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UmowaNr 125/2013
na monitorowanie sygnal6w tlarmowych oraz podejmowanie interwencji
i konserwacjg Iokulnych system6w alarmowych

zawaftaw dniu 20 grudnia 2013r. w Pultuskupomiqdzy:
StarostwemPowiatowymw Pultusku z siedzib4:06-100Pultusk.ul. Bialowiejska
5, kt6re
reDrezentule:
EduardMarekWronier.r
ski Starosta
qcym"
zwanymdalej,,Zamawiaj
a

firmE solrD GROUP sP6r,KA z oGRANtczoNA oDpowIEDZtALNOsCrA
SPOLKAKOMANDYTOWAz siedzibq:
ul. Postppu17, 02-676WARSZAWA,dzialajqc4
na podstawie wpisu do rejestru przedsiEbiorc6wKrajowego Rejestru S4dowegopod numerem

0000338547prowadzonegoprzez S4d Rejonowy dla m. st. Warszawyw
KrajowegoRejestruS4dowego,
WydzialGospodarczy
kt6r4reprezentuje:
RobertMarekKacperski
PrezesZarz4du
zwan4dalej,,Iltykonawcq"
na podstawieart.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia2004r. Prawo
(Dz.U. 22013r. po2.907.zezm.)o nastgpuj4cej
tre5ci:

s1.
l.

Zamawiaj4cy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania uslugg monitorowania drog4
radiow4 sygnal6w z lokalnego systemualarmowegoznajdujqcegosig w obiekcie Starostwa
Powiatowego w Pultusku - ul. Daszyfskiego 19; (Wydzial Zarzqdzania Kryzysowego)
i drogqGSM w obiektachStarostwaPowiatowegow Puitusku- ul. Bialowie.jska
5'isiedziba
gl6wna). ul. TysiEclecia12 (Magazyn Przeciwpowodziowy i Obrony Cywilnej)
i ul. Daszyriskiego2{Kotlownia) potegaj4cEna:
1) monitorowaniu sygnai6wwlamania,
2) monitorowaniu sygnal6walarmu agresji,
3) monitorowaniu sygnal6wuzbrojenie/ rozbrojeniesystemualarmowego,
4) uruchomieniegrup interwencyjnychw sytuacjachalarmowych,
5) powiadomieniuos6b funkcyjnych w sytuacjachalarmowych.

2 . Zamawiaj4cyzleca a Wykonawca przyjmuje konserwacjqlokalnych system6walarmowych
znajduiqcych siE w obiektach Starostwa Powiatowego w Pultusku, ul. Bialowiejska 5
i ul. Daszyriskiego19, Magazynie Przeciwpowodziowym i Obrony Cywilnej przy
ul. Tysiqclecia12 i budynku Kotlowni przy ul. Daszyiskiego 2 w Pultuskupolegaj4c4na:
1) przeglqdzie,sprawdzaniu,oczyszczaniui przeprowadzaniutest6w element6w systemow
alarmowychoraz utrzymaniu ich w stalej sprawnodcitechnicznej;
2) wymianie uszkodzonychelement6wsystem6walarmowychpowstalychna skutek awarii,
umySlnegouszkodzeniaprzez Zamawiajqcegolub zuZyciaw czasieeksploatacji;
3) przeprowadzaniukonserwacji system6walarmowych w terminie do 10-go dnia ka2dego
miesi4ca i potwierdzaniu wykonanych czynnoSci konserwacyjnychna karcie obslugi
technicznejprowadzonejprzez Zamawiajqcego.

3. Umowa nie obejmujekoszt6wwymianyuszkodzonych
element6wsystem6walarmowych
powstalychna skutekawarii, umySlnego
uszkodzenia
przezZamawiaj4cego
lub zu2yciapo
,.) |
gr.r
okresie arancyj
nym.
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$2.
1 . Z ty,tlulumonitorowanialokalnych system6walarmowychoraz gotowo3cido podjqcia
interwencji ZamawiajqcybEdzie oplaca6z dolu miesigcznyabonamentw wysokoSci
160.00zl netto,plus naleZypodatekVAT 23yow kwocie 36,80zL,RAZEM 196,80zl brutto
(slownie:sto dziewiqtdziesiqtszelt zlotych 800/I ()0) przelewemna konto Wykonawcy
w terminie21 dni od datywystawieniafaktury.
2. Za wykonanEkonserwacjglokalnychsystem6walarmowychZamawiaj4cybgdzieoplacai
z dolu miesiqczniekwotg w wysokodci80,00zl netto, plus nalezy podatek VAT 23%
w kwocie 18,40zl, RAZEM 98,40zl brutto (slownie: dziewiqtdziesiqtosiem zlotych
10/I 00) przelewemna kontoWykonawcyw terminie21 dni od datywystawieniafaktury.
3 . L4cznewynagrodzenie
Wykonawcywynosi3 542,40zl brutto (slownie:trzy tysiqcepiqtset
.zter.lzie.i(i
du'azloteJ0 100).

