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Załącznik Nr 4 

do Ogłoszenia o zamówieniu 

Projekt  

    

Umowa nr  …………………………/2019  

 

zawarta w Płocku w dniu ……………….……… 2019 roku pomiędzy: 

 

Powiatem Płockim z siedzibą w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock, NIP: 7743227414, 

REGON: 611016034, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Płocku w osobach: 

1. ………………………………………., 

2. ………………………………………., 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Płockiego – Pani Marii Jakubowskiej, 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a  

…………………………………………………………………………………………………

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

reprezentowaną/ym przez: 

 

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

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,  

łącznie zwanymi „Stronami”, 

 

w wyniku wyboru oferty, dokonanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Strony zawarły umowę 

o następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia 

pn.: „Kompleksowa usługa z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa 

i higieny pracy na 2020 rok” dla jednostek organizacyjnych powiatu płockiego, zwanych 

dalej również „Pracodawcami”. 

2. Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia będą 

realizowane na terenie jednostek organizacyjnych powiatu płockiego oraz w innych 

miejscach w przypadku, gdy jest to uzasadnione procedurami, w których będzie 

uczestniczył Wykonawca w zakresie zadań, o których mowa w opisie przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz zobowiązuje się do 

jego wykonania z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunkach tego 

rodzaju. Ponadto Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednio wykwalifikowane osoby 

(pracowników) oraz potencjał ekonomiczny i organizacyjny niezbędny do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z: 

a) Ogłoszeniem o zamówieniu, w szczególności opisem przedmiotu zamówienia, 

b) ofertą z dnia ……………….2019 roku, 

- stanowiących integralne części niniejszej umowy. 
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5. Wykonawca może powierzyć wykonanie wszystkich lub niektórych czynności 

wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia innym osobom lub podmiotom trzecim 

(Podwykonawcom) za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Obowiązek uzyskania 

pisemnej zgody nie dotyczy pracowników lub stałych współpracowników Wykonawcy,  

z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest obowiązany do poinformowania Zamawiającego 

o wykonywaniu czynności przez te osoby lub podmioty oraz o posiadanych przez nich 

uprawnieniach do wykonywania przedmiotu zamówienia. 

6. W przypadku powierzenia wykonywania przedmiotu zamówienia Podwykonawcy, 

zgodnie z ust. 5, za czynności Podwykonawcy (działania lub zaniechania), jego 

przedstawicieli, pracowników czy innych osób i podmiotów, którymi się posługuje, 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, jak za własne 

czynności. 

7. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w ust. 1, Wykonawca 

zobowiązany jest w szczególności: 

1) do wykonywania swoich usług profesjonalnie oraz z należytą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, 

2) chronić przed osobami trzecimi tajemnice służbowe i zawodowe Zamawiającego 

i Pracodawców z którymi zapozna się w trakcie wykonywania swoich obowiązków 

– zarówno podczas obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu, 

3) do zwrotu Zamawiającemu i Pracodawcom wszelkiej dokumentacji, jaką przejął od 

nich w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, 

4) informować Zamawiającego i Pracodawców na bieżąco o wszystkich nowych 

przepisach, istotnych dla prowadzonej przezeń działalności, 

5) w uzgodnieniu z Pracodawcami, do sporządzania kwartalnych harmonogramów 

realizacji swoich obowiązków i zadań (dotyczących wszystkich jednostek 

organizacyjnych powiatu płockiego objętych przedmiotem zamówienia) oraz 

przekazania kwartalnego harmonogramu Zamawiającemu, w terminie 7 dni 

roboczych od dnia zakończenia danego kwartału, 

6) pierwszy harmonogram zostanie sporządzony w terminie 7 dni roboczych od dnia 

zawarcia umowy, co nie powoduje sprzeczności w rozpoczęciu przez Wykonawcę 

realizacji usług w terminie określonym w umowie. 

8. Pracodawcy udostępnią Wykonawcy niezbędną dokumentację umożliwiającą realizację 

obowiązków oraz uprawnień wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, a także w 

niezbędnym zakresie dane osobowe pracowników. Podstawą powierzenia przetwarzania 

danych osobowych przez poszczególnych Pracodawców Wykonawcy będzie umowa 

powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta na podstawie  

art. 28 RODO. 

 

§ 2 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 

31 grudnia 2020 roku. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawcy należy się wynagrodzenie  

w wysokości: ……….. złotych brutto miesięcznie (słownie: …………………..), w tym 

podatek VAT w obowiązującej stawce. 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje 

wszelkie koszty i wydatki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez 

Wykonawcę, w tym koszty dojazdu do siedzib jednostek organizacyjnych powiatu 

płockiego. 

