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DZIAŁ III - WZÓR UMOWY 

UMOWA SM.ZKiF.3129- ……………../2019  
 
zawarta w Płocku w dniu ……………………….. 2019 roku pomiędzy: 
 
 
Gminą – Miasto Płock z siedzibą w Płocku przy Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP 774-31-35-712,  

 
reprezentowaną przez Straż Miejską w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 10,  
09-407 Płock, w imieniu której działa PIOTR UMIŃSKI – Komendant Straży Miejskiej na podstawie 
Pełnomocnictwa Nr 407/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku, udzielonego przez Prezydenta Miasta 
Płocka zwana w dalszej treści umowy „Najemcą”, 

 
a 
………………………………………………………………. z siedzibą w …………………………………… przy ul. …………………….  
działającą na podstawie…………………………………………………. 

 
zwanego w dalszej treści umowy „Wynajmującym” 
reprezentowaną przez ……………………………………………………… 

 
lub zwanymi łącznie „Stronami” 

 
o następującej treści: 

 
Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ). 

 
§ 1 Przedmiot zamówienia 

 
1) Przedmiotem umowy jest najem zaprojektowanego, wybudowanego, zainstalowanego  

i uruchomionego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Płocka składającego się z 115 punktów 

kamerowych i niezbędnego wyposażenia technicznego siedzib Centrów Monitoringu Wizyjnego.  

2) Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy określa opis przedmiotu zamówienia w postaci 

Programu funkcjonalno-użytkowego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

3) Integralne części niniejszej umowy stanowią: 

a) Oferta Wynajmującego, 

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
§ 2 Warunki i sposób płatności 

 

1) Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz miesięczny zwany dalej ratą w kwocie 

odpowiadającej iloczynowi liczby używanych w miesiącu punktów kamerowych i stawki najmuza 

używanie jednego punktu kamerowego o którym mowa w ust. 2 poniżej.  

2) Stawka najmu jednego punktu kamerowego składającego się z kamery obrotowej  

i kamery fisheye wynosi ………………….zł brutto (słownie: …………………. zł brutto). 

3) Rata płatna będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wynajmującego nr ………………………… 

30 dnia od daty wpływu faktury do Najemcy (faktura powinna zawierać numer umowy). 
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4) Płatności rat za punkty kamerowe będą należne i naliczane od 1-go dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym dokonano odbioru technicznego,  

5) Faktury o których mowa w ust. 3 Wynajmujący wystawia według następującego wzoru: 

NABYWCA:  Gmina – Miasto Płock  Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock      NIP: 774-31-35-712 

      ODBIORCA/PŁATNIK/ADRESAT:  Straż Miejska w Płocku  ul. Otolińska 10, 09-407 Płock. 

6) Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Najemcy. 

7) W ramach raty Wynajmujący zapewnia wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z 

eksploatacją i utrzymaniem systemu w sprawności technicznej, w tym czyszczenie, naprawę i 

konserwację kamer oraz innych urządzeń wchodzących w skład systemu, poprzedzonych 

każdorazowym zgłoszeniem Inspektora – Koordynatora Zespołu Monitoringu Miejskiego Najemcy 

lub w przypadku jego nieobecności, osoba przez niego upoważniona. 

8) Urządzenia wchodzące w skład systemu o których mowa w ust. 7 to m.in. 

a) szafy RACK z wyposażeniem, 

b) stacje operatorskie z wyposażeniem w monitory i drukarki, 

c) klawiatury sterujące z wyposażeniem. 

Powyższe urządzenia zostały wyszczególnione w Programie funkcjonalno – użytkowego o którym 

mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.  

9) W przypadku gdy podczas przeprowadzonych przez Wynajmującego oględzin stanu zgłoszonego 

do naprawy urządzenia wchodzącego w skład systemu, który będzie wymagał naprawy 

przekraczającej 24 godziny, Wynajmujący zobowiązany jest do dostarczenia Najemcy urządzenia 

zastępczego  

o parametrach nie gorszych niż oddany do naprawy.      

10) Wynajmujący oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego 

otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej NIP ……………………………… 

11) Wynajmujący oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach 

wystawianych do niniejszej umowy, należy do Wynajmującego i jest rachunkiem / nie jest 

rachunkiem*, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

Bankowe (Dz. U. 2018 poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

12) Najemca oświadcza, że będzie realizował płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu  

podzielnej płatności tzw. splitpayment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności 

w terminie ustalonym w ust. 3 niniejszej umowy. 

13) Podzielną płatność, tzw. splitpayment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 

realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych 

podatników VAT. Mechanizm podzielnej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za 

czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania, a także za 

świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.  

14) Wynajmujący oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Najemcę płatności w systemie 

podzielonej płatności.* 

* - ust. 11-14 będzie miał zastosowanie w zależności od oświadczenia złożonego w formularzu oferty. 

 

§ 3 Realizacja przedmiotu umowy 
I. Zobowiązania Najemcy: 

1) Najemca zobowiązuje się używać przedmiotowy system w sposób należyty nie powodując jego 

uszkodzenia lub zniszczenia. 
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2) Najemca jest wyłącznym użytkownikiem systemu monitoringu. 

3) Najemca nie może oddać systemu w podnajem lub w bezpłatne używanie osobie trzeciej bez 

zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie. 

