
Umowa nr 51/2009

zawata w dniu L06.2009r. w Pultusku pomiQdzyi

Starcstwem Powiatowym w Pultusku z siedzib4 ul. Bialowiejska 5, 06-100 Pultusk,
NIP:568-14-17-174
reprezentowanym przez:

- Andrzeja Doleckiego - StarostQ Pultuskiego
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

a

,,AL-BER' Jerzy Berna3 z siedzib4 ul. Andersena 18/50, 01-911 Warszawa, wpis do ewidencji
dzialalnodci gospodarczej Prezydenta m.st. Wanzawa nr 15198 z dnia 05.10.2004r.,
N IP:118-011-06-98
reprezentowanym plzezl

- Jerzego Bemasia
zwanl,rn dalej OPERATOREM.

- wlaiciciela

$1

ZAMAMAJ,{CY zleca a OPERATOR przyjmuje do wykonania uslugi w zakesie
monitorowania i konserwacj i:

- radiowego systemu Nokton ^lslemr bsprze\'oddaega nonitorowania centruli lokaLnego
srstenu s),gnalizacj i Poaaru/,

- lokalnego systemu sygnalizacji pozaru,
zwanych dalej ..SYSTEM PPOZ' zainstalowanego w obiekcie Starostwa Powiatowego
w Pultusk - Wydzial Geodezji i Gospodarki NieruchomoSciami do Komendy Powiatowej PSP
w Pultusku.

$2

W mmach obowi4zku pzyjQtego w $l OPERATOR zobowi4zuje sie do stalego monitorowania
i utrzymania w stalej sprawnosci eksploatacinej SYSTEMU PPOZ oraz dokonlwania
jego konseruacji urzadzen I raz na J miesiace.

s3

Dla umozliwienia OPERATOROWI realizacji jego zobowi4zan wynikaj4aych z niniejszej
umowy ZAMAWIAJACY zobowiqzany jest zapewnid OPERATOPROWI na kaZde jego
z{danie dostQp do urzqdzei bedqcych pEedmiotem uslugi monitorowania.

l4

OPERATOR ponosi calkowit4 odpowiedzialno6i za stan i dzialanie SYSTEMU PPOZ,
w lym za wywolywanie falszywych alarm6w, za wyj4tkiem alarm6w i uszkodzeti
powstalych z winy ZAMAWIAJATCEGO.
OPERATOR gwarantuje przyst@ienie do usurigcia awarii SYSTEMU PPOZ w czasie
do 12 godzin, liczac od momentu powiadomienia go o wystq)ieniu takiej niesprawnoSci
Drzez ZAMAWAJACEGO lub te2 KP PSPS w PultusKu.
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3. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialno6ci za czas reakcji KP PSPS w Pultusku, w
takze za czds od momentu przeslania do niej sygnalu do momentu potwierdzetia przez
svenalu alannu.

$5

l Uniemozliwienie monitorowania z winy os6b trzecich lub klqsk z).wiolowej, strony uznaj4
za dzialanie sil wyzszych i odstQpuj4 od wzajemnego wi4zania siE umownego w tym
zakresie.
Zobowi4zanie przywrdcenia sprarnodci systemu ci4zy na OPERATORZE. Stroly bQd4
wsp6ldzialai * celu mozliwie szybkiego przywr6cenia sprawnosci systemu.
Jezeli w),st4pi niesprawno(i SYSTEMU PPOZ wskutek niesprawnosci utz4dzei
OPERA.TORA, $'i4zqca siq z niedotzymaniem terrninu okeSlonego w $4 pkt 2
lub przekroczenia 24 godzin realizacji naprawy od chwili zgloszenia - OPERATOR
zobowi4zany jest obni4'i wysokoii oplaty za dany miesi4c o kwot€ r6wna 1/30 oplaty
dotyczqcej Jnonitorowania za kazdy dzien zwloki.

i6

wafiosi unrowy wynosi 3.139,05 zl netto (slowniei trzy tysi4ce sto trzydziesci dziewiQi
zlotych 05/100) + 22oA yAT w wysokoici 690,59 z1 (slownie: szeSiset dziewiQidziesi4t
zlotych 59/100) og6lem: 3.829,64 zl brutto (slownie: hzy tysi4ce osiemset dwadzieicia
dziewiq6 zlotych 64/100)
Z t]tulu monitorowania i konserwacji SYSTEMU PPOZ ZAMAWIAJ,{CY bqdzie ponosil
oplaty kwartalne w wysokoici 784,76 zl netto (slo\tnie: siedemset osiemdziesi4t cztery zlote
761100) + 22% VAT w wysokotui 172,65 zl (slownie: sto siedemdziesi4t dwa zlote 65/100)
og6lern: 957,41 zl brutto (slownie: dziewigiset piqidziesiqt siedem zlotych 41/100),

vt 0m..
a. kwartalnych oplaty ta monitorowanie vysokoSci 614,76 zl netto (slofi1nie: szeifset

cztetnqicie zloDch 76/100) + 22% t/AT w tl,ysokoici 135,25 zl (,slownie: sto
trllzielci piQt zlotych 25/100) og6lem:750'01 zI brutto (sloltkie: siedemset
pieldziesiqt zk ych 0I/I00),

b. kwartalnych oplat za konserwacje w wysokoiici 170,00 zl netto (slownie: sto
siedemdziesi.lt zlotych 00/100) + 22% YAT \) nysokoici 37,10 zl (slownie: t/zydzieici
siedem zlotych 10/100) ogdlem: 207,40 zl brutto (slownie: dwieicie siedem zlotych
40it 00),

Oplaty po zakoiczeniu okresu 3 miesigcy realizacji usiugi, o kt6rej mowa w $1,2 niniejszej
umowy ZA\4AWIAJ,{CY bgdzie regulowal na podstawie otrzymanych faktur przelewem
w ci4gu 21 dniu od daty ich otrzynania za dany miesi4c na konto;
BGZ S.A. OiC-n6u 22 2030 0045 1110 0000 0014 4530.
Za datp zaplaty przyjmuje sig date wplla\,u $odk6w pieniQinych na rachunek
OPERATOR.A,

tym
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4. Op62nienie teminu zaplaty przez ZAMAWIAJ.{CEGO uprawnia OPERATORA
do naliczenia usta\\,o$ych odsetek za zwlokQ.

s7

Umowa jest zawana na czas okredlony od 1,06.2009r. do 31.05.2010r.
od dnia podpisania.
Wypowiedzenie umo$l moze nastqpid w postaci pisemnej
jednomiesiqcznego terminu qypowiedzenia ze skutkiem na
kalendarzorvego.

i obowiqzuje strony

z zachowariem
koniec miesieca
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W sprawach nieuregulowane umow4 maj4 zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie eu'entualne spory wynikle na tle realizacji umowy Shony bqd4 rozstzygac
ugodowo.
W wypadku nie dojdcia do ugody, Strony poddadz4 sprawQ rozstrzygniQciu przez wla3ciuy
miejscowo dla OPERATORA sed powszechny.
Zmiany umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci
Umowa zostala sporz4dzona w dwdch jednohzmi4cych egzemplarzach po jednym

dla ka2dej ze Stron.
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