
Umowa nr 59/2010

zawarta w dniu 1.06.2010r. w Pultusku pomigdzy:

Starostwem Powiatowyrn w Puttusku z siedzib4 ul. Bialowiejska 5, 06-100 Pultusk,
NIP: 568-14-17-174
reprezentowaryrrn przez:

- Andrzeja Doleckiego - Starostg Pultuskiego

przy kontrasygnacie:
- Krystlny Rzepnickiej - Skarbnika Powiatu

zwaqryn dalej ZAMAWIAJACYM

a

,,AL-BER" Jerzy BemaS z siedzib4 ul. Andersena 1B/50, 01-911 Warsza'wa, wpis do ewidencji
dzialalnoici gospodarczej Prezydenta m.st. Warszawa nr 15198 z dnia 05.10.2004r.,
NIP: 118-011-06-98
reprezel]lowan]t1lr ptzez:

- Jerzego Bemasia - Wladciciela

zwanvm dalei OPERATOREM.

$1

ZAMAWIAJ,\CY zleca a OPERATOR przyjmuje do wykonania uslugi w zakresie
monitorowania i konserwacj i:

- radiowego systemu Nokton /systemu bezprzewodora,ego monitorowania centrali lokalnego
systemu sygnalizacj i po2qru/,

- lokalnego systemu sygnalizacji poZaru,
zwanych dalej ,,SYSTEM PPOZ" zainstalowanego w obiekcie Starostwa Powiatowego
w Pultusk - Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomo6ciami do Komendy Powiatowej PSP
w Pultusku.

$2

W ramach obowi4Tku przyjgtego w $1 OPERATOR zobowi4zuje siq do stalego monitorowania
i utrzymania w stalej sprawno3ci eksploatacyjnej SYSTEMU PPOZ oraz dokonywania
jego konserwacj r ttz4dzeh 2 nzy w okesie obowiqzy"wania umowy w miesi4cu wrzeiniu
i grudniu.

$3

D1a umo2liwienia OPERATOROWI realizacji jego zobowiqzari wynikaj4cych z niniejszej
umowy ZAMAWIAJ^{CY zobowiqzany jest zapewni6 OPERATOPROWI na kMde jego
Zqdanie dostgp do urz4dzeri bqd4cych przedmiotem uslugi monitorowaaia.
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$4

OPERATOR ponosi calkowit4 odpowiedzialno!;( za stan i dzialanie SYSTEMU PPOZ,
w tym za wywol]'wanie falszSlych alarm6w, za wyjqtkiem alarm6w i uszkodzeil
powstalych z winy ZAMAWIAJACEGO.
OPERATOR gwarantuje przyst4pienie do usunigcia awarii SYSTEMU PPOZ w czasie
do 12 godzin, liczqc od momentu powiadomienia go o wyst4pieniu takiej niesprawnoSci
przez ZAMAWIAJ,{CEGO 1ub tez KP PSPS w Pultusku.
OPERATOR nie ponosi odpowiedzialno ict za czas reakcji KP PSPS w Pultusku, w tym
tak:Ze za czas od momentu przeslania do niej sygnalu do momentu potwierdzenia puez ni1
sygnalu alarmu.

$5

Uniemo2liwienie monitorowania z winy os6b trzecich lub klgski zywiolowej, strony uznaj4
za dzialanie sil wy2szych i odstgpujq od wzajemnego wiqzanra siE umownego w tyrn
zakesie.
Zobowi4zanie przplr6cenia sprawnosci systemu cia;2y na OPERATORZE. Strony bgdq
wsp6ldziala6 w celu mo2liwie szybkiego przywr6cenia sprawnoSci systemu.
Jezeli wyst4pi niesprawnoS6 SYSTEMU PPOZ wskutek niesprawno6ci vzqdzeh
OPERATORA, wiegZqca siE z niedotrzyrnaniem terminu okre3lonego w $4 pkt 2
lub przekroczenia 24 godzin realizacji naprawy od chwili zgloszenia - OPERATOR
zobowi4zany jest obnizyi wysokoS6 opLary za dany miesi4c o kwotQ r6wna 1/30 oplaty
dotycz4cej monitorowania za kaZdy dzieri zrvloki.

$6

Z tltulu monitorowania i konserwacji SYSTEMU PPOZ ZAMAWIAJACY bgdzie ponosil
opiaty w wysokoSci 784,76 zl netto (slownie: siedemset osiemdziesi4t cztery zlote 76/100)
+ 22% yAT w wysoko3ci 172,65 zl (slownie: sto siedemdziesi4t dwa zlote 65/100)
og6lem: 957,41 z\. brutto (slownie: dziewipiset pigidziesi4t siedem zlotych 41l100), platne
po wykonaniu uslugi o kt6rej mowa w $2

y, tym:
a. oplaty za monitorowanie w wysokoici 614,76 zl netto (slownie: szeitset czternaicie

zlotych 76/100) + 22% VAT w wysokoici 135,25 zl (slownie: sto trzydzieici piQt
zlotych 25/100) og6lem: 750,01 zl brutto (slownie: siedemset piqtdziesiqt zlotych
01/100),

b. oplat za konserwacjq w wysokoici 170,00 zl netto (slownie: sto siedemdziesiqt
ztotych 00/100) + 22%o VAT w wysokoici 37,40 zl (slownie: trzydzieici siedem zlotych
40/100) ogdlem: 207,40 zl brutto (slownie: dwieicie siedem zlotych 40/100),

Oplaty po zakofczeniu okresu 3 miesigcy rcalizacli uslugi, o kt6rej mowa $1 i $2 niniejszej
umowy ZAMAWIAJ,\CY bgdzie regulowal na podstawie otr4nnanych faktur przelewem
wci4gu2l dniu od daty ich otzymania za dany miesi4c nakonto:
BGZ S.A. OIC-n6w 22 2030 0045 1110 0000 0014 4530.
Za datp zaplaty pnyjmuje sig datg wplywu Srodk6w pieniE2nych na rachunek
OPERATORA.
Op6fnienie terminu zaplaty przez ZAMAWIAJACEGO uprawnia OPERATORA
do naliczenia ustawowych odsetek za zwlokp.
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2. Wypowie'lzenie umowy. mo2e nast4pii w postaci pisemnej
jednomiesiEcznego terminu wypowiedzenia 

"€ 
skutkiem na-

kalendarzowego.
68

W sprawach nieuregulowane umow4,maj4 zastosowanie przepisy Kodeksu Cl"wiinego.
wsrclkie ewentualne spory wynikle na tre rcarizacji u-o*y Strony bida rizsttzygae
ugodowo.
W wlpadku nie dojScia do ugody, Strony poddadz4 sprawQ rozstrzy gnigcitt przezwlaSciwy
miejscowo dla OPERATORA s4d powszechny
Zmiany umowy wgnagajq formy pisemnej pod rygorem niewaZnojci.
U_mowa zostala sporzqdzona w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach po jednym
dla kazdej ze Stron.
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$7

i. Umowa jest zawarta na czas okeSlony od 1.06.2010r.
od dnia podpisania.

OPERATOR

do 31.12.2010r. i obowiEzuje srrony

z zachowaniem
koniec miesi4ca
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