4) Najemca zobowiązuje się do pełnienia funkcji operatora systemu na swój koszt. 

5) Najemca nie może dokonywać zmian w użytkowanym systemie bez zgody Wynajmującego 

wyrażonej na piśmie. 

6) W przypadku zgłoszenia zakłócenia obrazów na monitorach i uzyskanych z rejestratorów 

Wynajmujący w każdym czasie ma prawo do kontroli jakości obrazu. 

II. Zobowiązania Wynajmującego: 
1) Materiały oraz urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy oraz przeszkolenie 

pracowników wskazanych imiennie przez Najemcę, potwierdzone stosownym zaświadczeniem 

Wynajmujący zapewnia we własnym zakresie w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 2 

niniejszej umowy. 

2) Wynajmujący podejmie działania naprawcze kamer lub innych urządzeń zgłoszone przez Najemcę  

w ciągu …………….. godzin od momentu ich zgłoszenia.Przez  "podjęcie działań naprawczych" 

rozumie się: stawienie się przedstawiciela Wynajmującego w miejscu zaistniałej usterki, określenie 

jej zakresu/charakteru, wskazanie przewidzianego terminu naprawy oraz przekazanie pisemnej (fax,  

e–mail, pismo) informacji Najemcy, po uprzednim, pisemnym (fax, e–mail, pismo) zgłoszeniu usterki 

przez Najemcę, bądź w przypadkach niewymagających osobistego stawiennictwa podjęcie działań 

naprawczych zdalnie poprzez wskazanie przez Wynajmującego jej zakresu/charakteru, wskazanie 

przewidzianego terminu naprawy oraz przekazanie pisemnej (fax, e–mail, pismo) informacji 

Najemcy, po uprzednim, pisemnym (fax, e–mail, pismo) zgłoszeniu usterki przez Najemcę. 

3) Wynajmujący oświadcza, że okres przechowywania materiału archiwalnego wynosi 30 dni. 

4) Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo eksploatacji konstrukcji oraz wszystkich 

urządzeń systemu. 

5) Wynajmujący oświadcza, że nie będzie do wykonania niniejszej umowy zatrudniał pracowników 

Najemcy, pod rygorem rozwiązania umowy. 

6) Wynajmujący zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji 

uzyskanych w związku z wykonaniem niniejszej umowy, dotyczących Najemcy i jego Klientów. 

7) Przez obowiązek o którym mowa w ust. 6 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. 

8) Wynajmujący zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego na terenie 

Najemcy bez jego wiedzy i zgody. 

9) 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 niniejszej umowie. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie zobowiązania 

wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak 

za swoje własne. 

10) Wynajmujący zobowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do ochrony 

informacji poufnych Najemcy i jego Klientów, o ile w trakcie wykonania umowy mogłoby dojść do 

ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Najemcy.  
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11) Wynajmujący zobowiązany jest nie wprowadzać do pomieszczeń centrów monitoringu Najemcy 

osób trzecich. 

12) Postanowienia ust. 6 – 11 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 

umowa, 

c) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego lub decyzji 

administracyjnej.  

13) Osobami upoważnionymi za realizację postanowień niniejszej umowy są:  

a) po stronie Wynajmującego:  
      …………………………………………………………………………………………………. 
      tel. kom. ………………………………………., e-mail…………………………………………………………………………….. 
b) po stronie Najemcy: 
      ……………………………………………………. - Inspektor – Koordynator Zespołu Monitoringu Miejskiego  
      tel. kom. ………………………………………., e-mail…………………………………………………………………………….. 
      …………………………………………………….- Naczelnik Wydziału Kierowania i Logistyki 

tel. kom. ………………………………………., e-mail……………………………………………………………………………. 
 

§ 4 Termin wykonania umowy 
1)  Niniejsza umowa najmu zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia jej podpisania do: 

a) dla I etapu - do zapłaty przez Zamawiającego 38 rat, 

b) dla II etapu - do zapłaty przez Zamawiającego 38 rat, 

c) dla III etapu - do zapłaty przez Zamawiającego 38 rat. 

2)  Po zakończeniu obowiązywania umowy Wynajmujący zobowiązany jest do zdemontowania 

elementów systemu monitoringu. 

 

§ 5 Odbiór systemu 
1) Odbiór systemu nastąpi: 

a) w zakresie I etapu o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. a): maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy wraz z dodatkowym terminem 1 miesiąca na przeprowadzenie odbioru  

77 punktów kamerowych z poz. 1-77 z Załącznika nr 2 do niniejszej umowy,   

b)  w zakresie II etapu o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b): maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy wraz z dodatkowym terminem 1 miesiąca na przeprowadzenie odbioru  

28 punktów kamerowych z poz. 78 – 105 z Załącznika nr 2a do niniejszej umowy, 

c)  w zakresie III etapu o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. c): maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy wraz z dodatkowym terminem 1 miesiąca na przeprowadzenie odbioru  

10 punktów kamerowych z poz. 106 – 115 z Załącznika Nr 2b do niniejszej umowy (dot. nowych 

lokalizacji punktów kamerowych), 

d)  w zakresie wyposażenia technicznego w urządzenia powiązane z systemem: maksymalnie w ciągu 

12 miesięcy od dnia podpisania umowy wraz z dodatkowym terminem 1 miesiąca na 

przeprowadzenie odbioru. 