3. Strony zgodnie ustalają, iż okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na podstawie faktur, które będą 

wystawiane przez Wykonawcę w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, oddzielnie dla 

każdej jednostki organizacyjnej powiatu płockiego, będących płatnikami, zgodnie 

z wykazem jednostek organizacyjnych, stanowiącym załącznik do umowy. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne raz w miesiącu, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury poszczególnym płatnikom, na adresy wskazane w wykazie,  

o którym mowa w ust. 4. 

6. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika. 

 

§ 4 

Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

a) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, w wysokości  

10 %  wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1, za każdy 

stwierdzony przypadek; 

b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę wskutek okoliczności, za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności w przypadkach, 

o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, w wysokości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych; 

c) opóźnienia w sporządzeniu i przekazaniu harmonogramów, o których mowa w § 1  

ust. 7 pkt 5 i 6, w wysokości 300,00 (trzysta) złotych za każdy dzień opóźnienia ponad 

terminy wskazane w tych przepisach. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych 

określonych w Kodeksie cywilnym. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia 

za wykonany przedmiot zamówienia. 

5. W przypadku, kiedy Wykonawca nie będzie realizował przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do przystąpienia do realizacji 

przedmiotu zamówienia w terminie jednego dnia roboczego, zastrzega sobie prawo 

powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia osobom trzecim na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, tj. Wykonawca pokryje koszt jaki Zamawiający poniósł w przypadku 

wykonania zastępczego oraz ewentualne koszty dodatkowe poniesione przy realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

 

§ 5 

Odstąpienie od umowy 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: 

a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, zostanie ogłoszona 

likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź Wykonawca zaprzestanie 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia; 
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b) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu zamówienia bez podania 

uzasadnionych przyczyn i jest w zwłoce co najmniej 14 dni ponad termin określony 

w § 2; 

c) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu zamówienia na okres dłuższy niż 7 dni  

i nie kontynuuje jego realizacji pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 

na piśmie; 

d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający prawidłowe 

wykonanie przedmiotu zamówienia; 

e) Wykonawca utraci uprawnienia lub kwalifikacje wymagane do wykonania 

przedmiotu zamówienia (§ 1 ust. 3); 

f) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia niezgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, zapisami niniejszej umowy oraz innymi dokumentami,  

w szczególności nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone  

w opisie przedmiotu zamówienia; 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia, w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, 

o których mowa w ust. 1, i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 6 

Przedstawiciele 

1. Zamawiający wyznacza jako swojego przedstawiciela w zakresie wykonywania umowy: 

Panią Małgorzatę Popławską, nr tel. 24 267 267 24, 

e-mail: m.poplawska@powiat.plock.pl. 

2. Wykonawca wyznacza jako swojego przedstawiciela w zakresie wykonywania umowy: 

………………………, nr tel. ………………….., 

e-mail: …………………………………………... 

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 następuje w formie pisemnej i nie wymaga aneksu 

do umowy. 

4. Strony zobowiązują się pisemnie informować o wszelkich zmianach danych adresowych. 

W razie zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana na adres zgodnie  

z postanowieniami niniejszej umowy będzie traktowana jako skutecznie doręczona. 

 

§ 7 

Zmiany umowy 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu 

Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3. 

 

§ 8 

Klauzula poufności 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych 

i dokumentów, w posiadanie których weszły w związku lub przy okazji realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

2. Strony zobowiązują się wykorzystywać uzyskane w toku realizacji przedmiotu 

zamówienia informacje, dane i dokumenty wyłącznie w celu wykonania umowy. 

3. Nie stanowi naruszenia ust. 1 i 2 ujawnienie informacji, danych i dokumentów: 
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a) przez Wykonawcę w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, w szczególności w zakresie informacji przekazywanych upoważnionym 

instytucjom, 

b) dostępnych publicznie lub uzyskanych niezależnie z innych źródeł, 

c) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie, 

d) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa. 

4. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, 

przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od 

Zamawiającego, wbrew postanowieniom umowy. 

5. Zobowiązanie zachowania tajemnicy wiąże Wykonawcę również po wykonaniu 

przedmiotu zamówienia lub rozwiązaniu umowy, bez względu na przyczynę. 

6. Administrator danych osobowych, w przypadku powierzenia danych osobowych 

Wykonawcy, jest zobowiązany do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/UE (Dz. U. UE. L 2016.119.1). 

W przypadku powierzenia danych osobowych Wykonawcy, Administrator danych 

osobowych ma obowiązek zawrzeć z nim umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych na zasadach określonych w w/w przepisach. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa krajowego dotyczących 

ochrony danych osobowych. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa właściwe dla umowy. 

2. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, 

z zastrzeżeniem przepisów szczególnych. 

3. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, Strony będą 

starały się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności 

ustalenia kompromisu, spory będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Załącznik do umowy: 

Wykaz płatników. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                          WYKONAWCA: 

 

 

 


