
Umowa Nr 2/2007

na konserwacja lokalnych systemów alarmowych 

zawarta w dniu 29 grudnia 2006 r. w Pułtusku pomiędzy:
Zarządem Powiatu w Pułtusku, ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk reprezentowanym przez:

1. Tadeusza Nalewajka – Starostę Pułtuskiego,
2. Witolda Saracyna – Wicestarostę

zwanym dalej „Zleceniodawcą” 
a

Agencją Ochrony Mienia PHU „JANBIS” dr Jan Rupiński,  Warszawa, ul. Synów Pułku 10 -
wpis do ewidencji działalności gospodarczej Nr 384294 z dnia 25 lipca 2006 r., wydany przez
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy 
reprezentowanym przez:
1. Jana  Witkowskiego  –  zam.  06-200  Maków  Mazowiecki,  ul.  Witosa  8,  

PESEL  50030504915  działającego  na  podstawie  pełnomocnictwa  wydanego  przez  Szefa
Agencji Jana Rupińskiego w dniu 09.10.2006 r.   

zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.
U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm./ w dniu 29 grudnia 2006 r. strony zawarły umowę o
następującej treści:

§ 1
1. Zleceniodawca  zleca  a  Zleceniobiorca  przyjmuje  konserwację  lokalnych  systemów

alarmowych znajdujących się w obiektach Starostwa Powiatowego w Pułtusku,          ul.
Białowiejska 5 i w Magazynie Przeciwpowodziowym i Obrony Cywilnej przy             ul.
Tysiąclecia 12 w Pułtusku polegająca na przeglądzie, sprawdzaniu, oczyszczaniu           i
przeprowadzania testów elementów systemów alarmowych oraz utrzymaniu ich             w
stałej sprawności technicznej.  

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany elementów systemów alarmowych w
okresie udzielonej gwarancji, jeżeli ich uszkodzenie wynika z ujawnienia się ukrytych wad
materiałowych  lub  powstało  na  skutek  niewłaściwego  montażu  w  trakcie  procesu
produkcyjnego albo instalacyjnego. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzania konserwacji systemów alarmowych w
terminach  uzgodnionych  ze  Zleceniodawcą  oraz  do  składania  comiesięcznego  raportu
dotyczącego wykonanych czynności konserwacyjnych.

  § 2
Za wykonaną konserwację  lokalnych systemów alarmowych Zleceniodawca będzie  opłacać z
dołu  kwotę  w  wysokości  180,00  zł  netto  (słownie:  sto  osiemdziesiąt  złotych)  plus  należny
podatek  VAT 22% w kwocie  39,60  zł  (słownie:  trzydzieści  dziewięć  złotych  60/100)  razem
kwotę  brutto  219,60  zł  (słownie:  dwieście  dziewiętnaście  60/100)  przelewem  na  konto
Zleceniobiorcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 

  

§ 3



Umowa  nie  obejmuje  kosztów  wymiany  uszkodzonych  elementów  systemów  alarmowych
powstałych  na  skutek  awarii,  umyślnego  uszkodzenia  przez  Zleceniodawcę  lub  zużycia  po
okresie gwarancyjnym. 

  § 4 
1. Umowa zostaje zawarta na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2009 r.                     z

możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego terminu
wypowiedzenia. 

2. Strony ustalają, że w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy może zostać ona
rozwiązana w trybie natychmiastowym. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6
W  kwestiach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy
Kodeksu Cywilnego. 

§ 6
Wszelkie spory związane z niniejsza umową będą rozpatrywane przez sąd właściwy rzeczowo
dla siedziby Zleceniodawcy. 

§ 7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

     ZLECENIOBIORCA                                                     ZLECENIODAWCA
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