$3.
Umowa zostaje zawarta na okres od I stycznia 2014 r. od godz. 00.00 do 31 grudnia201,1
r.
do god2.24.00 z moZliwo6ci4 jej wypowiedzenia przez ka2dq ze stron z zachowaniem
I -miesiEcznegoterminu wypowiedzenia.

s4.
l . Wykonar.rcazobor,r
iqzuje siq posiadacprzez calT okres trwania niniejszejumow) wa2ne
ubezpieczenieOC odpowiedzialnoScikontraktowo-deliktowej.Na potwierdzenieposiadania
ubezpieczeniaprzedkladapolisENr CfuG/129l2013 (w zalqczeniudo niniejszej umowy).

2 . Wykonawca zobowi4zujesiE do przedloZeniakolejnej polisy od dnia nastgpnegopo uplywie
okresu ubezpieczeniaokreSlonegow polisie ubezpieczeniowejwymienionej w ust. 1. Na
okolicznoS6 objgcia Zamawiaj4cego ochron4 ubezpieczeniow4 Wykonawca przedlozy
aktualn4 polisg ubezpieczeniow4na kolejny okes ubezpieczenia,nie kr6tszy ni2 czas
trwania niniejszej umowy.

ss.
l.

Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego oraz uruchomienie grupy interwencyjnej
bgdzieprowadzonecodziennieprzez 24 godziny (calodobowo).

2. Powiadamianieos6b funkcyjnych w sltuacjach alarmowych prowadzonebEdziew oparciu
o wykaz poleceii (zalqczniknr I ).
3. Postgpowanie w przlpadku alarmu wlamania okreSla Instmkcja do niniejszej umowy
(zalqczniknr 2).
4. InterwencjazostajepodjQtaw czasie5 minut.
5. Interwencjaw warunkachzimowych mo2e by6 przedlu2onado 10 minut.
6. Interwencjeuzasadnioneobjqte 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 12,00zl brutto (slownie: dwanaicie zlotych 00/100) za godzing.
8. Bazg danych zdarzeh z obiekt6w Wykonawca bEdzie przechowywal przez okres dw6ch
miesipcy.
9. Zamawiajqcyzapewnia zal4czaniei wylqczanie system6walarmowych.Niedopelnienietego
obowiqzku zwalnia Wykonawcg z warunk6w niniejszej umowy i z wszelkiej
odpowiedzialnodciza obiekt oraz znalduj4cesip w nim mienie.
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s6.
I . Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS6przewidzian4 w Kodeksie Cywilnym (rownieZ za
kradzieZ z wlamaniem) za niewykonanie lub niewlaSciwe wykonanie uslugi okreSlonej
w niniejszej umowie.
2. W przypadku nienale2yciewykonanej uslugi okreSlonejw $ 1 ust. 1 miesiEcznyabonament
podlegazwrotowi.
wykonanieuslugiokre(lonejw $ 1
za nienale2yte
3. Wykonawcanie ponosiodpowiedzialnoSci
jezeli
jej
niewykonanienastqpiloz powodu:
ust. I
1) nastqpstr.l
a sill ulZszej.
2) nieprawidlowej pracy lokalnego systemu alarmowego z przyczyn niezale2nych od
Wykonawcy,
3) nieprawidlowejpracy l4czy telefonicznychlub zaklocehlal radiowych.

$7.
1 . Wszelkie spory mog4ce wynikai przy realizacji ninieiszei umowy rozstrzyganebEdqprzez
strony w drodze polubownej. W przypadku, gdy polubowne rozstrzygnigciesporu bEdzie
niemo2liwe, podlega on rozstrzygniQciu przez s4d wlaSciwy rzeczowo dla siedziby
Zamawiajqcego.

2 . Wszelkie zmiany niniejszejumowy wymagajq formy pisemnejpod rygorem niewa2noici.
J.

W kwestiach nieuregulowanychniniejsz4 umowq maj4 zastosowanieodpowiednie przepisy
KodeksuCvwilneso.

$8.
po jednym dla kazdei ze stron.
Umowg sporzqdzonow dw6chjednobrzmi4cychegzemplarzach,
Zamawiajqcy
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