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                                                                                                               Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia 

Wzór umowy  

zawarta w ………………….. w Białymstoku pomiędzy 

Powiatem Białostockim, w imieniu którego działa Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, z siedzibą 

przy ul. Pogodnej 63/1, 15 – 365 Białystok, NIP: 9660590610 reprezentowanym przez: Dorotę Kolenda – 

Dyrektora, zwanym dalej Zamawiającym,  

a  

………………………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wdrożenie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku systemu 

antynapadowego oraz jego monitorowanie do 31.12.2018 roku za cenę przedstawioną w ofercie 

Wykonawcy z dnia…………, która wraz z ogłoszeniem o zamówieniu stanowi integralną część 

niniejszej umowy. 

2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przygotowania zabezpieczenia techniczno - sprzętowego niezbędnego do wykonania przedmiotu 

zamówienia,  

2) monitorowania sygnałów alarmowych z wdrożonego systemu antynapadowego. 

3. W ramach zabezpieczenia technicznego -sprzętowego Wykonawca: 

1) dostarczy do siedziby Zamawiającego  urządzenia tworzące system antynapadowy,  

w tym m.in.: 

a) centralę alarmową z obudową i z akumulatorem podtrzymującym zasilanie, 

b) piloty napadowe w ilości 28 sztuk, 

c) sygnalizator; 

2) dostarczony sprzęt zamontuje i uruchomi w siedzibie Zamawiającego oraz odpowiednio 

skonfiguruje w sposób umożliwiający przekazywanie sygnałów alarmowych do centrali 

alarmowej Wykonawcy z uwzględnieniem wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego 

działania systemu, zachowaniem najwyższej staranności, 

3) dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i zgodny  

z zaleceniami, normami i wymaganiami techniczno – eksploatacyjnymi obowiązującymi  

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz dostosowany do specyfiki działalności Zamawiającego, 

4. W ramach monitorowania sygnałów alarmowych Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia gotowości grupy interwencyjnej do przyjazdu w poniedziałek, środa – piątek   

w godzinach od 7.00 do 15.30, we wtorek w godzinach 7.00 – 17.00 lub w inny dzień tygodnia, 

gdy ten dzień jest wyznaczony jako dzień pracy Zamawiającego, 

2) podjęcia interwencji na każdy sygnał alarmowy odebrany przez centrum monitorowania   

i podjazdu w czasie nie dłuższym niż  …. minut (… minut w godzinach szczytu) do siedziby 

Zamawiającego., 

3) dokonywanie okresowych kontroli prawidłowości działania systemu alarmowego poprzez 

uruchomienie próbnego alarmu 1 raz w miesiącu. 
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§ 2 

Prawa i obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego  

1. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności w zakresie ochrony osób  

i mienia  wydaną przez właściwy organ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku 

o ochronie osób i mienia ( t. jedn. z Dz.U. z 2016 roku, poz. 1432 z późn. zm.) w okresie realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu kopii koncesji  

na 5 dni przed upływem terminu ważności poprzedniej koncesji, 

2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w całym okresie realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz zobowiązuje się do przedłożenia kopii polisy Zamawiającemu na 5 dni przed 

upływem terminu ważności poprzedniej polisy na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł,  

3) usługa będzie wykonywana przez  osoby posiadające kwalifikacje pracownika ochrony zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, sprawnych psychofizycznie, niekaranych. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) udostępnienia Wykonawcy  informacji niezbędnych do instalacji systemu antynapadowego,  

2) umożliwienia Wykonawcy dostępu do zasilania elektrycznego, 

3) zapłaty wynagrodzenia ustalonego w umowie. 

 

§ 3 

Termin realizacji zamówienia  

Termin realizacji zamówienia w zakresie: 

1) zabezpieczenia techniczno - sprzętowego, o którym mowa § 1 ust. 3– w ciągu  14 dni od daty 

podpisania umowy, 

2) monitorowania systemu alarmowego, o którym mowa w § 1 ust. 4 – od dnia podpisania 

„Protokołu odbioru [przedmiotu zamówienia” do dnia 31.12.2018 roku.  

