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Umowa Nr 125/2013

na monitorowanie sygnal6w t larmowych oraz podejmowanie
i  konserwacjg Iokulnych system6w alarmowych

zawafta w dniu 20 grudnia 2013 r. w Pultusku pomiqdzy:

Starostwem Powiatowym w Pultusku z siedzib4: 06-100 Pultusk. ul. Bialowiejska 5, kt6re
reDrezentule:
Eduard Marek Wronier.r ski -
zwanym dalej,,Zamawiaj qcy m"

a

firmE solrD GROUP sP6r,KA z oGRANtczoNA oDpowIEDZtALNOsCrA
SPOLKA KOMANDYTOWA z siedzibq: ul. Postppu 17, 02-676 WARSZAWA, dzialajqc4
na podstawie wpisu do rejestru przedsiEbiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem
0000338547 prowadzonego przez S4d Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego, kt6r4 reprezentuje:
Robert Marek Kacperski - Prezes Zarz4du
zwan4 dalej,,Iltykonawcq"

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
(Dz. U. 22013 r. po2.907. ze zm.) o nastgpuj4cej tre5ci:

l .

s1.
Zamawiaj4cy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania uslugg monitorowania drog4
radiow4 sygnal6w z lokalnego systemu alarmowego znajdujqcego sig w obiekcie Starostwa
Powiatowego w Pultusku - ul. Daszyfskiego 19; (Wydzial Zarzqdzania Kryzysowego)
i drogq GSM w obiektach Starostwa Powiatowego w Puitusku - ul. Bialowie.jska 5'isiedziba
gl6wna). ul. TysiEclecia 12 

- 
(Magazyn Przeciwpowodziowy i Obrony Cywilnej)

i ul. Daszyriskiego 2{Kotlownia) potegaj4cE na:
1) monitorowaniu sygnai6w wlamania,
2) monitorowaniu sygnal6w alarmu agresji,
3) monitorowaniu sygnal6w uzbrojenie / rozbrojenie systemu alarmowego,
4) uruchomienie grup interwencyjnych w sytuacjach alarmowych,
5) powiadomieniu os6b funkcyjnych w sytuacjach alarmowych.

Zamawiaj4cy zleca a Wykonawca przyjmuje konserwacjq lokalnych system6w alarmowych
znajduiqcych siE w obiektach Starostwa Powiatowego w Pultusku, ul. Bialowiejska 5
i ul. Daszyriskiego 19, Magazynie Przeciwpowodziowym i Obrony Cywilnej przy
ul. Tysiqclecia 12 i budynku Kotlowni przy ul. Daszyiskiego 2 w Pultusku polegaj4c4 na:

1) przeglqdzie, sprawdzaniu, oczyszczaniu i przeprowadzaniu test6w element6w systemow
alarmowych oraz utrzymaniu ich w stalej sprawnodci technicznej;

2) wymianie uszkodzonych element6w system6w alarmowych powstalych na skutek awarii,
umySlnego uszkodzenia przez Zamawiajqcego lub zuZycia w czasie eksploatacji;

3) przeprowadzaniu konserwacji system6w alarmowych w terminie do 10-go dnia ka2dego
miesi4ca i potwierdzaniu wykonanych czynnoSci konserwacyjnych na karcie obslugi
technicznej prowadzonej przez Zamawiajqcego.
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3. Umowa nie obejmuje koszt6w wymiany uszkodzonych element6w system6w alarmowych
powstalych na skutek awarii, umySlnego uszkodzenia przez Zamawiaj4cego lub zu2ycia po ,.) |
okresie gr.r arancyj nym. " I
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2.

1.
$2.

Z ty,tlulu monitorowania lokalnych system6w alarmowych oraz gotowo3ci do podjqcia
interwencji Zamawiajqcy bEdzie oplaca6 z dolu miesigczny abonament w wysokoSci
160.00 zl netto, plus naleZy podatek VAT 23yo w kwocie 36,80 zL, RAZEM 196,80 zl brutto
(slownie: sto dziewiqtdziesiqt szelt zlotych 800/ I ()0) przelewem na konto Wykonawcy
w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.
Za wykonanE konserwacjg lokalnych system6w alarmowych Zamawiaj4cy bgdzie oplacai
z dolu miesiqcznie kwotg w wysokodci 80,00 zl netto, plus nalezy podatek VAT 23%
w kwocie 18,40 zl, RAZEM 98,40 zl brutto (slownie: dziewiqtdziesiqt osiem zlotych
10/ I 00) przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.
L4czne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi 3 542,40 zl brutto (slownie: trzy tysiqce piqtset
.zter.lzie.i(i du'a zlote J0 100).

