Umowanr 51/2009
zawataw dniu L06.2009r.w PultuskupomiQdzyi
StarcstwemPowiatowym w Pultusku z siedzib4 ul. Bialowiejska 5, 06-100 Pultusk,
NIP:568-14-17-174
przez:
reprezentowanym
- AndrzejaDoleckiego - StarostQ
Pultuskiego
zwanymdalejZAMAWIAJACYM
a
18/50,01-911Warszawa,wpis do ewidencji
,,AL-BER' JerzyBerna3z siedzib4ul. Andersena
dzialalnodcigospodarczejPrezydentam.st. Wanzawa nr 15198 z dnia 05.10.2004r.,
NIP:118-011-06-98
plzezl
reprezentowanym
- wlaiciciela
- JerzegoBemasia
zwanl,rn dalej OPERATOREM.

$1
ZAMAMAJ,{CY zleca a OPERATOR przyjmuje do wykonania uslugi w zakesie
i konserwacj
i:
monitorowania
-

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

- lokalnegosystemusygnalizacji
pozaru,
PPOZ'
zainstalowanego
w obiekcie StarostwaPowiatowego
zwanych dalej ..SYSTEM
NieruchomoSciami
do KomendyPowiatowejPSP
w Pultusk WydzialGeodezjii Gospodarki
w Pultusku.
$2
W mmachobowi4zkupzyjQtegow $l OPERATORzobowi4zujesie do stalegomonitorowania
i utrzymaniaw stalej sprawnoscieksploatacinej SYSTEMU PPOZ oraz dokonlwania
jegokonseruacji
urzadzen
I razna J miesiace.

s3
Dla umozliwieniaOPERATOROWIrealizacjijego zobowi4zanwynikaj4aychz niniejszej
umowy ZAMAWIAJACY zobowiqzanyjest zapewnidOPERATOPROWIna kaZdejego
pEedmiotemuslugimonitorowania.
do urzqdzeibedqcych
z{daniedostQp
l4
za stan i dzialanieSYSTEMU PPOZ,
l . OPERATORponosi calkowit4odpowiedzialno6i
w lym za wywolywanie falszywych alarm6w, za wyj4tkiem alarm6w i uszkodzeti
powstalych
z winy ZAMAWIAJATCEGO.
2 . OPERATORgwarantujeprzyst@ieniedo usurigciaawarii SYSTEMU PPOZ w czasie
go o wystq)ieniutakiej niesprawnoSci
do 12 godzin,liczac od momentupowiadomienia
DrzezZAMAWAJACEGO lub te2KP PSPSw PultusKu.
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za czasreakcji KP PSPSw Pultusku,w tym
3. OPERATORnie ponosiodpowiedzialno6ci
przeslania
niej
do
sygnaludo momentupotwierdzetia przez ru4
takze za czdsod momentu
svenalualannu.
$5
z winy os6btrzecichlub klqsk z).wiolowej,stronyuznaj4
monitorowania
Uniemozliwienie
za dzialanie sil wyzszych i odstQpuj4od wzajemnegowi4zania siE umownego w tym
zakresie.
2 . Zobowi4zanieprzywrdceniasprarnodcisystemuci4zy na OPERATORZE.Stroly bQd4
przywr6cenia
sprawnosci
systemu.
wsp6ldzialai* celumozliwieszybkiego
3 . Jezeli w),st4pi niesprawno(i SYSTEMU PPOZ wskutek niesprawnosciutz4dzei
OPERA.TORA,$'i4zqca siq z niedotzymaniemterrninu okeSlonego w $4 pkt 2
lub przekroczenia 24 godzin realizacji naprawy od chwili zgloszenia - OPERATOR
jest obni4'i wysokoii oplaty za dany miesi4co kwot€ r6wna 1/30 oplaty
zobowi4zany
Jnonitorowania
za kazdydzienzwloki.
dotyczqcej
l

i6

1 . wafiosi unrowy wynosi 3.139,05zl netto (slownieitrzy tysi4cesto trzydziescidziewiQi

zlotych 05/100)+ 22oAyAT w wysokoici 690,59z1 (slownie:szeSisetdziewiQidziesi4t
zlotych 59/100)og6lem: 3.829,64zl brutto (slownie:hzy tysi4ceosiemsetdwadzieicia
dziewiq6zlotych64/100)
i konserwacjiSYSTEMUPPOZZAMAWIAJ,{CY bqdzieponosil
Z t]tulu monitorowania
czteryzlote
osiemdziesi4t
oplatykwartalnew wysokoici 784,76zl netto(slo\tnie:siedemset
dwa zlote65/100)
+ 22% VAT w wysokotui172,65zl (slownie:sto siedemdziesi4t
761100)
(slownie:
piqidziesiqt
siedemzlotych41/100),
dziewigiset
og6lern:957,41zl brutto
vt 0m..
szeifset
a. kwartalnychoplatyta monitorowanie vysokoSci614,76zl netto(slofi1nie:
(,slownie:
sto
cztetnqiciezloDch 76/100) + 22% t/AT w tl,ysokoici 135,25zl
trllzielci piQt zlotych 25/100) og6lem:750'01 zI brutto (sloltkie: siedemset
pieldziesiqtzk ych 0I/I00),
b. kwartalnych oplat za konserwacje w wysokoiici 170,00 zl netto (slownie: sto
zlotych00/100)+ 22% YAT\) nysokoici37,10zl (slownie:t/zydzieici
siedemdziesi.lt
siedemzlotych10/100)ogdlem:207,40zl brutto (slownie:dwieiciesiedemzlotych
40it 00),
Oplatypo zakoiczeniuokresu3 miesigcyrealizacjiusiugi,o kt6rejmowaw $1,2 niniejszej
umowy ZA\4AWIAJ,{CY bgdzieregulowalna podstawieotrzymanychfaktur przelewem
w ci4gu21 dniuod datyich otrzynaniazadanymiesi4cna konto;
BGZ S.A.OiC-n6u22 203000451110000000144530.
Za datp zaplaty przyjmuje sig date wplla\,u $odk6w pieniQinych na rachunek
OPERATOR.A,
4. Op62nienie teminu zaplaty przez ZAMAWIAJ.{CEGO uprawnia OPERATORA
odsetekza zwlokQ.
do naliczeniausta\\,o$ych

s7
].

Umowajest zawanana czasokredlonyod 1,06.2009r.do 31.05.2010r.i obowiqzujestrony
od dniapodpisania.
Wypowiedzenie umo$l moze nastqpid w postaci pisemnej z zachowariem
jednomiesiqcznegoterminu qypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesieca
kalendarzorvego.
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l

2.
3.
4.
5.

$8
W sprawachnieuregulowaneumow4maj4 zastosowanieprzepisyKodeksuCywilnego.
Wszelkie eu'entualne spory wynikle na tle realizacji umowy Shony bqd4 rozstzygac
ugodowo.
W wypadku nie dojdcia do ugody, Stronypoddadz4sprawQrozstrzygniQciuprzez wla3ciuy
miejscowodla OPERATORAsedpowszechny.
Zmiany umowy wymagaj4formy pisemnejpod rygoremniewaznoSci
Umowa zostala sporz4dzona w dwdch jednohzmi4cych egzemplarzachpo jednym
dla ka2dejze Stron.
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