 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 3 wynosi  

……..neto, podatek VAT ……% w wysokości ……….., kwota brutto…. 

2. Za usługę monitorowania, o której mowa w § 1 ust. 4 wynagrodzenie płatne będzie z dołu w formie 

abonamentu miesięcznego w wysokości ………. netto, podatek VAT…..% w wysokości………,  

kwota brutto……..  

3. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować  przelewem w terminie 14 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktury VAT  na rachunek bankowy nr 

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

4. Podstawą wystawienia faktury VAT w zakresie, o którym mowa w ust. 1 stanowi  podpisany  

bez zastrzeżeń „Protokół odbioru przedmiotu zamówienia”, którego wzór stanowi załącznik nr 1  

do niniejszej umowy.  Podstawą wystawienia faktury w zakresie, o którym mowa w ust 2  

jest podpisanie co miesiąc protokołu odbioru usługi, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy.  

5. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności wynikającego z prawidłowo 

wystawionych i dostarczonych zgodnie z umową  faktur Wykonawcy przysługuje prawo żądania 
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odsetek za zwłokę w wysokościach ustawowych.  

6. Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do właściwej 

realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty zatrudnienia pracowników, użytych 

materiałów eksploatacyjnych, urządzeń i środków technicznych, koszt dojazdu, ubezpieczeń oraz 

uwzględnia wszelkie utrudnienia związane z realizacją umowy.  

 

§ 5 

Powiadamianie stron 

1. Osobami uprawnionymi do kontaktu w związku z realizacją umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego ………………………………….. 

2) ze strony Wykonawcy………………………………………. 

2. Strony oświadczają, że będą wymieniać informacje potrzebne do starannego i należytego wykonania 

obowiązków wynikających z umowy. 

3. Strony zobowiązują się do zachowania poufności oraz właściwego zabezpieczenia informacji 

udostępnionych w ramach wykonywania niniejszej umowy. 

4. Wykorzystanie jakichkolwiek danych i informacji pozyskiwanych w toku realizacji umowy w innych 

celach niż określone w umowie jest niedopuszczalne. 

5. Wykonawca odpowiada za naruszenie poufności przez swoich pracowników. 

 

§ 6 

Gwarancje i serwisowanie  

1. Wykonawca w celu udzielenia gwarancji własnej i producenta na dostarczony  sprzęt wraz  

z przekazaniem sprzętu przekaże Zamawiającemu prawidłowo wypełnione dokumenty gwarancyjne. 

2. Okres gwarancji na dostarczony sprzęt rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu 

odbioru końcowego i jest zgodny z okresem podanym w ofercie Wykonawcy. 

3. Okresy gwarancyjne nie mogą być krótsze od gwarancji udzielanych przez producentów urządzeń. 

4. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania Protokołu odbioru końcowego dostarczy Zamawiającemu 

wykaz danych umożliwiających zgłoszenie awarii i usterek, w szczególności adres strony www, adres 

poczty elektronicznej oraz numery telefonów i faksów. 

5. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z dojazdem i usunięciem awarii i usterek  

(w tym wymiana na nowe części) stwierdzonych w przedmiocie niniejszej umowy, obciążają 

Wykonawcę. 

6. Ewentualne naprawy gwarancyjne będą odbywały się w miejscu eksploatacji sprzętu, przy czym 

dotyczy to zarówno gwarancji udzielonej przez producenta jak i  Wykonawcę.  

7. Naprawa gwarancyjna zostanie rozpoczęta w terminie nie dłuższym niż 4 godziny od momentu 

zgłoszenia telefonicznego, faksem lub pocztą elektroniczną. 

8. Gdy zaistnieje przypadek braku możliwości dokonania naprawy sprzętu w siedzibie Zamawiającego, 

Wykonawca na własny koszt odbierze sprzęt z miejsca eksploatacji, a po dokonaniu naprawy dostarczy 

go do siedziby Zamawiającego. 

