Nieujawnione na obecnym etapie postępowania załączniki nr 2; 6 oraz
7, a także brakujące fragmenty treści dokumentu udostępnione będą
uprawnionym Wykonawcom w drugim etapie postępowania.

Załącznik nr 7 do Wniosku
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w dniu ……………………… w Warszawie pomiędzy:
Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, kod: 00-955
Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 7, działającym na podstawie Ustawy z dnia 14
marca 2003 r. o Banku gospodarstwa Krajowego (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1787)
oraz statutu Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiącego załącznik do
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania
Statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. poz. 1527), zwanym dalej
„Zamawiającym", reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………
a
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez :
1. …………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………
wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego o
numerze BZP/15/DB/2017, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
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zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zawiera się
umowę następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Głównym przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi
konserwacji następujących elektronicznych systemów zabezpieczeniowych
Zamawiającego:
1) sygnalizacji włamania i napadu (SWN);
2) telewizji przemysłowej (TVU);
3) kontroli dostępu (KD).
2. Elektroniczne systemy zabezpieczeniowe, o których mowa w ust. 1,
zainstalowane są w obiektach Zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 1
do Umowy.
3. Obiekty Zamawiającego wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy, ze względu
na ich stan funkcjonalny oraz stopień skomplikowania zainstalowanych w nich
systemów, a także liczbę urządzeń funkcjonujących w tych systemach
podzielone zostały na następujące kategorie:
1) Centrala;
2) Obiekt mały;
3) Obiekt średni;
4) Obiekt duży;
5) Obiekt mały nieoperacyjny;
6) Obiekt duży nieoperacyjny.
4. Szacunkowa specyfikacja systemów Zamawiającego zainstalowanych w
obiektach wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, powiązana z podziałem
obiektów określonym w ust. 3, zawarta została w Załączniku nr 2 do Umowy.
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5. Usługi konserwacji określone w ust. 1 będą świadczone w cyklu kwartalnym,
z zastrzeżeniem, że przerwa między przeglądami konserwacyjnymi będzie nie
większa niż 4 miesiące i nie mniejsza niż 2 miesiące.
6. Zakres prac realizowanych w ramach przeglądów konserwacyjnych określony
został w Załączniku nr 3 do Umowy.
7. Wykonawca, w przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania przeglądu
konserwacyjnego uszkodzonych lub wadliwie funkcjonujących urządzeń
peryferyjnych w systemach zabezpieczeniowych w obiektach Zamawiającego,
zgłasza ten fakt Zamawiającemu i po uzyskaniu jego akceptacji dokonuje
naprawy uszkodzonego systemu. Obowiązek ten nie dotyczy uszkodzeń
głównych elementów systemów. Wykonanie serwisu uszkodzonego systemu nie
spowoduje zwiększenia należności z tytułu wykonanego przeglądu
konserwacyjnego.
8. W przypadku konieczności wymiany urządzeń w trakcie realizacji przeglądu
konserwacyjnego Wykonawca dołączy do „Protokołu wykonania przeglądu
konserwacyjnego” zestawienie wymienionych urządzeń.
9. Zamawiający w ramach usług objętych prawem opcji zleci Wykonawcy
wymianę urządzeń, o których mowa w ust. 8 na nowe.
10.Potwierdzenie wykonania przeglądu konserwacyjnego stanowi „Protokół
wykonania przeglądu konserwacyjnego”, sporządzony przez Wykonawcę i
potwierdzony
przez
Dyrektora
lub
upoważnionego
pracownika
jednostki/komórki organizacyjnej Zamawiającego. Wzór „Protokołu wykonania
przeglądu konserwacyjnego” stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
11.Niezależnie od głównego przedmiotu zamówienia wskazanego w ust.1, zgodnie
z art.34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje
opcję w postaci wykonywania:
1) serwisu elektronicznych systemów zabezpieczeniowych określonych w ust.
1;
2) rozbudowy/przebudowy/modernizacji
elektronicznych
zabezpieczeniowych określonych w ust. 1.

systemów
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12.Usługi serwisu realizowane będą w miarę potrzeb określanych na bieżąco przez
Zamawiającego.
13.Zamawiający przewiduje, w ramach opcji wskazanej w ust. 11 pkt 1, zlecenie
Wykonawcy:
1) wykonywanie usług serwisowych dla wszystkich elektronicznych systemów
zabezpieczeniowych
Zamawiającego,
we
wszystkich
obiektach
Zamawiającego objętych niniejszą Umową do ………… roboczogodzin;
2) dostawy urządzeń elektronicznych systemów zabezpieczeń, do wykonywania
usług serwisu zgodnie z ust. 11 pkt 1, do kwoty ………. zł netto (słownie:
………………………………. netto), co po dodaniu podatku VAT w
wysokości 23% daje kwotę ………… zł brutto (słownie :
………………………….. brutto), we wszystkich obiektach Zamawiającego
objętych niniejszą Umową.
