
SAMODZłELNY PUBLłCZNY WOJEWÓDZKI SZPłTAL ZESPOLONY W SZCZECłNIE 
71 — 455 Szczedn, ul. Arko ńska 4 Słrona NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274 

UMOWA Nr 	( Projekt ) 

0 MONITOROWANIU SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU 

zawarta dniu 	2017 r. w Szczecinie, pomiędzy: 

Samodzielnym 	Publicznym 	Wojewódzkim 	Szpitalem 	Zespolonym 	, 
71-455 Szczecin ,ul. Arko ńska 4 Zarejestrowanym w S ądzie Rejonowym w Szczecinie, XVII 
Wydzia ł  Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego, wpisanym do Krajowego Rejestru S ądowego 
pod numerem 0000003593, REGON 000290274,NIP 851 — 25 — 37 954, 
zwanym dalej „Zamawiającym" - reprezentowanym przez: 

1. Małgorzata Usielska - Dyrektor 

a 

zwanym dalej „Wykonawcą" reprezentowanym przez: 

Strony zawierają  umowę  o następującej treści. 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiaj ący zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazw ą : 

„Monitorowanie sygna łów z systemu sygnalizacji pożaru zainstalowanego w 
Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. A. 
Sokołowskiego 11 w Szczecinie". 

2. Monitorowanie sygna łów z systemu sygnalizacji pożaru, zainstalowanego w budynku 
portierni g łównej Zamawiaj ącego przy ul. A. Soko łowskiego w Szczecinie polegać  
będzie na przyjmowaniu sygna łów z tego systemu i przekazywaniu odpowiadaj ących 
tym sygnałom informacji do Pa ństwowej Straży Pożarnej w Szczecinie 

3. Niniejsza Umowa zostaje zawarta stosownie do tre ści art. 4, pkt. 8) Ustawy z dnia 
29.01.2004r. prawo zamówie ń  publicznych — warto ść  zamówienia nie przekracza 
równowartości w złotych kwoty 30 000 EURO netto 

§2 
Obowiązki i prawa stron 

1. Zamawiający. 
1.1. Udostępni Wykonawcy pomieszczenie w budynku g łównym przy ul. A. 

Sokołowskiego 11 w Szczecinie celem zamontowania urz ądzeń  do transmisji danych 
oraz zapewni przez ca ły czas trwania Umowy dost ęp do tych urządzeń . 

1.2. Zamawiający zobowiązuje się  do: 
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1.2.1. utrzymania własnego wewnętrznego systemu sygnalizacji pożaru, przez 
okres trwania Umowy, w stanie pe łnej sprawności, dbaj ąc o jego bieżącą  
konserwacj ę ; 

1.2.2. niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o ważnych wydarzeniach 
mogących mieć  wpływ na sprawne funkcjonowanie systemu. 

2. Wykonawca. 
2.1. Posiadanie odpowiedniej umowy z Komend ą  Miejską  Państwowej Straży Pożarnej 

(KMPSP) w Szczecinie i upowa żnień  (uprawnie ń) do świadczenia us ługi 
monitorowania systemów ppok., przez ca ły czas trwania Umowy lub o świadczenie 
o posiadaniu takich dokumentów. 

2.2. Dokumenty potwierdzaj ące posiadanie przez Wykonawcę  odpowiedniej umowy z 
KMPSP i posiadanie upoważnień  (uprawnie ń) do świadczenia usługi 
monitorowania systemów ppoż  lub oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu takich 
dokumentów są  „dokumentami uprawniaj ącymi" Wykonawcę  do wykonania 
przedmiotu Umowy i stanowią  załącznik nr 2 do Umowy. 

2.3. Terminowe zamontowanie we wskazanym pomieszczeniu budynku g łównego 
Zamawiaj ącego przy ul. Sokołowskiego -11 w Szczecinie wszystkich niezbędnych 
urządzeń  do transmisji danych i uruchomienie monitorowania sygna łów. 

2.4. Zapewnia na własny koszt konserwacj ę , serwis, naprawy i ewentualne wymiany 
urządzeń  transmisji danych i ponosi odpowiedzialno ść  za stan i sprawność  
techniczną  urządzeń  transmisji alarmów pożarowych pomiędzy Zamawiaj ącym a 
alarmowym centrum odbiorczym Pa ńsłwowej StraZy Pożarnej przez cały czas 
trwania Umowy. 

2.5. Zobowiązuje się  do monitorowania uzgodnionych sygna łów, przez cały czas trwania 
Umowy, również  w dni świąteczne i wolne od pracy, przez ca łą  dobę . 

