
U M O W A   - projekt 
 
zawarta w dniu ……......... r. w Nowym Targu w ramach postępowania do 30.000 EURO,  
do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.( Prawo 
zamówień publicznych tj. Dz.U. 2018 poz. 1986), na dozór zajezdni Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Nowym Targu, pomiędzy: Gminą Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 
Nowy Targ, NIP 735-001-40-12  Regon 000523956, reprezentowanym przez Burmistrza 
Miasta Nowy Targ, mgr Grzegorza Watychę, w imieniu której działa pełnomocnik Robert 
Chowaniec, Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji  w Nowym Targu ul. Konfederacji 
Tatrzańskiej 1A, zwanym w dalszej części Zleceniodawcą 
a  
………………………………....................................................................................................... 
…………………………………………………………...............................................................
........................................ 
NIP...................................Regon...................................... 
 
którą reprezentuje: 
 
…………………………………........................................................................................……..  
 
zwanym dalej Zleceniobiorcą. 
 

§  1 
1. Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca przyjmuje pełnienie czynności ochrony mienia 

Zleceniodawcy wg załączonego wykazu obiektów w Załączniku Nr 1, stanowiącego 
integralną część umowy celem zabezpieczenia ich przed kradzieżą i włamaniem. 

2. Ochrona Obiektów określonych w ust. 1 będzie pełniona przez jednego agenta ochrony 
codziennie od godz. 23.00 do godziny 5.00 dnia następnego - w dni powszednie , oraz od 
godziny 22.00 do godziny 5.00 dnia następnego – w soboty , niedziele i dni świąteczne . 

 
§  2  

1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do składania wniosków do Zleceniodawcy 
dotyczących właściwego zabezpieczenia mienia Znajdującego się na terenie chronionym, 
które Zleceniodawca ma obowiązek przyjąć do wiadomości. 

2. W razie stwierdzenia usterek w zabezpieczeniu terenu lub obiektu przed kradzieżą, 
Zleceniodawca zobowiązany jest niezwłocznie lub w ustalonym terminie usterki te 
usunąć.           

                   
§  3 

Czynności pełnienia ochrony rozpoczną się dnia 31.12.2018 r. od godz.24.00 
                      

§ 4 
Integralną część umowy stanowi protokół przekazania - przyjęcia obiektów ochrony – 
Załącznik Nr 1 

§  5 
Za szkody powstałe w dozorowanym mieniu Zleceniodawcy spowodowane kradzieżą z 
włamaniem, Zleceniobiorca odpowiada na zasadach ogólnych unormowanych Kodeksem 
Cywilny. 
 

§  6 



Strony ustalają wynagrodzenie Zleceniobiorcy na kwotę …….. zł netto za godzinę pełnienia 
ochrony. Wartość zamówienia netto …………. zł podatek VAT ………… zł. Wartość 
zamówienia brutto ………. zł (słownie: .......................................................zł). Należność za 
usługę fakturowana będzie w okresach miesięcznych .Płatna  przelewem w terminie 21 dni od 
daty otrzymania  faktury. 

§  7 
Każdej ze stron przysługuje możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy za 1 miesięcznym 
okresem wypowiedzenia. 

§ 8 
                                         
1. Umowę zawarto na okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 
2. Zmiana umowy może nastąpić na wniosek każdej ze stron w formie pisemnego aneksu do 

umowy pod rygorem nieważności. 
§  9 

Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 10 
Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 
siedziby Zleceniodawcy. 

§  11 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zleceniodawca :                                                                   Zleceniobiorca : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 
 
 

Protokół przekazania – przyjęcia  pod dozór  
 

Na podstawie umowy zawartej w dniu ……... r. pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ  reprezentowaną 
przez Burmistrza Miasta Nowy Targ mgr Grzegorz Watychę  w imieniu której działa  pełnomocnik 
Robert Chowaniec Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu ul. Konfederacji 
Tatrzańskiej 1 a 
a        
………………………………………....................................................................................................................…… 
…………………………………....................................................................................................................………… 
którą reprezentuje: 
………...........................................................................................................…………………………………………...  
 
przekazano – przyjęto pod dozór obiekty należące do Miejskiego Zakładu Komunikacji znajdujące się 
w Nowym Targu przy ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a. 
W skład ochranianych obiektów wchodzą: 
1. Budynek warsztatowo biurowy. 
2. Wiata sprzętowa. 
3. Magazyn olejów i opon. 
4. Zbiornik mobilny na olej napędowy. 
5. Plac postojowy oraz parkujące na nim pojazdy Zleceniodawcy. 
Obiekty przyjmuje się pod dozór od dnia 31.12.2018 r.godz.24.00 
 
Ustalono godziny dozoru - codziennie od 23.00 do 5.00 dnia następnego – w dni powszednie  oraz od 
godziny 22.00 do 5.00 dnia następnego – w soboty , niedziele i dni świąteczne. 
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
 .....................................      .................................... 
     (przekazujący)            (przyjmujący)  
      