2)  Najemca dopuszcza możliwość w zakresie każdego etapu, częściowego jego odbioru tzn.  

min. 10 – max 15 punktów kamerowych dziennie, przy czym całkowity odbiór poszczególnych 

etapów nie może przekroczyć terminów określonych w ust. 1 lit. a), b) i c). 
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3)  Wynajmujący zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia (fax, e-mail) Najemcę /upoważnionych 

jego przedstawicieli/ o gotowości odbioru określonej części systemu z podaniem lokalizacji kamer, 

które Wynajmujący zgłasza do odbioru. 

4)    Wynajmujący wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty 

pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości odbioru, zawiadamiając o tym Najemcę.   

5)   Strony ustalają, że z czynności odbioru systemu /lub jego części, zostaną sporządzone protokoły 

zawierające ustalenia dokonane w toku oraz terminy wyznaczone do usunięcia stwierdzonych wad, 

którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy. W razie nie usunięcia wad w ustalonym 

terminie, Najemca uprawniony jest do ich usunięcia na koszt Wynajmującego.   

6) Jeżeli w toku czynności odbioru systemu 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 usunięcie wad, 

7)    Jeżeli opóźnienie odbioru I etapu systemu przekroczy 30 dni od terminu określonego w § 5 ust. 1 lit. 

a),  Najemca może wypowiedzieć umowę w całości.  

 

§ 6 Kary umowne 

 

1) Wynajmujący zobowiązany jest zapłacić karę umowną za: 

a)  zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a),  

w wysokości 5% raty za najem 77 punktów kamerowych tj. ……………… zł brutto  za każdy dzień 

zwłoki, przy czym nie więcej niż rata za najem całego systemu składającego się ze 115 punktów 

kamerowych, 

b) zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. b),  

w wysokości 5% raty za najem 28 punktów kamerowych tj. ……………… zł brutto, za każdy dzień 

zwłoki, przy czym nie więcej niż rata za najem całego systemu składającego się ze 115 punktów 

kamerowych, 

c)   zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. c), 

w wysokości 5% raty za najem 10 punktów kamerowych tj. ……………… zł brutto, za każdy dzień 

zwłoki, przy czym nie więcej niż rata za najem całego systemu składającego się ze 115 punktów 

kamerowych, 

d) zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 5% raty za najem 

całego systemu składającego się ze 115 punktów kamerowych tj. ……………… zł brutto, za każdy 

dzień zwłoki w ich usunięciu ponad termin wyznaczony przez Najemcę, przy czym nie więcej niż 

rata za najem całego systemu składającego się ze 115 punktów kamerowych, 

e)  zwłokę w podjęciu działań naprawczych, o których mowa w § 3.II ust. 2 w wysokości 100,00 zł 

brutto za każdą godzinę zwłoki, 

2)Wynajmujący zobowiązany jest zapłacić karę umowną za: 

a) wyłączenie z eksploatacji kamer lub uniemożliwiających pracę systemu na okres dłuższy niż  

24 godziny w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień niesprawności. Nadto będzie to skutkowało 

obniżeniem raty, proporcjonalnie do czasu i ilości  wyłączenia takich kamer, 

b)wyłączenie z eksploatacji innych urządzeń powiązanych z systemem, o których mowa  

w § 2 ust. 8 lit. a), b), c) uniemożliwiających pracę systemu na okres dłuższy niż 24 godziny, za 
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wyjątkiem sytuacji, o której mowa w mowa w § 2 ust. 9, w wysokości 50,00 zł brutto za każdy 

dzień niesprawności. Nadto będzie to skutkowało obniżeniem raty, proporcjonalnie do czasu i 

ilości wyłączenia takich urządzeń,  

c) niedotrzymanie okresu przechowywania materiału archiwalnego o którym mowa w § 3.II ust. 3,  w 

wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień. Nadto będzie to skutkowało obniżeniem raty 

proporcjonalnie do niedotrzymanego okresu przechowywania materiału archiwalnego uzyskanego 

z danej kamery.   

     Podstawą obniżenia raty będzie pisemna korespondencja między Stronami stanowiąca Załączniki  

Nr 4 do niniejszej umowy.  

3) Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda, Wynajmujący 

zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości ponad wysokość kar umownych. 

 

§ 7 Wypowiedzenie umowy 

 
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 

do niektórych kamer, Najemca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy w części dotyczącej 

tych kamer, 

b) nastąpi zakłócenie obrazów na monitorach i uzyskanych z rejestrów 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 § 3.II ust. 2 niniejszej 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 kamery / kamer 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. 

 

§ 8 Ochrona danych osobowych 

 
1) Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz powierza 

przetwarzanie danych osobowych swoich pracowników, współpracowników, klientów oraz danych 

osób przekazanych przez w/w osoby, niezbędnych do wykonania niniejszej Umowy. 

2) Niezależnie od powyższego Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy przekazanych im do 

przetwarzania danych osobowych przez czas trwania niniejszej Umowy oraz po jej wygaśnięciu,  

z wyjątkami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności 

jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynika bezpośrednio z przepisu prawa, wyroku sądowego lub 

decyzji administracyjnej albo w celu wykonania praw i roszczeń istniejących między Stronami. 

3) Wynajmujący oświadczył, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w 

celu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego / zgodnie z oświadczeniem 

Wynajmującego złożonym w ofercie/. 
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§ 9 Inne postanowienia. 
 