$3.
Umowa zostaje zawarta na okres od I stycznia 2014 r. od godz. 00.00
do god2.24.00 z moZliwo6ci4 jej wypowiedzenia przez ka2dq ze
I -miesiEcznego terminu wypowiedzenia.

do 31 grudnia 201,1 r.
stron z zachowaniem

3.

2 .

l .
s4.

Wykonar.rca zobor,r iqzuje siq posiadac przez calT okres trwania niniejszej umow) wa2ne
ubezpieczenie OC odpowiedzialnoSci kontraktowo-deliktowej. Na potwierdzenie posiadania
ubezpieczenia przedklada polisE Nr CfuG/129l2013 (w zalqczeniu do niniejszej umowy).

Wykonawca zobowi4zuje siE do przedloZenia kolejnej polisy od dnia nastgpnego po uplywie
okresu ubezpieczenia okreSlonego w polisie ubezpieczeniowej wymienionej w ust. 1. Na
okolicznoS6 objgcia Zamawiaj4cego ochron4 ubezpieczeniow4 Wykonawca przedlozy
aktualn4 polisg ubezpieczeniow4 na kolejny okes ubezpieczenia, nie kr6tszy ni2 czas
trwania niniej szej umowy.

ss.
Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego oraz uruchomienie grupy interwencyjnej
bgdzie prowadzone codziennie przez 24 godziny (calodobowo).

l .

2. Powiadamianie os6b funkcyjnych w sltuacjach alarmowych prowadzone bEdzie w oparciu
o wykaz poleceii (zalqcznik nr I ).

3. Postgpowanie w przlpadku alarmu wlamania okreSla Instmkcja do niniejszej umowy
(zalqcznik nr 2).

4. Interwencja zostaje podjQta w czasie 5 minut.

5. Interwencja w warunkach zimowych mo2e by6 przedlu2ona do 10 minut.

6. Interwencje uzasadnione objqte s4 oplat4 abonamentow4.

7. W przypadku koniecznoSci wprowadzenia ocbrony fizycznej pierwsza godzina ochrony
grupy interwencyjnej objgta jest oplat4 abonamentowq a kuiLda nastgpna jest platna
w wysoko3ci 12,00 zl brutto (slownie: dwanaicie zlotych 00/100) za godzing.

8. Bazg danych zdarzeh z obiekt6w Wykonawca bEdzie przechowywal przez okres dw6ch
miesipcy.

9. Zamawiajqcy zapewnia zal4czanie i wylqczanie system6w alarmowych. Niedopelnienie tego
obowiqzku zwalnia Wykonawcg z warunk6w niniejszej umowy i z wszelkiej
odpowiedzialnodci za obiekt oraz znalduj4ce sip w nim mienie.
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s6.
I . Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS6 przewidzian4 w Kodeksie Cywilnym (rownieZ za

kradzieZ z wlamaniem) za niewykonanie lub niewlaSciwe wykonanie uslugi okreSlonej

w niniejszej umowie.

2. W przypadku nienale2ycie wykonanej uslugi okreSlonej w $ 1 ust. 1 miesiEczny abonament

podlega zwrotowi.

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoSci za nienale2yte wykonanie uslugi okre(lonej w $ 1

ust. I jezeli jej niewykonanie nastqpilo z powodu:

1) nastqpstr . l  a s i l l  u lZszej .

2) nieprawidlowej pracy lokalnego systemu alarmowego z przyczyn niezale2nych od

Wykonawcy,

3) nieprawidlowej pracy l4czy telefonicznych lub zakloceh lal radiowych.

1.

$7.

Wszelkie spory mog4ce wynikai przy realizacji ninieiszei umowy rozstrzygane bEdq przez

strony w drodze polubownej. W przypadku, gdy polubowne rozstrzygnigcie sporu bEdzie

niemo2liwe, podlega on rozstrzygniQciu przez s4d wlaSciwy rzeczowo dla siedziby

Zamawiajqcego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj q formy pisemnej pod rygorem niewa2noici.

W kwestiach nieuregulowanych niniejsz4 umowq maj4 zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu Cvwilneso.

$8.

Umowg sporzqdzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dla kazdei ze stron.

Zamawiajqcy
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Marek Wroniewski
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