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     Wzór Umowy nr ZP/……/2021 
 
zawarta w Warszawie w dniu ……… 2021 r., pomiędzy: 
 
Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny, wpisanym do 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS 0000069210, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chocimska 24, 00-791 
Warszawa,  NIP 5250008732, Regon 000288461, w imieniu i na rzecz którego działa:  
Anna Dela – Pełnomocnik Dyrektora ds. Operacyjnych, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 8 stycznia 
2021 r (D-012-2/2021) zwanym dalej „Zamawiającym”  
 
 
 
a ……………………………………………………………………………………………………………… 
,zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
Reprezentowanym przez: 
 
 
nazywanymi poniżej także „Stronami” lub każdy z osoba – „Stroną”. 

 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty, o 
której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zawarto Umowę o następującej treści: 
 

  
 

      § 1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na  konserwacji, 
kontroli i doradztwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny przy ul. Chocimskiej 24, 
Powsińskiej 61/63  oraz ul. Dolnej 40 w Warszawie. 

2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmujący trzy lokalizacje Zamawiającego określa Opis 
przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy  od dnia jej podpisania. 
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§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do przeprowadzania kontroli i napraw urządzeń 

przeciwpożarowych. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia co najmniej Inspektora  ochrony 

przeciwpożarowej.    

3. Wykonawca oświadcza, że  posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku 

Inspektora  ochrony przeciwpożarowej lub specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej.  

4. Przez cały okres trwania Umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną i opłaconą polisę 

ubezpieczeniową, potwierdzającą jego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Umowy za szkody wyrządzone 

na osobie i mieniu na kwotę nie niższą niż:  200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) 

na jedno i wszystkie zdarzenia. Posiadane przez Wykonawcę OC musi obejmować ochroną 

ubezpieczeniową również podwykonawców, jeżeli będą realizować przedmiot zamówienia. Kopia 

polisy OC stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 

5. Jeżeli okres ubezpieczenia wygasa w trakcie obowiązywania Umowy, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu nową polisę w terminie nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed 

wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia. 

6. W przypadku braku wymaganego ubezpieczenia OC lub nieprzedstawienia Zamawiającemu polisy 

zgodnie z ust. 3, Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia (ze skutkiem 

natychmiastowym). Rozwiązanie umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi 

rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i będzie skutkowało naliczeniem 

kar umownych. 

7. Wykonawca do wykonania usługi będącej przedmiotem Umowy zapewni pracowników z 

odpowiednimi kwalifikacjami, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do Umowy. 

Lista pracowników dedykowanych do realizacji niniejszej Umowy stanowi załącznik nr 3 do Umowy  

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane niewykonaniem 

obowiązków wynikających z Umowy. 

9. Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej Umowy zobowiązany 

jest przedstawić Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji usługi na okres 12 miesięcy, 

będącej przedmiotem zamówienia. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o wszystkich zmianach 

dotyczących funkcjonowania obiektów oraz wszelkich zmianach wpływających na stan 

zabezpieczenia  obiektów. 

11. Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy zawarty został w Załączniku nr 1 do Umowy. 
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§ 3 

1. Za zrealizowanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę za okres 12 miesięcy, Strony ustalają  

maksymalne wynagrodzenie zgodne z ofertą Wykonawcy (Załącznik nr 4 do Umowy)  w tym  

podatek VAT w wysokości 23 %  w kwocie brutto ……. PLN (słownie: , 00/00).   

2. Wynagrodzenie za wykonane usługi  zawarte w pkt. I  Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający 

zobowiązuje się przekazywać ryczałtowo z dołu miesięcznie w kwocie brutto: …… PLN (słownie 

brutto:  złotych, 00/00 ). 

3. Wynagrodzenie za wykonanie usług zawartych w pkt II Opisu przedmiotu zamówienia zgodne z  

ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy wynosi: 

a.) Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków NIZP-PZH znajdujących się 

przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie (maksymalnie do 2 miesięcy czasu od podpisania umowy) za 

cenę brutto: ..................... zł, (słownie: ……………...... zł brutto), w tym należny podatek VAT (23 %),  

w kwocie …………… zł (słownie: …………) 

b.) Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku głównego NIZP-PZH 

znajdującego się przy ul. Powsińskiej 61/63 w Warszawie (maksymalnie do 2 miesięcy czasu od 

podpisania umowy) za cenę brutto: ..................... zł, (słownie: ……………...... zł brutto), w tym 

należny podatek VAT (23 %),  w kwocie …………… zł (słownie: …………) 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający zobowiązuje się przekazywać po 

wykonaniu danej usługi, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem prac o którym mowa w Opisie 

przedmiotu zamówienia, który Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu w nie 

przekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej Umowy. 

5.  Płatności będą odbywać się w okresach miesięcznych. Termin płatności wynosi 30 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem 

formalno-rachunkowym faktury za każdy zakończony miesiąc wykonanej usługi. 

 

 

§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nieterminowe lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy.  