1) Wynajmujący odpowiada za jakość wykonania przedmiotu umowy. 

2) Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i mogą nastąpić jedynie w drodze pisemnego aneksu. 

3) 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: 

a) osób określonych w § 3 ust. 13, 

b) stawki najmu, w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT, 

c) 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, 

d) 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, 

e) terminu wykonania umowy w przypadku zmiany umowy dokonanej zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 

2 lub 3 lub 6, 

f) zmianę miejsc posadowienia każdego punktu kamerowego w przypadku gdy okaże się, że w 

miejscach wskazanych w Załącznikach nie będzie technicznych możliwości zainstalowania 

kamery. W takim przypadku termin wykonania tej części umowy ulegnie wydłużeniu o czas 

niezbędny do dokonania zmiany posadowienia takiego punktu kamerowego.  

g) formy płatności zgodnie z § 2.  

4) W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z 

późn. zm.). 

5) Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów mogących powstać podczas realizacji 

postanowień niniejszej umowy  jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Najemcy. 

6) Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wynajmującego i dwa dla Najemcy. 

 

NAJEMCA                                                                                                          WYNAJMUJĄCY 
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Załącznik Nr 2 do umowy 

 

LOKALIZACJA PUNKTÓW KAMEROWYCH (DOT. ETAPU I – 77 KAMER) 
 

Obsługa wraz z odbiorem obrazu z kamer w głównym Centrum Monitoringu Wizyjnego – Pl. Stary Rynek 1  
L.P. MIEJSCE USYTUOWANIA KAMERY  

(ulica itp.)  
WYMAGANE PRZEZ NAJEMCĘ CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ ZAMONTOWANĄ 

KAMERĘ 

1 Rondo Grabskich 
 

Obserwacja ruchu pojazdów oraz ruchu pieszego w rejonie ronda 

2 Ul. Mościckiego 
 

Obserwacja rejonu osiedla wraz z terenem przyległym do Zespołu Szkół 
Budowlanych nr 1 

3 Skrzyżowanie ulic: 
Miodowa – Słodowa   

Obserwacja rejonu skrzyżowania  

4 Skrzyżowanie ulic: 
Miodowa – Bartnicza  

Obserwacja rejonu skrzyżowania oraz pawilonów  
usługowo – handlowych  

5 Skrzyżowanie ulic: 
Łukasiewicza – Batalionów Chłopskich   

Obserwacja rejonu skrzyżowania wraz z terenem przyległym  
do ORLEN ARENY 

6 Skrzyżowanie ulic: 
Rembielińskiego – Płoskiego  

Obserwacja rejonu skrzyżowania oraz wejścia na Targowisko Miejskie 

7  Skrzyżowanie ulic: 
Łukasiewicza – Tysiąclecia  

Obserwacja rejonu skrzyżowania 

8 Skrzyżowanie ulic: 
Al. Kobylińskiego – Łukasiewicza  

Obserwacja rejonu skrzyżowania 
 

9 Skrzyżowanie ulic: 
Kazimierza Wielkiego – Okrzei 

Obserwacja rejonu skrzyżowania 
 

10 Skrzyżowanie ulic: 
Nowowiejskiego – Okrzei  

Obserwacja rejonu skrzyżowania 
 

11 Skrzyżowanie ulic: 
Tysiąclecia – Roguckiego  

Obserwacja rejonu skrzyżowania oraz Alei Nowaka i pasażu Roguckiego 
 

12 Skrzyżowanie ulic: 
Al. Kobylińskiego – Spacerowa  

Obserwacja rejonu skrzyżowania Alei Nowaka i Spacerowej 

13 Skrzyżowanie ulic: 
Bielska – Ostatnia  

Obserwacja rejonu skrzyżowania 

14 Skrzyżowanie ulic: 
Tysiąclecia – Przemysłowa  

Obserwacja rejonu skrzyżowania 

15 Ul. Nowy Rynek  
„Antypodkowa” 

Obserwacja parkingu Placu Manifestacji wraz z przyległymi pawilonami 
usługowo-handlowymi i Teatrem Dramatycznym 

16 Ul. Nowy Rynek 
naprzeciw budynku Królewiecka 11  

Obserwacja rejonu skrzyżowania wraz z pawilonami usługowo-handlowymi i 
terenem zielonym 

17 Skrzyżowanie ulic: 
Bielska – Narodowych Sił Zbrojnych 

Obserwacja rejonu skrzyżowania wraz z przejazdem kolejowym 

18 Skrzyżowanie ulic: 
Al. Jachowicza – 11 Listopada   

Obserwacja rejonu skrzyżowania 

19 Skrzyżowanie ulic: 
1 Maja – Królewiecka   

Obserwacja rejonu skrzyżowania 

20 Skrzyżowanie ulic: 
Kolegialna – Misjonarska  

Obserwacja rejonu skrzyżowania wraz z terenem przyległym  
do Szkoły Muzycznej 

21 Skrzyżowanie ulic: 
Zacisze – Pl. J. Dąbrowskiego 

Obserwacja rejonu skrzyżowania wraz z terenem zielonym i terenem 
przyległym do Szpitala Miejskiego Św. Trójcy 

