
wzór umowy 
Umowa nr  .............. /BOT/Z/ ................ /2017

zawarta  w  Płocku  w  dniu  ..........................................  pomiędzy:
Gminą  -  Miasto  Płock,  09-400 Płock  pl.Stary  Rynek  1,  zwaną  dalej  „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez: 
1.  Pana  Romana  Siemiątkowskiego  -  Zastępcę  Prezydenta  Miasta  Płocka  ds.  Polityki
Społecznej,działającego na podstawie upoważnienia nr 609/2015 z dnia 14 października 2015 r.
2. Pana Krzysztofa Krakowskiego -  Sekretarza Miasta Płocka, działającego na podstawie
upoważnienia nr 610/2015 z dnia 14 października 2015 r.
a 
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
o następującej treści.

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności w zakresie
całodobowego  nadzoru,  konserwacji,  bieżących  regulacji,  napraw  bieżących  oraz  usuwania
awarii  wszystkich  urządzeń instalacji  c.o.,  wodno-kanalizacyjnych oraz  węzłów cieplnych w
budynkach  Urzędu  Miasta  Płocka,  zwanego  dalej  "Urzędem",  w  niżej  wymienionych
lokalizacjach i w zakresie:
1) pl. Stary Rynek 1 (kompleks budynków A,B,C,E):
    a) budynek  "A"  -  węzeł  c.o.,  instalacja  c.o.,instalacja  wodno-kanalizacyjna,c.w.u.,
wentylacja 
        mechaniczna,
    b) budynek "B" - rozdzielnia c.o., instalacja c.o., instalacja  wodno-kanalizacyjna, c.w.u., 
        wentylacja mechaniczna,
    c) budynek "C" - węzeł c.o., instalacja c.o., instalacja wodno-kanalizacyjna, c.w.u.,
    d) budynek "E" - węzeł c.o., instalacja c.o., instalacja wodno-kanalizacyjna;
2) al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6 - węzeł c.o., instalacja c.o., instalacja wodno-kanalizacyjna;
3) ul. Kolegialna 9 - Urząd Stanu Cywilnego - węzeł c.o., instalacja c.o., instalacja wodno-
    kanalizacyjna;
4) ul. Misjonarska 22 - węzeł c.o., instalacja c.o., instalacja wodno-kanalizacyjna, c.w.u., 
    wentylacja mechaniczna;
5) ul. Zduńska 7 - węzeł c.o., instalacja c.o., instalacja wodno-kanalizacyjna, c.w.u.;
6)  ul. Tumska 9 - instalacja wodno-kanalizacyjna ( lokal użytkowy - 88,38m2).
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:
1)  przeprowadzanie  dwa  razy  w  miesiącu  przeglądów  urządzeń,  instalacji  c.o.,  wodno-
kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej oraz węzłów cieplnych i ich konserwacji;
2) usuwanie awarii urządzeń, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o.;
3)dokonywanie  bieżących  regulacji  i  napraw  polegających  m.in,  na:  udrożnianiu
zapowietrzonych grzejników, instalacji, uszczelnianiu armatury z wymianą uszczelek, wymianie
filtrów, likwidowaniu przecieków, sączeń, itp.;
4) udrażnianie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w trybie awaryjnym;
5) wymiana armatury wodociągowej, c.o., białego osprzętu, itp.;
6)  obsługa  węzłów  cieplnych  (sprawdzanie  parametrów,  kontrola  automatyki,  uzupełnienie
zładu, itp.);
7)  sprawdzenie  prawidłowego  działania  węzłów  po  włączeniu   i  wyłączeniu  przez  firmę
SIEMENS instalacji c.o. w budynku A,C i E (rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego);



8) włączanie i wyłączanie instalacji c.o. w pozostałych budynkach (rozpoczęcie i zakończenie
sezonu grzewczego);
9)  przegląd  techniczny  wszystkich  węzłów  po  zakończeniu  sezonu  grzewczego  oraz
przygotowanie do ponownego uruchomienia;
10) przegląd i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych.
4. Integralnymi częściami niniejszej umowy są: 
    1) oferta Wykonawcy;

2) opis przedmiotu zamówienia.

§ 2

1. Wykonawca zapewni gotowość podjęcia działań w zakresie likwidacji awarii niezwłocznie po
otrzymaniu wezwania, jednak nie później nież w ciągu 2 godzin od zgłoszenia. Wykonawca
zobowiązuje się do stanu gotowości w tym zakresie w systemie 24/7.
2. Wykonawca ponosi  koszty konserwacji, napraw bieżących i awaryjnych oraz koszty dojazdu.
3. Wykonawca do wykonywania czynności określonych w §1 używać będzie własnych narzędzi,
sprzętu i drobnych materiałów, takich jak: śruby, nakrętki, smary, uszczelki, gazy techniczne i
inne.
4. Niezbędne dodatkowe materiały będą kupowane przez Wykonawcę. Zwrot kosztów za te
materiały  będzie  następował  na  podstawie  przedstawionej  faktury,  a  usługa   wymiany nie
będzie dodatkowo płatna.
5. Naprawy wykraczające poza zakres napraw konserwacyjnych będą wykonywane z oparciu o
oddzielne zlecenia, wyceniane i fakturowane dodatkowo.
6. Wykonawca  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. 
7.  Wykonawca będzie  prowadził  księgę  konserwacji  i  napraw,  w której  będzie  potwierdzał
wykonanie czynności (z podaniem daty oraz podpisem).
8.  Wykonawca zobowiązany jest  zapewnić  prawidłowe funkcjonowanie  urządzeń i  instalacji
objętych konserwacją.