14.Urządzenia dostarczone przez Wykonawcę do wykonania usług serwisowych,
zgodnie z ust. 13 pkt 2, muszą być zgodne z szacunkową specyfikacją
systemów Zamawiającego zainstalowanych we wszystkich obiektach
Zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy lub odpowiadać im
funkcjonalnie.
15.W przypadku wystąpienia konieczności wykonywania usług serwisowych w
obiektach Zamawiającego poinformuje on Wykonawcę o tym pisemnym
zgłoszeniem przekazanym drogą elektroniczną.
16.Pisemne zgłoszenie konieczności wykonania usług serwisowych powinno
zawierać co najmniej:
1) nazwę i adres obiektu;
2) nazwę uszkodzonego systemu;
3) krótki opis zaistniałego uszkodzenia;
4) opcjonalnie wskazanie urządzeń uszkodzonych.
17.W przypadku braku możliwości przekazania informacji o konieczności
wykonania usług serwisowych drogą elektroniczną strony zgodnie dopuszczają
drogę telefoniczną jako równoważną, z zastrzeżeniem, że w pierwszym
możliwym terminie Zamawiający potwierdzi pisemnie zgłoszenie telefoniczne.
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18.W przypadku potwierdzania w formie pisemnej informacji zgłoszonej drogą
telefoniczną należy dodatkowo, oprócz informacji wskazanych w ust. 16, podać
dokładną datę i godzinę przekazania informacji drogą telefoniczną.
19.Wykaz telefonów kontaktowych i adresów elektronicznych Wykonawcy
odpowiednich dla zgłaszania konieczności wykonania usług serwisowych w
poszczególnych obiektach Zamawiającego stanowi Załącznik nr 5 do Umowy
„Wykaz telefonów serwisowych”.
20.Wykonawca zobowiązuje się, że telefony kontaktowe wskazane w Załączniku
nr 5 do Umowy będą czynne całodobowo przez wszystkie dni w roku.
21.Do przekazywania informacji o konieczności wykonywania usług serwisowych
upoważnieni są dyrektorzy oddziałów Zamawiającego, upoważnieni przez nich
pracownicy oraz Koordynatorzy Usług ze strony Zamawiającego wskazani w §
5.
22.Jako jedną roboczogodzinę wykonywania usług serwisowych strony zgodnie
uznają pełną godzinę zegarową przeznaczoną przez upoważnionych
pracowników Wykonawcy na prace serwisowe niezbędne do przywrócenia
sprawności uszkodzonego systemu, na terenie obiektu Zamawiającego lub w
jego bezpośrednim sąsiedztwie, bez względu na liczbę pracowników
wykonujących te prace serwisowe.
23.Jako zasadę rozliczania czasu trwania usług serwisowych Strony zgodnie
ustalają naliczanie pełnych godzin z zastrzeżeniem, że w przypadku
zakończenia prac serwisowych:
1) przed upływem połowy ostatniej roboczogodziny, łączna
roboczogodzin będzie zaokrąglana w dół do pełnych godzin;

liczba

2) po upływie połowy ostatniej roboczogodziny, łączna liczba roboczogodzin
będzie zaokrąglana w górę do pełnych godzin.
24.Potwierdzenie liczby roboczogodzin wykonywania usług serwisowych stanowi
„Protokół wykonania usługi serwisowej”. Strony zgodnie dopuszczają
stosowanie protokołów Wykonawcy.
25.„Protokół wykonania usługi serwisowej” powinien zawierać następujące
informacje:
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1) nazwę i adres obiektu;
2) datę wykonania usługi;
3) godzinę rozpoczęcia i zakończenia prac;
4) łączną liczbę roboczogodzin dla danej usługi serwisowej;
5) opis wykonanych prac;
6) listę wymienionych urządzeń.
26.„Protokół wykonania usługi serwisowej”, po wypełnieniu, powinien zostać
opatrzony pieczęciami i podpisami Zamawiającego i Wykonawcy.
27.W przypadku konieczności wymiany urządzeń Wykonawca zobowiązuje się
dołączyć do „Protokołu wykonania usługi serwisowej” kosztorys, urządzeń do
wymiany.