22 Skrzyżowanie ulic: 
Warszawska – Gradowskiego 

Obserwacja rejonu skrzyżowania 
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23 Skrzyżowanie ulic: 
Kolegialna – Gradowskiego 

Obserwacja rejonu skrzyżowania 
 
 

24 Skrzyżowanie ulic: 
Dworcowa – Chopina 

Obserwacja rejonu skrzyżowania wraz z terenem przyległym  
do Dworca PKP/PKS 

25 Skrzyżowanie ulic: 
Kochanowskiego – Mickiewicza 

Obserwacja rejonu skrzyżowania wraz z terenem przyległym do Stadionu 
Miejskiego 

26 Skrzyżowanie ulic: 
Wyczałkowskiego – Kazimierza Wielkiego 

Obserwacja rejonu skrzyżowania oraz ciągu pieszego  
przy Placu Stary Rynek 

27 Ul. Grodzka 8 
 

Obserwacja ruchu ulicznego wraz z ciągiem pieszym oraz terenem przy lokalach 
usługowo-handlowych 

28 Ul. Tumska 5 Obserwacja ruchu ulicznego wraz z ciągiem pieszym 
 

29 Ul. Teatralna  
 

Obserwacja ulicy wraz z terenem przyległym do Liceum Ogólnokształcącego Im. 
Stanisława Małachowskiego 

30 Ul. 3 Maja  Obserwacja osiedla wraz z terenem przyległym do Banku PKO BP 
 

31 Rondo Dmowskiego 
 

Obserwacja ruchu pojazdów oraz ruchu pieszego w rejonie ronda 

32 Skrzyżowanie ulic: 
 1 Maja – Al. Jachowicza 

Obserwacja rejonu skrzyżowania 

33 Skrzyżowanie ulic: 
Zgliczyńskiego – Batalionów Chłopskich 

Obserwacja rejonu skrzyżowania wraz z terenem przyległym  
do ORLEN ARENY 

34 Skrzyżowanie ulic: 
Padlewskiego – Gradowskiego 

Obserwacja rejonu skrzyżowania 

35 Skrzyżowanie ulic: 
Dobrzyńska – Al. Kobylińskiego  

Obserwacja rejonu skrzyżowania wraz z terenem przyległym  
do Domu Studenta „Wcześniak” 

36 Skrzyżowanie ulic: 
Mickiewicza – Chopina 

Obserwacja rejonu skrzyżowania wraz z terenem przyległym do Dworca 
PKP/PKS 

37 Skrzyżowanie ulic: 
Al. Kobylińskiego - Topolowa  

Obserwacja rejonu skrzyżowania 

38 Skrzyżowanie ulic: 
Obrońców Westerplatte – Bielska 

Obserwacja rejonu skrzyżowania 

39 Skrzyżowanie ulic: 
Dworcowa – Lasockiego 

Obserwacja rejonu skrzyżowania 

40 Skrzyżowanie ulic: 
Kwiatka – Jerozolimska 

Obserwacja rejonu skrzyżowania 

41 Skrzyżowanie ulic: 
Pl. Stary Rynek – Zduńska 

Obserwacja rejonu skrzyżowania oraz  

42 Skrzyżowanie ulic: 
Bielska – Kwiatka 

Obserwacja rejonu skrzyżowania 

43 Skrzyżowanie ulic: 
Grodzka - Jerozolimska 

Obserwacja rejonu skrzyżowania oraz ciągu pieszego  
przy Pl. Stary Rynek 

44 Pl. Stary Rynek Obserwacja rejonu Pl. Stary Rynek 
 

45 Skrzyżowanie ulic: 
Pl. Narutowicza – Grodzka    

 
Obserwacja ciągu pieszego i ruchu pojazdów wraz z terenem przyległym do 

Sądów: Rejonowego, Okręgowego i budynkiem Odwachu  
wraz z Płytą Nieznanego Żołnierza  

46 Pl. Narutowicza 
(przy postoju TAXI) 

47 Pl. Narutowicza 
(przy Pałacu Biskupim) 

48 Ul. Tumska  
(przy Katedrze) 

Obserwacja ciągu pieszego i ruchu pojazdów wraz z terenem przyległym do 
Katedry 

49 Ul. Kwiatka  
(obok budynku Boźnicy) 

Obserwacja ciągu pieszego i ruchu pojazdów wraz z terenem przyległym do 
Boźnicy 

50 Skrzyżowanie ulic: Obserwacja rejonu skrzyżowania 
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Tumska – Kolegialna 

51 Skrzyżowanie ulic: 
Tumska – Sienkiewicza 

Obserwacja rejonu skrzyżowania 

52 Skrzyżowanie ulic: 
Tumska – Królewiecka  

Obserwacja rejonu skrzyżowania, terenu przyległego do pawilonów usługowo-
handlowych oraz terenu rekreacyjnego 

53 Skrzyżowanie ulic: 
Al. Jachowicza – Kilińskiego 

Obserwacja rejonu skrzyżowania 

54 Skrzyżowanie ulic: 
Kilińskiego – 4 Pułku Strzelców Konnych  

Obserwacja rejonu skrzyżowania 

55 Skrzyżowanie ulic: 
Kilińskiego – Kolegialna   

Obserwacja rejonu skrzyżowania 

56 Skrzyżowanie ulic: 
Kilińskiego – Norbertańska 

Obserwacja rejonu skrzyżowania wraz z wjazdem na most Im. Legionów 
Marszałka Józefa Piłsudzkiego i dojściem do ZOO 

