
UMOWA  nr  …………./2019 
w dniu ………………………2019 r. w Otwocku pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym MSWiA  
w Otwocku z siedzibą przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, wpisanym do rejestru prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr: 0000177289, NIP: 532-10-17-768, Regon: 010158710, zwanym dalej Zamawiającym 
lub Szpitalem, reprezentowanym przez: 
Pana Dariusza Kołodziejczyka - Dyrektora 
a 
Panem/Panią ______________________ , , nr dowodu osobistego _____________________ 
prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą _______________________________, 
________________, ul. _____________________, zarejestrowanym/zarejestrowaną w systemie 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej w systemie elektronicznym 
przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej pod adresem 
http://prod.ceidg.gov.pl stan na dzień _______________ roku REGON ______________________, NIP 
_____________________, zwanym/zwaną dalej Wykonawcą,  
 
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej 
treści: 

§ 1. 
1. Przedmiotem umowy jest:  

1.1. wykonanie instalacji transmitującej sygnał alarmowy do Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Otwocku, 

1.2. świadczenie usługi monitorowania transmisji sygnałów alarmowych. 
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 

2.1. zapewnienie kompletnego zestawu urządzeń nadawczo-odbiorczych do komunikacji sygnałów 
urządzenie transmisji alarmów UTA pomiędzy obiektem budynku SP ZOZ Szpitala 
Specjalistycznego MSWiA w Otwocku a centralą monitoringu, 

2.2. monitorowanie dwoma niezależnymi torami transmisji sygnałów z UTA i przekazywanie ich do 
Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych w  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Otwocku,  

2.3. serwisowanie techniczne urządzeń sygnałowych UTA w obiekcie SP ZOZ Szpitala 
Specjalistycznego MSWiA w Otwocku i usuwanie powstałych awarii, 

2.4. tworzenie baz danych otrzymywanych i przekazywanych sygnałów i ich bezpłatna aktualizacja, 
2.5. przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA  

w Otwocku wydruku zdarzeń z monitoringu pożarowego, który będzie zawierał: pożar I 
stopnia, pożar II stopnia, uszkodzenie centrali, sabotaż, zaniki napięcia w centrali 230 V, test 
linii telefonicznej 

2.6. zapewnienie całodobowego kontaktu w celu zgłoszenia niesprawności instalacji  
i urządzeń, nie wyłączając dni ustawowo wolnych od pracy. Kontakt będzie się obywał za 
pomocą połączenia telefonicznego oraz wysyłania wiadomości e-mail. 

§ 2. 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy określa się: 

1.1.  Do dnia 08 marca 2019 roku na wykonanie instalacji, o której mowa w § 1 ust. 1.1. 
1.2. Na okres 24 miesięcy od daty wykonania instalacji, o której mowa w § 1 ust. 1.1., tj. od dnia 

08 marca 2019 roku do dnia 07 marca 2021 roku. 
2. Zapewnienie urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy leży po stronie 

Wykonawcy. 
§ 3. 

Wykonawca oświadcza, iż niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 
i osobami posiadającymi uprawnienie w odpowiedniej specjalności zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

§ 4. 
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy w zakresie realizacji § 1 ust. 1.1. Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości ________________ brutto (słownie: 
___________________________). 
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2. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy w zakresie realizacji § 1 ust. 1.2. Wykonawca będzie 
otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w wysokości ________________ brutto (słownie: 
___________________________). 

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty faktury VAT przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy o nr _______________________________________________________________ 
w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. Podstawą do wystawienia faktury jest odebranie wykonania przedmiotu umowy na 
podstawie podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru. 

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
§ 5. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych: 
1) w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 5,00 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 
2) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1,00 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) w przypadku nieprawidłowego świadczenia usługi opisanej w § 1 ust. 1.2. w wysokości 3,00 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 za każdy dzień wystąpienia nieprawidłowości. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych niezwłocznie, nie później niż w terminie 
10 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową.   

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

§ 6. 
1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy lub opóźnienia w ich 
wykonaniu przekraczającego 7 dni, 

2) innego rażącego naruszenia obowiązków przez Wykonawcę. 
2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę za 2 miesięcznym wypowiedzeniem. 

§ 7. 
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest _____________ tel. 

_________________ .  
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest ____________ tel. 

______________ . 
3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagając zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
§ 8. 

Każda ze stron, działając jako administrator danych osobowych, przetwarza udostępnione jej przez 
drugą stronę dane osobowe osób uczestniczących w zawarciu i wykonaniu przedmiotowej umowy 
wyłącznie w celu zawarcia i wykonania tej umowy. Strony umowy oświadczają, że każdej z osób 
występujących po ich stronie przy zawarciu i wykonaniu umowy znane są informacje, które powinny 
być jej przekazane zgodnie z art. 13 ust.1-3 lub art.14 ust. 1-4 RODO, co zwalnia każdą ze stron  
z obowiązku przekazania tym osobom informacji zgodnie z art. 13 ust. 4 i art. 14 ust. 5 RODO 

§ 9. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 10. 
Ewentualne spory między stronami umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


