  w  sposób  należyty,  nie
powodując jego uszkodzenia lub zniszczenia.
2. Wynajmujący podejmie działania naprawcze kamer lub innych urządzeń zgłoszone przez
Najemcę w ciągu .............. godzin od momentu ich zgłoszenia.
3. Wynajmujący oświadcza, że okres przechowywania materiału archiwalnego wynosi ....
dni.

§ 5
1. Najemca jest wyłącznym użytkownikiem systemu monitoringu.
2. Najemca nie może oddać systemu w podnajem lub bezpłatne używanie osobie trzeciej
bez    zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie.
3. Najemca zobowiązuje się do pełnienia funkcji operatora systemu na swój koszt.
4.    Najemca  nie  może  dokonywać  zmian  w  użytkowanym  systemie  bez  zgody
Wynajmującego wyrażonej na piśmie.

§ 6
1. Lokalizację kamer określa załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia.
2. Wynajmujący  ponosi  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  eksploatacji  konstrukcji
i urządzeń systemu.

§ 7
1.  Umowa najmu zostaje zawarta od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2021 roku dla
etapu I (36 m-cy) oraz od 1 listopada 2018 roku do 31 marca 2021 roku dla etapu II (29
m-cy).
2.  Odbiór systemu nastąpi w dwóch etapach:

a)  w dniu  31  marca 2018 roku -  9 kamer  z  poz.  1-9  załącznika  nr  2  do opisu  
przedmiotu zamówienia;
b) w dniu 31 października 2018 r. - 21 kamer z poz. 10-30 załącznika nr 2 do opisu 
przedmiotu zamówienia;

3.  Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  Najemcy  przysługują
następujące uprawnienia:
 a)   jeżeli wady są istotne i nadają się do usunięcia, Najemca może odmówić odbioru 

do czasu usunięcia wad; 
b)  jeżeli  wady  są nieistotne i  nadają się do usunięcia, Najemca  dokona odbioru i  
jednocześnie wyznaczy termin na usunięcia wad; 

4. Jeżeli opóźnienie odbioru systemu przekroczy 30 dni od od daty określonej w ust. 1 tj.
01.04.2018r, Najemca może wypowiedzieć umowę w całości.
5. Strony  ustalają, że z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający  

ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru  oraz  terminy  wyznaczone  do  usunięcia
stwierdzonych  wad, zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem nr 3 do umowy. 

6.  W razie nie usunięcia wad w ustalonym terminie, Najemca uprawniony jest do ich
usunięcia na koszt Wynajmującego.

7. Wynajmujący zobowiązany jest zapłacić karę umowną za:
a)  zwłokę  w realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w ust.  2  lit. a, w
wysokości 5% miesięcznego czynszu za najem 9 kamer, za każdy dzień zwłoki - przy
czym nie więcej niż  miesięczny czynsz za najem całego systemu składającego się z 30
kamer,
b)  zwłokę  w realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w ust.  2  lit. b, w
wysokości 5% miesięcznego czynszu za najem 21 kamer, za każdy dzień zwłoki - przy
czym nie więcej niż  miesięczny czynsz za najem całego systemu składającego się z 30
kamer,

   c)  zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 5% 
miesięcznego czynszu za  najem całego systemu składającego się  z  30 kamer,  za  



każdy  dzień zwłoki w ich usunięciu ponad termin wyznaczony przez Najemcę- przy 
czym nie   więcej niż  miesięczny czynsz za najem całego systemu  składającego się  
z 30 kamer.
d)  100  zł  za  każdą  godzinę  zwłoki  w  podjęciu  działań  naprawczych,  o  których  
mowa w § 4 ust. 2
e) 100 zł za każdy dzień zwłoki  okresu przechowywania materiału archiwalnego, o  
których mowa w § 4 ust.3

8.  Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda,
Wynajmujący zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości ponad wysokość kar
umownych.
9. Wynajmujący zobowiązany jest do zdemontowania elementów systemu monitoringo po
zakończeniu umowy.
 

§ 8
1.  Najemcy  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  umowy  za  uprzednim  miesięcznym
wypowiedzeniem w przypadku, gdy:
a) Wynajmujący zastosuje do budowy systemu monitoringu urządzenia o parametrach
niższych niż określone w ofercie - przy czym w przypadku zastosowania niewłaściwych
urządzeń  w  stosunku  tylko  do  niektórych  kamer,  Najemca  uprawniony  jest  do
wypowiedzenia umowy w części dotyczącej tych kamer. 
b) nastąpi zakłócenie obrazów na monitorach i uzyskanych z rejestratorów w taki sposób,
że jakość obrazu, która powstała skutkiem zakłóceń uniemożliwia realizację celu umowy
czyniąc  niemożliwym  prawidłowy  odbiór  obrazu,  o  czym Wynajmujący  zostanie
niezwłocznie poinformowany przez Najemcę,  a podjęte  przez Wynajmującego działania
naprawcze o których mowa w § 4 ust.  2 umowy nie doprowadzą do naprawy jakości
obrazu w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia - przy czym w przypadku zakłócenia
obrazów tylko niektórych kamer, Najemca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy w
części dotyczącej tych kamer, 
c) wyłączenie z eksploatacji kamer/kamery lub innych urządzeń uniemożliwiające pracę
systemu przekracza okres 30 dni - przy czym w przypadku wyłączenia z eksploatacji tylko
niektórych kamer, Najemca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy w części dotyczącej
tych kamer.
2.  W  przypadku  zgłoszenia  zakłócenia  obrazów  na  monitorach  i  uzyskanych  z
rejestratorów Wynajmujący w każdym czasie ma prawo do kontroli jakości obrazu. 