57 Skrzyżowanie ulic: 
Pl. Obrońców Warszawy – Kościuszki  

Obserwacja terenu rekreacyjnego na Placu Obrońców Warszawy, terenu 
przyległego do Prokuratury Okręgowej i pomnika Władysława Broniewskiego 

58 Skrzyżowanie ulic: 
Kolegialna – 1 Maja 

Obserwacja rejonu skrzyżowania 

59 Skrzyżowanie ulic: 
Sienkiewicza – 1 Maja 

Obserwacja rejonu skrzyżowania 

60 Ul. Piekarska 
(przy Hotelu „Starzyński’) 

Obserwacja nabrzeża wiślanego wraz z rzeką Wisłą 

61 Skrzyżowanie ulic: 
Al. Jachowicza – Bielska  

Obserwacja rejonu skrzyżowania 

62 Skrzyżowanie ulic: 
Al. Jachowicza – Obrońców Westerplatte  

Obserwacja rejonu skrzyżowania 

Obsługa wraz z odbiorem obrazu z kamer w Centrum Monitoringu Wizyjnego – Kilińskiego 8 

63 Al. Roguckiego Obserwacja ciągu pieszego Al. Roguckiego 
 

64 
 

Skrzyżowanie ulic: 
Łukasiewicza (nr 18-20) – Tysiąclecia  

Obserwacja terenu placu zabaw, siłowni oraz terenu osiedla 

65 Ul. Piekarska  
Przy pomniku Krzywoustego 

Obserwacja ul. Piekarskiej, promenady spacerowej oraz placu  
z pomnikiem Bolesława Krzywoustego 

66 Skrzyżowanie ulic: 
Popłacińska – Portowa   

Obserwacja rejonu skrzyżowania 

72 Skrzyżowanie ulic: 
Traugutta - Mickiewicza 

Obserwacja ul. Traugutta oraz terenu osiedla przyległego  
do Stadionu Miejskiego  

73 Ul. 7 czerwca 1991roku Obserwacja placu zabaw, terenu przyległego do ORLEN ARENY  
i Stadionu Im. Kazimierza Górskiego 

74 Skrzyżowanie ulic: 
Przemysłowa - Kostrogaj 

Obserwacja rejonu skrzyżowania 

75 Skrzyżowanie ulic: 
Ostatnia – Al. Spacerowa 

Obserwacja odcinka Al. Spacerowej oraz ul. Ostatniej 

76 Skrzyżowanie ulic: 
Gradowskiego – Sienkiewicza  

Obserwacja rejonu skrzyżowania  

Obsługa wraz z odbiorem obrazu z kamer w Centrum Monitoringu Wizyjnego – Al. Armii Krajowej 62 

67 Ul. Paderewskiego  Obserwacja terenu skweru oraz ciągu pieszego pasażu 
 

68 Skrzyżowanie ulic: 
Armii Krajowej – Wańkowicza  

Obserwacja ruchu ulicznego i terenu osiedla  

69 Rondo Wojska Polskiego Obserwacja odcinka dojazdowego do mostu Solidarności  
oraz Trasy Ks. Popiełuszki 

70  Skrzyżowanie ulic: 
Św. Zygmunta – Św. Floriana 

Obserwacja terenu osiedla 

71 Skrzyżowanie ulic: 
Szarych Szeregów – Łączniczek 

Obserwacja terenu osiedla 
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77 Ul. Grabówka  Obserwacja ul. Grabówka, odcinka mostu Solidarności  
oraz tras pieszych na most 

 
 

Załącznik Nr 2a do umowy 
 

LOKALIZACJA PUNKTÓW KAMEROWYCH (DOT. ETAPU II – 28 KAMER) 
 

Obsługa wraz z odbiorem obrazu z kamer w Centrum Monitoringu Wizyjnego – Pl. Stary Rynek 1  
L.P. MIEJSCE USYTUOWANIA KAMERY (ulica itp.)  WYMAGANE PRZEZ NAJEMCĘ CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ 

ZAMONTOWANĄ KAMERĘ 

78 
 

 
 
 

Wzgórze Tumskie  

Obserwacja terenu za katedrą od strony starej siedziby Muzeum 
Diecezjalnego 

79 
 

Obserwacja terenu obok schodów zejściowych do ul. Rybaki i wzgórze 
między katedrą, a skarpą 

80 
 

Obserwacja terenu od frontu katedry 

81 
 

Obserwacja skweru przy pomniku L. Krzywickiego oraz terenu przy 
schodach zejściowych do amfiteatru 

82 
 

Skrzyżowanie ulic: 
Sienkiewicza - Kaczmarskiego 

Obserwacja ul. Sienkiewicza oraz Kaczmarskiego na odcinku od bramy 
przy ul. Kwiatka w stronę ul. Królewieckiej 

83 
 

Skrzyżowanie ulic: 
Bielska - Tysiąclecia 

Obserwacja skrzyżowania oraz ulic dojazdowych 

Obsługa wraz z odbiorem obrazu z kamer w Centrum Monitoringu Wizyjnego – Armii Krajowej 62 

84 
 

Skrzyżowanie ulic: 
Czwartaków – Pasaż Paderewskiego 

Obserwacja ul. Czwartaków od marketu OBI do ronda  
w ul. Jana Pawła II, oraz pasażu Paderewskiego 