2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) za każdorazowy przypadek nienależytego wykonania umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto określonego w  § 3 ust. 1 Umowy. Przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się 

realizację zadań niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz  załącznikiem nr 1 do 

Umowy, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a także zaniedbanie lub zaniechanie 

podjęcia działań mających na celu ochronę przeciwpożarową obiektów Zamawiającego przez  
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niepodjęcie stosownych działań mających na celu zmniejszenie do minimum powstałych szkód  

oraz nie powiadomienie stosownych służb o wystąpieniu zagrożenia lub szkody. 

2) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,                        

w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia płaconej należności za realizację przedmiotu 

umowy, potrącając kwotę kar umownych wyliczoną zgodnie z zapisem w ust. 2 bezpośrednio z 

faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. Powstała należność, 

wynikająca z naliczonej kary umownej będzie potrącana z faktury VAT po uprzednim pisemnym 

poinformowaniu Wykonawcy o nałożonej karze i jej wykonalności. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

5. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy 

Wykonawca dopuszcza się rażących zaniedbań w wykonaniu zobowiązań wynikających  z Umowy, 

niezależnie od prawa Zamawiającego do żądania zapłaty przez Wykonawcę kosztów i kar 

umownych na zasadach opisanych w Umowie. 

6. Każdej ze Stron niniejszej Umowy przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności z dwu miesięcznym okresem wypowiedzenia, przypadającym na koniec 

danego miesiąca. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania niniejszej Umowy na kolejny okres 12 miesięcy. 

Wartość wynagrodzenia na kolejne 12 miesięcy nie może przekroczyć kwoty 64 000,00 złotych 

brutto. 

 

 

 

§ 5 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy 

Wykonawca dopuszcza się rażących zaniedbań w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy, 

niezależnie od prawa Zamawiającego do żądania zapłaty przez Wykonawcę kosztów i kar 

umownych naliczonych już na zasadach opisanych w Umowie: 

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do wykonywania usługi w terminie, 

pomimo pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do przystąpienia do wykonywania 

usługi; 

2) Wykonawca bez uzasadnienia przerwał wykonywanie usługi i nie podjął jej wykonywania 

pomimo pisemnego wezwania go przez Zamawiającego; 

3) Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu  kopii polisy, o której mowa w § 2 ust. 4 Umowy; 
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2. W razie utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania ochrony przeciwpożarowej, Umowa 

niniejsza wygasa z mocy prawa, co rodzi skutki przewidziane w przypadku odstąpienia Wykonawcy 

od Umowy z jego winy, określone w § 4 ust. 2  niniejszej Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej. 

 

 

      §  

Podwykonawcy 

Niniejsza Umowa przewiduje powierzenie podwykonawcom części przedmiotowego zamówienia, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy.  

 

lub w przypadku udziału podwykonawców 

§  

Podwykonawcy 

1. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących 

podwykonawców: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania zatrudnionych 

u siebie Podwykonawców, w takim samym stopniu jak za własne. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z innymi niż wymienionymi w ust. 1 podwykonawcami 

wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

 

 

§ 6 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - 

Państwowy Zakład Higieny z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, kontakt: 

iod@pzh.gov.pl tel. 22 542 13 89; 22 55 09 771 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 

ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

mailto:iod@pzh.gov.pl
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5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową realizacji usługi/umowy. 

 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają w szczególności przepisy 

Kodeksu cywilnego, i ustaw zawierających przepisy w zakresie usługi będącej przedmiotem 

zamówienia. 

2. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 

na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

3. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszystkich sporów powstałych w związku 

z wykonywaniem niniejszej Umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze 

negocjacji wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca, pod rygorem nieważności, nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z 

niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Osoby wyznaczone do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej Umowy: 

1) ze strony Zamawiającego: Pan Paweł Olszewski e-mail: polszewski@pzh.gov.p tel: 

880 010 199  lub Pan Miłosz Skierniewski tel: 666 893 018 e-mail: mskierniewski@pzh.gov.pl  

2)  ze strony Wykonawcy – Pan ……… tel: …… e-mail: ………………………………………… 

3) Ewentualna zmiana osób wskazanych przez Strony do bezpośredniej  realizacji umowy 

powyżej dokonywana będzie w formie e-mailowej i nie wymaga zmiany niniejszej umowy w 

formie aneksu. 

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla  Wykonawcy. 

 

Załączniki: 
1.Opis Przedmiotu Zamówienia 
2. Oferta Wykonawcy 
3. Lista pracowników Wykonawcy dedykowanych do realizacji usługi ochrony przeciwpożarowej. 
4. Kopia polisy OC  
 

 
 

 

mailto:polszewski@pzh.gov.p
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                    ZAMAWIAJĄCY                                                    WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

 
 

 

                           Lista osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi PPOŻ. 

Lp. 
Imię i nazwisko osoby wykonującej 

usługę PPOŻ 

 

Zakres wykonywanych 

czynności w ramach 

usługi/Umowy 

 

 

 

  

Kwalifikacje osoby 

wykonującej usługę 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

 
 

 
 
 

           
 

 

 

 

 