§ 9
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Najemca może odstąpić od umowy w terminie
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wynajmujący może żądać wyłącznie należnego
czynszu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10
1. Za realizację postanowień niniejszej umowy ze strony Wynajmującego odpowiedzialny
jest .........................
2. Za realizację postanowień niniejszej umowy ze strony Najemcy odpowiedzialny jest
………..

§ 11
Wynajmujący  oświadcza,  że  nie  będzie  do  wykonania  niniejszej  umowy  zatrudniał
pracowników Najemcy,  pod rygorem rozwiązania umowy.



§ 12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą
obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Najemca dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-
6  Prawa  Zamówień  Publicznych  oraz  przewiduje  możliwość  dokonania  w  umowie
następujących istotnych zmian:
1) osób określonych w § 10,
2) czynszu, w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT,
3)  terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia działań wojennych,
aktów  terroryzmu,  rewolucji,  przewrotu  wojskowego  lub  cywilnego,  wojny  domowej,
skażeń radioaktywnych,  z  wyjątkiem tych,  które  mogą być  spowodowane użyciem ich
przez Wynajmującego.
4) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak
huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, ekstremalne warunki pogodowe, bunty, niepokoje,
strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wynajmującego.
5) terminu wykonania umowy w przypadku zmiany umowy dokonanej zgodnie z art. 144
ust. 1 pkt 2 lub 3 lub 6.
6) zmianę miejsc posadowienia każdej z kamer  w przypadku gdy okaże się, że w miejscu
wskazanym w załączniku nr 2 nie będzie technicznych możliwości zainstalowania kamery.

§ 13
1. Wynajmujący  zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich
informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, dotyczących Najemcy i jego
Klientów.
2. Przez obowiązek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz:
a) zapoznawania  się  przez  Wynajmującego  z  dokumentami,  analizami,  zawartością
dysków twardych i innych nośników informacji  - nie związanych 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. Wynajmujący zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego
na terenie Najemcy  bez jego wiedzy i zgody.
4. Wynajmujący zobowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy – a także osoby
trzecie,  przy udziale  których wykonuje prace dla Najemcy - przestrzegali  tych samych
reguł  poufności  określonych  w  niniejszym  dokumencie.  Wynajmujący  ponosi
odpowiedzialność  za  należyte  wypełnienie  zobowiązania  wskazanego  w  zadaniu
poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje
własne.
5. Wynajmujący   zobowiązany  jest  również  do  podjęcia  pozytywnych  działań
zmierzających do ochrony informacji poufnych Najemcy i jego Klientów, o ile w trakcie
wykonywania umowy mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą
Najemcy.
6. Wynajmujący  zobowiązany  jest  nie  wprowadzać  do  budynku  będącego  siedzibą
Najemcy osób trzecich.
7. Postanowienia pkt. 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. Wynajmujący  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 Wynajmującemu
po zawarciu umowy, zaś Wynajmujący niniejszym deklaruje ich stosowanie – wprost lub
odpowiednio.

§ 14
W sprawach nie  uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy kodeksu
cywilnego  oraz ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych  (t.j
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm).

§ 15
Sądem  właściwym  dla  rozpatrywania  wszelkich  sporów  mogących  powstać  podczas
realizacji  postanowień  niniejszej  umowy  jest  sąd  właściwy  miejscowo  dla  siedziby
Najemcy.

§ 16
Umowę  sporządzono  w  czterech jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla
Wynajmującego i trzy  dla Najemcy.  

              
          NAJEMCA                                                                                       WYNAJMUJĄ

         

KONTRASYGNUJĘ ze środków:
Budżet Miasta Płocka na 2018 r. -  
…....................zł

WPF poz.1.3 WB na  2019 r. - 
….....................zł

WPF poz.1.3 WB na  2020 r. - 
….....................zł

WPF poz.1.3 WB na 2021 r. 
-.........................zł

Dział 754, rozdział 75414, § 4300 
Zadanie 01/WZK/G

…………...…
……………………..
     data
Skarbnik

Spr.:

Sporz.: Anna Fortas, WZK

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