85 
 

Ul. Kutrzeby 2 a  Obserwacja otoczenia Zespołu Szkół Nr 5 od strony kościoła parafii  
Św. Krzyża oraz ul. Kutrzeby w stronę Armii Krajowej 

86 
 

Przejazd pod torami kolejowymi  
w ul. Piłsudskiego 

Obserwacja przejazdu pod torami kolejowymi, terenu otoczenia 
budynków wielorodzinnych przy ul. Dobrowolskiego, obserwacja 

agregatu zasilającego system pomp wody opadowej 

95 
 

Skrzyżowanie ulic: 
Otolińska – Boryszewska  

Obserwacja ruchu samochodów na „małej obwodnicy” oraz ruchu 
pojazdów w ul. Otolińskiej 

102 
 

Armii Krajowej na wysokości stacji paliw 
ORLEN 

Obserwacja przystanków Komunikacji Miejskiej Płock, terenu osiedla 
oraz parkingu przy sklepie LIDL 

103 
 

Ul.Batalionu „Parasol” 13 Obserwacja odcinaka ul. Batalionu Parasol od ul. Armii Krajowej oraz 
terenu między budynkiem wielorodzinnym Nr 13, a osiedlem domków 

jednorodzinnych 

Obsługa wraz z odbiorem obrazu z kamer w Centrum Monitoringu Wizyjnego – Kilińskiego 12 

87 
 

Rondo Lajourdie Obserwacja zjazdu z mostu Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
 i przejazdu w ul. Kolejową, obserwacja ronda i ruchu kolejowego 

88 
 

Ul. Mostowa  Obserwacja wjazdu na most Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
i przejazdu przez ul. Mostową, obserwacja mostu i ruchu kolejowego 

89 
 

Skrzyżowanie ulic: 
Południowa – Słoneczna  

Obserwacja obszaru skrzyżowania oraz przejazdu kolejowego 

90 
 

Skrzyżowanie ulic: 
Słoneczna – Wiatraki 

Obserwacja obszaru skrzyżowania, obiektów handlowo-usługowych  
w ul. Słonecznej oraz ul. Wiatraki  

91 
 

Skrzyżowanie ulic: 
Wyszogrodzka – Lenartowicza  

Obserwacja odcinka ul. Wyszogrodzkiej oraz  
ul. Lenartowicza z terenem przy sklepie PSS Społem 

92 
 

Skrzyżowanie ulic: 
Na Skarpie – Jasna  

Obserwacja skrzyżowania, terenu osiedla Skarpa wraz z okolicą zespołu 
rekreacyjno-sportowego 

93 
 

Rondo Bronarskiego 
na skrzyżowaniu ulic Medyczna Dobrzyńska  

Obserwacja ruchu samochodowego na rondzie oraz terenu  
przy sklepie MILA 

94 
 

Skrzyżowanie ulic: 
Medyczna – Szpitalna  

Obserwacja ul. Szpitalnej z wylotem w kierunku Dobrzynia n/Wisłą, 
obserwacja pętli autobusowej i otoczenia  

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
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96 
 

Zgliczyńskiego  
na wysokości budynku MOPS 

Obserwacja ul. Zgliczyńskiego na odcinku od ul. Tysiąclecia  
oraz odcinka zakończonego budynkiem Zgliczyńskiego 4/1 

97 
 

Skrzyżowanie ulic: 
Rembielińskiego – Rutskich 

Obserwacja skrzyżowania, wgląd w ul. Rembielińskiego, obserwacja  
ul. Rutskich od ul. Przemysłowej do Rembielińskiego 

98 
 

Ul. Bielska 51/3 
Teren obok budynku oraz zespole garaży 

Obserwacja terenu osiedla, ścieżek pieszych, dróg wewnętrznych 

99 
 

Skrzyżowanie ulic: 
Kutnowska – Góry i Osiedlowa  

Obserwacja skrzyżowania oraz ruchu pojazdów na DK 60 w stronę 
Gostynina  

100 
 

Ul. Tysiąclecia 10 
Miedzy budynkiem i sklepem PSS Społem 

Obserwacja parkingu, wejść do lokali pawilonów usługowo-handlowych, 
obserwacja terenu osiedla 

101 
 

Skrzyżowanie ulic: 
Kolejowa – Kościelna  

Obserwacja skrzyżowania oraz ruchu pojazdów w stronę drogi Nr 575  
w kierunku Dobrzyków, Warszawa 

104 
 

Lachmana 26,24A 
Teren między budynkami, 

a Zespołem Szkół nr 1 przy ul. Piaska 5 

Obserwacja terenu między budynkami wielorodzinnymi 

105 
 

Skrzyżowanie ulic: 
Chopina - Lachmana 

Obserwacja skrzyżowania, zjazdu z ul. Chopina pod wiadukt  
nad ul. Piłsudskiego 

 

 

Załącznik Nr 2b do umowy 
 

LOKALIZACJA PUNKTÓW KAMEROWYCH (DOT. ETAPU III – 10 KAMER) 
DODATKOWE PUNKTY KAMEROWE (nowe lokalizacje) 