2.6. Zachowa w tajemnicy s łużbowej wszystkie informacje, które otrzymal i które 
mają  wpływ na stan bezpiecze ństwa Zamawiaj ącego, w czasie obowi ązywania 
Umowy oraz po jej rozwi ązaniu. 

2.7. Wykonawca zobowi ązuje się  rejestrować  uzgodnione sygna ły przyjęte z 
lokalnego systemu sygnalizacji pożaru i przechowywa ć  je przez okres trzech 
miesięcy. 

2.8. Wykonawca nie odpowiada za szkody spowodowane pożarem, wynikłe z 
niewykonania lub nienale żytego wykonania us ługi monitorowania z powodu: 

2.8.1. nieprawid łowej pracy 	urządzeń  wewnętrznego systemu sygnalizacji 
poZaru posiadanych przez Zamawiaj ącego; 

2.8.2. innych okoliczności, za które w my ś l przepisów Kodeksu Cywilnego 
zobowiązany do świadczenia nie ponosi odpowiedzialno ści, a także sify 
wyższej. 

2.9. Wykonawca nie odpowiada za szkody wynikie z braku reakcji na przekazan ą  przez 
niego informację  ze strony Pa ństwowej Straży Pożarnej lub nieskuteczno ść  czy 
nienależytą  skuteczność  jej działań . 

2.10. 	Niniejsza umowa nie stanowi umowy ubezpieczenia i jej nie zastępuje 

§3  
Terminy umowne wykonania 

1. Termin rozpoczęcia monitorowania sygnafów z systemu sygnalizacji po żaru 
Zamawiającego : 08.01.2018 

2. Termin zako ńczenia monitorowania sygna łów z systemu sygnalizacji po żaru 
Zamawiającego : 31.03.2019. 

3. W terminie do 08.01.2018 Wykonawca zobowi ązany jest zamontować  w pomieszczeniu 
budynku g łównego przy ul. A. Soko łowskiego 11 w Szczecinie wszystkie niezb ędne 
urządzenia do transmisji danych i uruchomi ć  monitorowanie sygnafów. 
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§4 
Współdziałanie stron 

1. Wykonawca jest zobowiązany współdziałać  z Zamawiającym w sprawach związanych 
z wykonywaniem Umowy. 

2. Nadzór nad prawid łowym wykonywaniem przedmiotu Umowy przez Wykonawc ę  ze 
strony Zamawiaj ącego pełni : 
Hubert Pańka nr tel. 91 47 17 804 e-mail: panka@spwsz.szczecin.pl  

3. Odpowiedzialnym za prawid łowe wykonywanie przedmiotu Umowy ze strony 
Wykonawcy jest : 
Imię , Nazwisko 
nr Tel 
adres poczty elektronicznej 

§5 
 Rozliczenie i wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
Umowy zgodnie z ofertą  cenową  Wykonawcy z dnia 	  — stanowi ącą  
załącznik 	nr 	1 	do 	Umowy 	wynosi: 	 ; 
słownie • 	 

2. Rozliczenia za wykonywanie przedmiotu Umowy odbywaj ą  się  w okresach 
jednomiesięcznych. 

3. Wielkość  ryczattowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za okres od 08.01.2018r. do 
31.01.2018r. zgodnie z ofertą  cenową  Wykonawcy z dnia 	  — stanowiącą  
załącznik nr 1 do Umowy wynosi • 	 

słownie • 	  

4. Wielkość  ryczaltowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za okres od 08.01.2018r. do 
31.01.2018r. zgodnie z ofert ą  cenową  Wykonawcy z dnia     — 
stanowi ącą  załącznik nr 1 do Umowy wynosi • 	  

słownie • 	 

5. Zapiata ryczattowego wynagrodzenia brutto za wykonywanie przedmiotu Umowy 
odbywać  się  będzie na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawc ę  w ostatnim 
dniu każdego miesiąca rozliczeniowego. 

6. Zamawiaj ący zobowiązany jest dokonać  zapłaty wystawionej przez Wykonawc ę  faktury 
VAT w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

7. Za dzień  zapiaty należy rozumieć  dzień  obciążenia rachunku bankowego Zamawiaj ącego. 

8. Zamawiaj ący upoważnia Wykonawcę  do wystawiania faktur VAT bez konieczno ści 
podpisu Zamawiaj ącego. 

9. Koszty związane z połączeniami telefonicznymi oraz SMS systemu sygnalizacji po żaru 
ponosi Zamawiający. 

10. Zamawiaj ący 	dopuszcza 	moż liwość  
waloryzacji cen świadczonych usług do wysokości rocznego wskaźnika cen towarów i 
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usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa GUS. Pierwsza waloryzacja mo że 
nastąpić  po upływie jednego roku realizacji Umowy — tj. z początkiem miesi ąca 
następującego po miesiącu w którym wskaźnik zostai opublikowany Dzienniku 
Urzędowym. Ustalenie i wprowadzenie zakresu waloryzacji cen b ędzie poprzedzone 
negocjacjami stron i wymaga zachowania formy pisemnej- tj. aneksu do Umowy 

11. Miesięczne wynagrodzenie ryczattowe mo że ulec zmianie ponadto w przypadku zmiany 
stawek podatku VAT. 

12. Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust 10-11 niniejszego paragrafu Umowy b ędą  
wprowadzone w drodze aneksu do Umowy. 