§ 4

1.Wykonawca oświadcza,  że  prowadzi  zarejestrowaną działalność  w zakresie  prac  objętych
przedmiotem  zamówienia,  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 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  -  Dz.U.  z  2017  r.  poz.  1332  z  późn.  zm.).  Wykonawca
oświadcza ponadto, że posiada odpowiednie doświadczenie oraz potencjał ludzki i sprzętowy
niezbędny do wykonywania przedmiotu umowy.
2. Wykonawcy nie wolno powierzać wykonania czynności, o których mowa w § 1, innej osobie
lub przedsiębiorcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
3.  Wykonawca  ma  prawo  wykonywać  czynności  objęte  umową  przez  osoby  przez  siebie
zatrudnione, za których działania lub zaniechania odpowiada jak za własne.
4.  Wykonawca  oświadcza,  że  zarówno  on  sam,  jak  i  osoby  przez  niego  zatrudnione  są
przeszkolone  w  zakresie  przepisów  bhp,  ppoż  i  zobowiązują  się  do  bezwzględnego  ich
przestrzegania.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z winy jego lub jego pracowników
wyrządzone  Zamawiającemu  podczas  realizacji  przedmiotu  umowy  do  pełnej  wysokości
powstałej szkody. Wykazanie braku odpowiedzialności za szkodę ciążyć będzie na Wykonawcy.
6. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim i w ich mieniu, wyrządzone
przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
7.  Przez  cały  okres  obowiązywania  umowy  Wykonawca  będzie  posiadać  ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, na dowód czego w dniu zawarcia
niniejszej umowy przedkłada polisę ubezpieczeniową, a następnie kolejną w terminie 7 dni od
zawarcia umowy ubezpieczeniowej.



§ 5

1. Dla umożliwienia Wykonawcy realizacji jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, 
Zamawiający zapewni dostęp do urządzeń i instalacji objętych umową.
2. Zamawiający zabezpieczy pomieszczenia węzłów cieplnych i instalacji objętych umową przez
dostępem osób nieuprawnionych.
3. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane:
1) dokumentacje techniczne instalacji objętych umową;
2) dokumenty gwarancyjne urządzeń objętych gwarancją.

§ 6

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 7

1.  Miesięczne  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  strony  ustalają  w
wysokości .................(  ............) złotych brutto.
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na podstawie faktur wystawionych po zakończeniu
miesiąca kalendarzowego lub po realizacji poszczególnych czynności, w terminie 30. dnia od
daty ich otrzymania, na konto wskazane przez Wykonawcę.
3. Wykonawca będzie wystawiał faktury na: Gmina-Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1 09-400
Płock,  NIP  774-31-35-712 wraz  z  numerem umowy  według  centralnego  rejetru  umów
Urzędu Miasta Płocka, której faktury dotyczą, w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca, w
którtym została wykonana usługa.
4. Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności za wystawioną
fakturę  pod  warunkiem  udzielenia  skonta.  W  przypadku  dokonania  przez  Zamawiającego
płatności w terminie wcześniejszym niż ustalony w ust.2, strony ustalają, że skonto będzie
wynosiło równowartość oprocentowanie w wysokości 5% w skali roku od należności z faktury za
każdy dzień płatności dokonanej przed terminem określonym w ust.2. Zamawiający zastrzega,
iż  możliwość  dokonania  zapłaty  przed  terminem  będzie  uzależniona  od  jego  sytuacji
ekonomiczno-finansowej .
5. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, nie obejmuje kosztów zakupu części i urządzeń
niezbędnych do usunięcia awarii.

§ 8

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych:
1) za nie przystąpienie przez Wykonawcę do usunięcia awarii w czasie określonym w § 2 ust.1
umowy w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto;
2)  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  dotyczących  Wykonawcy  -  w  wysokości  20%
miesięcznego wynagrodzenia brutto.
2.  Żądanie  kary  umownej  nie  wyklucza  uprawnień  Zamawiającego  do  dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość kary
umownej.
3.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  przysługującego  mu
wynagrodzenia.

§ 9
                
Zamawiający  udostępnia  na  swojej  stronie  internetowej  www.zsz.plock.eu  Politykę
Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz pozostałe regulacje systemowe przyjęte w Urzędzie
Miasta Płocka do stosowania.



§ 10

1.  Każda  ze  Stron  ma prawo rozwiązać  umowę z  zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  w  przypadku  nie  wykonania  lub
nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy. 
3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na piśmie.

§ 11

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu
Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy.
3.  Do umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  -  Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy. 

§ 12

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy Strony rozstrzygać będą polubownie, a w
razie  braku  możliwości  porozumienia  rozstrzygać  będzie  właściwy  dla  Zamawiającego  sąd
powszechny.

§ 13

1.  Osobami  uprawnionymi  i  obowiązanymi  ze  strony  Zamawiającego  do  wykonywania
czynności objętych umową są:
1) .....................................................
2) .....................................................
2. Osobami uprawnionymi i obowiązanymi ze strony Wykonawcy do wykonywania czynności
objętych umową są:
1) .....................................................
2) .....................................................
3. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust.1 i 2, każda ze Stron powiadomi o tym
drugą Stronę pisemnie - w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

§ 14

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden dla  Wykonawcy,  dwa dla
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                WYKONAWCA                        