Obsługa wraz z odbiorem obrazu z kamer w Centrum Monitoringu Wizyjnego – Armii Krajowej 62 
L.P. MIEJSCE USYTUOWANIA KAMERY (ulica itp.)  WYMAGANE PRZEZ NAJEMCĘ CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ 

ZAMONTOWANĄ KAMERĘ 

107 
 

Skrzyżowanie ulic: 
Harcerska – Wyszogrodzka 

Obserwacja rejonu skrzyżowania oraz ruchu pojazdów w kierunku 
Warszawy 

112 Ul. Morelowa Obserwacja rejonu placu zabaw i terenu osiedla w rejonie sklepu 
spożywczego 

113 Łączniczek 8/Szarych Szeregów 6-12 Obserwacja ruchu pieszego w rejonie przejścia do Galerii Mazovia i 
Parku Północnego 

115 Park Północny Obserwacja rejonu parku oraz terenu przyległego od strony Zespołu 
Szkół Nr 5 

Obsługa wraz z odbiorem obrazu z kamer w Centrum Monitoringu Wizyjnego – Kilińskiego 12 

106 Rondo 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa Obserwacja ruchu drogowego w stronę Warszawy i trasy Jerzego 
Popiełuszki 

108 Ul.Bielska 
kierunek: Brochocin-Stróżewko 

Obserwacja rejonu skrzyżowania oraz ruchu samochodowego w 
kierunku Bielska i centrum miasta Płocka 

109 Skrzyżowanie ulic: 
Szpitalna – Traktowa 

Obserwacja rejonu skrzyżowania oraz ruchu pojazdów w kierunku 
Dobrzynia  

110 Skrzyżowanie ulic 
Ul. Łukasiewicza – Miodowa 

Obserwacja ruchu drogowego w stronę PKN ORLEN oraz wejścia na 
stadion dla kibiców przyjezdnych 

111 Skrzyżowanie ulic: 
Kazimierza Wielkiego – Rybaki 

Obserwacja rejonu skrzyżowania 

114 Ul. Bukowa 40 Obserwacja rejonu bloku wraz z terenem przyległym 
 

 

 

 



13 

 

 

Załącznik nr 3 do umowy 

PROTOKÓŁ OBIORU TECHNICZNEGO 

Protokół spisany dnia ......................................................20 ………… roku w sprawie odbioru 

przedmiotu umowy tj.: Najem zaprojektowanego, wybudowanego, zainstalowanego i 

uruchomionego, systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka oraz niezbędnego wyposażenia 

centrów monitoringu wizyjnego, (dot. …… etapu zgodnie z § 4 ust. 1 lit. ……). 

Ilość odbieranych punktów z kamerami ………………………  

Lokalizacja odbieranych punktów z kamerami: …………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Komisja w składzie po stronie Najemcy:  

....................................................................................... 

....................................................................................... 

………………………………………………………………………………….. 

Komisja w składzie po stronie Wynajmującego:  

...................................................................................... 

...................................................................................... 

Po analizie dokumentacji technicznej i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stwierdzamy co 

następuje: 

1) Zamówienie zostało wykonane zgodnie z dokumentacją i SIWZ                                          - TAK/NIE* 

 

2)  Zamówienie zawiera wady możliwe do usunięcia                                                                    - TAK/NIE* 

WADY ISTOTNE 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

WADY NIEISTOTNE 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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Komisja postanowiła: 

 Dokonać odbioru TAK/NIE* 

 W związku z wystąpieniem wad istotnych, Najemca nie dokonuje odbioru do czasu usunięcia 
wad.* 

 W związku z wystąpieniem wad nieistotnych, Najemca dokonuje odbioru i wyznacza 
Wynajmującemu termin na usunięcie wad do dnia ...................................................* 

 

Dodatkowe ustalenia stron: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

Podpisy po stronie Najemcy                                                        Podpisy po stronie Wynajmującego 

 

 

 

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

 

 

* właściwe podkreślić  
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Załącznik Nr 4 do umowy 

L.Dz. SM.WKiL.5231-………….. /……….. /…..                                                       Płock, dnia ……….. 20……. roku 

 

…………………………………………… 

………………………………………...... 

…………………………………………… 

  (nazwa i adres Wynajmującego) 

 

Dot. niesprawności monitoringu miejskiego. 

 

        Straż Miejska w Płocku informuje, że w miesiącu ………………………… 20….. roku niesprawne były 

nw. kamery / urządzenia systemu / nie jest zachowany okres przechowywania materiału 

archiwalnego* monitoringu wizyjnego miasta Płocka: 

Dot. umowy nr ………………………….. z dnia………………………………… 

L.p. Nr kamery / nazwa urządzenia Lokalizacja kamery /urządzenia /  

miejsce wystąpienia niesprawności* 

Okres wystąpienia niesprawności 

Od 
Data / godzina 

Do 
Data / godzina 

1  
 

   

2  
 

   

Dotyczy: Niedotrzymania okresu przechowywania materiału archiwalnego  

w Centrum Monitoringu Miejskiego w Płocku przy ul. …………………………………………...* 
 

Od data ……….. 
 

Do data ………… 

 
Razem ilość dni ………………… 

 

        W związku z powyższym zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 2 lit. a)*, b)*, c) * zawartej ww. 

umowy, które skutkują obniżeniem raty, proszę o weryfikację i ustosunkowanie się do wykazanych 

niesprawności. 

 

* - niepotrzebne skreślić
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