9. W przypadku konieczności naprawy sprzętu trwającej dłużej niż 48 godzin Wykonawca zobowiązuje 

się na własny koszt dostarczyć i uruchomić sprzęt zastępczy, którego parametry nie będą odbiegać  

od parametrów sprzętu przeznaczonego do naprawy w terminie 24 godzin. 
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10. W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa tego samego sprzętu 

Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 3 dni liczonych od dnia zgłoszenia czwartej awarii, dokona 

jego wymiany na sprzęt nowy, wolny od wad. 

11. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty  dostarczenia  

i instalacji  nowego sprzętu. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 

1) niezrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie, o którym mowa w  § 3 pkt 1  za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia - 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1;  

2) niepodjęcia interwencji w czasie, o którym mowa w §  3 ust. 2 za każde rozpoczęte 5 minut 

opóźnienia za każdy przypadek - 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2;  

3) odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 

ust. 1 i 2 za cały przedmiot zamówienia objęty umową;  

4) odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy - 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 za cały przedmiot 

zamówienia objęty umową.  

2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 za cały przedmiot zamówienia objęty umową w przypadku 

odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

3. W sytuacji, gdy wysokość naliczonych kar umownych nie wyrównuje rzeczywistej szkody 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych, odszkodowania 

przewyższającego kary umowne przewidziane w niniejszej umowie. 

4. Zamawiającemu  przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, ze wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie 

od  umowy w tym przypadku może nastąpić w okresie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach, 

2) wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z niniejszą umową lub obowiązującymi 

przepisami. 

5. Zamawiający może rozwiązać umowę  w trybie natychmiastowym w przypadku: 

1) niedostarczenia w ciągu 5 dni przed końcem okresu ważności koncesji,  o której mowa w § 2 pkt 1 

niniejszej umowy, 

2)  naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z realizacji niniejszej umowy. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy przypadku zwłoki Zamawiającego 

przekraczającej 14 dni w zapłacie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

7. W przypadku o którym mowa w ust. 4 - 5 Wykonawcy przysługuje proporcjonalnie   wynagrodzenie  

należne za czas realizacji przedmiotu umowy.  

8. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie w trybie natychmiastowym, o którym mowa  

w ust. 4 i 5 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  

i zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości 

o przyczynie odstąpienia lub rozwiązania umowy. 
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9. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 5 dni od otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej 

wystawionej przez Zamawiającego na wskazany rachunek bankowy. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą a umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilny (t .jedn. z 2017 roku, poz. 459 z poźn. zm.). 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia do rozstrzygania sporu 

właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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Załącznik Nr 1 do umowy 

Protokół odbioru końcowego 

 

Komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w następującym składzie: 

1. …………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………. 

 

Stwierdza, że: 

1. Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie z umową. 

2. Wykonawca dostarczył dokumenty potwierdzające udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia 

objęty umową. 

3. Wykonawca dostarczył wykaz danych umożliwiających zgłoszenie awarii i usterek: 

a) adres strony www,  

b) adres poczty elektronicznej  

c) numery telefonów i faksów, 

 

4. Stwierdzono następujące usterki: 

   

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

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

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

5. Uwagi do protokołu: 

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

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

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

 Niepotrzebne skreślić 

 

Białystok, dnia ……………………… 

 

ZAMAWIAJĄCY:                    WYKONAWCA: 

 

………………….…………..                                          ………………………………. 
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Załącznik Nr 2 do umowy 

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI  

 

 

Przedstawiciel Zamawiającego: ……………………………………. 

Przedstawiciela Wykonawcy: ………………………………………. 

 

Potwierdzają prawidłowe wykonanie usługi w miesiącu ……………………… 2017 r. 

 

Wykonanie usługi zostało:  

przyjęte bez zastrzeżeń  / nie przyjęte, w związku z tym, iż stwierdza się poniższe zastrzeżenia * 

 

Uwagi dot. zastrzeżeń: 

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

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

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

 

Uzgodniono termin usunięcia wskazanych zastrzeżeń do dnia  ……………………………… 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano dnia …………………………………………. 

 

 

 

   

 

                  Przedstawiciel Zamawiającego                                  Przedstawiciel Wykonawcy 

 

 

       

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

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 