§6 
Kary umowne i odszkodowania 

1. Za każde niewykonanie, nienależyte wykonanie lub spóźnione wykonanie jakichkolwiek 
obowiązków przez Wykonawcę  w zakresie transmisji danych okre śłonych w ust 2 § 2 
Umowy, Zamawiaj ącemu przys ługuje kara umowna w wysoko ści 20% miesięcznego 
ryczaitowego wynagrodzenia brutto okre ś lonego w ust.4 5 Umowy, za miesi ąc w 
którym nastąpiło w/w naruszenie obowiązków. 

2. W sytuacji trzykrotnego niewykonania, nienale żytego wykonania lub wykonania z 
opóźnieniem obowiązków okreś lonych w ust.2 2 Umowy, Zamawiającemu przys ługuje 
prawo odstąpienia od Umowy. 

3. W przypadku nieterminowego do dnia 08.01.2018r. zamontowania w wskazanym 
pomieszczeniu budynku g łównego Zamawiaj ącego przy ul. A. Soko łowskiego 11 w 
Szczecinie wszystkich niezbędnych urządzeń  do transmisji danych lub nie terminowego 
uruchomienia monitorowania sygna łów, Zamawiającemu przys ługuje prawo odstąpienia 
od Umowy. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiaj ącemu karę  umowną  z tytu łu odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn okreś lonych w ust. 2 i 3 niniejszego § w wysokości 20 % 
całkowitego wynagrodzenia rycza łtowego brutto okreś lonego w ust.1 § 5 Umowy. 

5. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody fakłycznie poniesionej Zamawiaj ący zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupe łniającego przewyższającego wysokość  
kary umownej dokumentuj ąc swoje roszczenia wyliczeniem rzeczywi ście poniesionych 
szkód. 

6. Wykonawca zastrzega sobie prawo wyłączenia Zamawiaj ącego z sieci monitorowania, 
w przypadku zwłoki w zapłacie przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia 
miesięcznego brutto okreś lonego w ust. 3 § 5 Umowy za dwa pe łne okresy płatności. 
Ponowne włączenie Zamawiającego do sieci monitorowania nastąpi po uregulowaniu 
zaleg łych należności i uiszczeniu jednorazowej opłaty z tytu łu ponownej aktywacji w 
wysokości 200% wynagrodzenia miesi ęcznego brutto okre ś lonego w ust. 3 § 5 Umowy. 

7. Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozwi ązania Umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w przypadku: 

7.1. nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Zamawiaj ącego obowiązków, o 
których mowa w ust.1 § 2 ; 

7.2. umyś lnego — potwierdzonego w toku post ępowania wyjaśniającego - wywo łania 
faiszywych alarmów przez Zamawiaj ącego bądź  osoby za które - w my ś l Kodeksu 
Cywilnego - Zamawiaj ący ponosi odpowiedzialno ść . 

8. Ponowne włączenie Zamawiaj ącego do sieci monitorowania po uprzednim wy łączeniu z 
przyczyn okreś lonych w ust 7 niniejszego paragrafu Umowy zostanie dokonane po 
zawarciu nowej Umowy. 

§7  
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1. Zmiany postanowień  niniejszej umowy wymagają  formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

2. Zmiany zawartej umowy mog ą  nastąpić , gdy: 

2.1. Ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotycz ącym realizowanej Umowy, który 
spowoduje konieczność  zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy przez 
Wykonawcę ; 

2.2. wystąpią  okoliczności skutkuj ące potrzebą  zmiany terminu realizacji przedmiotu 
Umowy. 

§8 
W sprawach nieuregulowanych umową  stosuje się  przepisy Kodeksu Cywilnego i 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówie ń  publicznych. 

§9  
Ewentualne spory mogące wynikać  z tytułu realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane b ędą  
przez właściwy rzeczowo S ąd w Szczecinie. 

§10 
Umowę  niniejszą  sporządzono w dwóch jednobrzmi ących egzemplarzach - po jednym dla 
każdej ze Stron. 

ZAMAWIAJĄCY: 	 WYKONAWCA 
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