28. Zamawiający przewiduje w ramach opcji wskazanej w ust. 11 pkt 2 zlecenie
Wykonawcy rozbudów/przebudów/modernizacji elektronicznych systemów
zabezpieczeniowych określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem, że wartość
jednorazowej rozbudowy/przebudowy/modernizacji nie przekroczy kwoty
…………. netto (słownie: ………………………………….. netto), co po
dodaniu podatku VAT w wysokości 23% daje kwotę …………. brutto (słownie:
…………………………………… brutto).
29.Łączna wartość zleconych w czasie trwania niniejszej Umowy
rozbudów/przebudów/modernizacji
elektronicznych
systemów
zabezpieczeniowych określonych w ust. 1 nie przekroczy kwoty ………… netto
(słownie: …………………………………….. netto), co po dodaniu podatku
VAT w wysokości 23% daje kwotę ……….. brutto (słownie:
………………………………………………. brutto).
30.Podstawą do realizacji rozbudowy/przebudowy/modernizacji będzie
każdorazowo zlecenie jednostkowe udzielane Wykonawcy drogą elektroniczną
– zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy – przez Zamawiającego po
uprzednim zaakceptowaniu przez koordynatora usług Zamawiającego
kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę/Podwykonawcę.
31.W przypadku realizacji Umowy przez konsorcjum zlecenie wykonania
rozbudowy/przebudowy/modernizacji będzie każdorazowo udzielane członkowi
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konsorcjum przypisanemu do danego obiektu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do
Umowy.
32.Ceny
urządzeń
przeznaczonych
do
realizacji
rozbudowy/przebudowy/modernizacji nie będą wyższe niż ceny wynikające z
cennika dostawcy/dystrybutora urządzeń z zastrzeżeniem, że cennik załączony
do kosztorysu ofertowego nie będzie starszy niż 3 miesiące.
33.Wartość jednorazowej incydentalnej rozbudowy/przebudowy/modernizacji
określona w ust. 28 zawierać będzie wszelkie koszty związane z realizacją
zleconych prac, a w szczególności ceny:
1) materiałów, urządzeń, materiałów instalacyjnych;
2) robocizny bezpośredniej;
3) zakupu, magazynowania i transportu;
4) kosztów pośrednich, zysków;
5) dowozu/przewozu pracowników, zakwaterowania;
6) wykonania dokumentacji technicznej powykonawczej elektronicznych
systemów zabezpieczeniowych w zakresie wykonanej incydentalnej
rozbudowy/przebudowy/modernizacji.
34.Dokumentacja techniczna powykonawcza, o której mowa w ust. 32 pkt 6, nie
podlega odrębnej wycenie.
35. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, przenosi na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do wytworzonej
na rzecz Zamawiającego w wykonaniu Umowy dokumentacji, na następujących
polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzanie
egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) tłumaczenie, modyfikowanie, przystosowywanie, zmiana układu lub
wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian;
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3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
4) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony
powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie
oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym.
36. Przejście na Zamawiającego praw do poszczególnych dokumentów następuje
z chwilą ich wydania Zamawiającemu, chyba że odbiór jest potwierdzany
protokołem odbioru, wtedy z chwilą podpisania protokołu odbioru
warunkującego otrzymanie wynagrodzenia. W razie jednak wcześniejszego
rozwiązania Umowy, z jakiejkolwiek przyczyny i w jakikolwiek sposób, jak
również odstąpienia od Umowy, przejście praw następuje z chwilą rozwiązania
Umowy bądź odstąpienia od Umowy. Z chwilą przejścia praw do dokumentów,
o których mowa powyżej, w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy
Zamawiający nabywa własność nośników, na których utrwalono dokumentację.
§2
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy terminowo,
fachowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zgodnie z
wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi Zamawiającego oraz z
zachowaniem należytej staranności.
2. Wykonawca zobowiązuje się kierować do realizacji przedmiotu Umowy, przez
cały czas trwania tej Umowy, wyłącznie osoby figurujące na liście
kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego prowadzonej
przez Komendanta Głównego Policji zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013
r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z
2013 r., poz. 829).
3. Wykonawca zobowiązuje się przeznaczać do realizacji przedmiotu Umowy,
przez cały czas trwania tej Umowy, wyłącznie osoby legitymujące się
poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego lub upoważnieniem do dostępu
do informacji opatrzonych klauzulą co najmniej zastrzeżone zgodnie z ustawą
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z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182 ,
poz. 1228).
4. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały czas trwania Umowy
aktualną akredytację właściwych służb ochrony państwa lub akredytację
udzieloną przez kierownika jednostki organizacyjnej na systemy i sieci
teleinformatyczne, w których mają być wytwarzane, przetwarzane,
przechowywane lub przekazywane informacje niejawne zgodnie ustawą o
ochronie informacji niejawnych.
5. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały czas trwania Umowy
aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego w zakresie niezbędnym
do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej wskazanym w art. 3 ust. 2
lit. a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016
r. , poz. 1432 ).
6. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały czas obowiązywania
Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej
działalności na kwotę nie mniejszą niż …………. złotych.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w ciągu
pierwszych 2 tygodni każdego kolejnego kwartału harmonogramu
wykonywania przeglądów konserwacyjnych uzgodnionego wcześniej z
dyrektorami oddziałów, upoważnionymi przez nich pracownikami, dyrektorem
Departamentu Bezpieczeństwa lub upoważnionymi przez niego pracownikami
Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4. Strony dopuszczają przekazanie
harmonogramu na druku Wykonawcy drogą elektroniczną.
8. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego przekazywania Zamawiającemu
wszelkich informacji o znanych mu zagrożeniach dotyczących sprawności lub
funkcjonalności systemów w obiektach Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu bieżących
konsultacji koniecznych do zapewnienia właściwej realizacji Umowy.
10.W przypadku otrzymania zgłoszenia konieczności wykonania usługi
serwisowej zgodnie z postanowieniami § 1, Wykonawca zobowiązany jest do
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zapewnienia czasu reakcji na zgłoszenie w wymiarze nie dłuższym niż 4
godziny, licząc od godziny otrzymania zawiadomienia.
11.Jako czas reakcji na zgłoszenie strony zgodnie ustalają czas podjęcia działań
mających na celu usunięcie awarii systemów, tj. czas dotarcia
upoważnionego/nych pracownika/ków Wykonawcy do obiektu, którego
zgłoszenie dotyczy.
12. Odstępstwa od postanowień ust. 10 i 11 wymagają pisemnej zgody
Zamawiającego przekazanej drogą elektroniczną przez koordynatora usługi ze
strony Zamawiającego.
13.Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia pełnej sprawności i
funkcjonalności uszkodzonego systemu w czasie:
1) 16 godzin, w przypadku uszkodzenia urządzeń peryferyjnych systemu, tj.
czujników, kamer, czytników, przycisków wyjścia i ewakuacyjnych,
zamków i zwór elektromagnetycznych, elektrozaczepów i elektrorygli,
sygnalizatorów wewnętrznych i zewnętrznych, zasilaczy, ups-ów i
akumulatorów itp. lub instalacji kablowej;
2) 48 godzin, w przypadku uszkodzenia urządzeń głównych systemów, central
alarmowych i ich elementów, modułów rozszerzeń, kontrolerów systemu
KD, urządzeń rejestrujących i krosujących obraz video.
14.Strony zgodnie ustalają, że czas przywrócenia pełnej sprawności i
funkcjonalności uszkodzonego systemu liczony jest od dnia i godziny
poinformowania Wykonawcy o konieczności wykonania usługi serwisowej.
15.W przypadku poinformowania Wykonawcy o konieczności wykonania usługi
serwisowej w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, Zamawiający dopuszcza
naliczanie terminów określonych w ust. 13 począwszy od godziny 8:00 w
pierwszym dniu roboczym następującym po dniu poinformowania. Przyjęcie
takiego sposobu naliczania czasu przywrócenia pełnej sprawności i
funkcjonalności uszkodzonego systemu każdorazowo wymaga zgody
Zamawiającego.
16.W przypadku konieczności wykonywania napraw urządzeń głównych
systemów w szczególności centrale alarmowe i/lub moduły rozszerzeń SWN,
kontrolery KD oraz cyfrowe rejestratory obrazu TVU, Wykonawca
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zobowiązany jest do montażu na czas naprawy urządzeń zastępczych o
parametrach nie gorszych niż urządzenie naprawiane. Montaż i eksploatacja
urządzeń zastępczych przez cały czas naprawy odbywa się na koszt
Wykonawcy.
17.W przypadku montażu zastępczych urządzeń rejestrujących obraz video
Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania zarejestrowanego w tych
urządzeniach materiału przez okres jednego miesiąca licząc od dnia
zakończenia wykorzystywania tych urządzeń przez Zamawiającego.
18.Odstępstwo od postanowień ust. 17 dopuszczalne jest w przypadku
przekazania Zamawiającemu bezpłatnie całego zarejestrowanego przez
urządzenie zastępcze materiału na nośniku elektronicznym niezależnym od
urządzenia z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia w
sposób trwały, uniemożliwiający odtworzenie materiału zarejestrowanego
przez urządzenie zastępcze.
19.Jeżeli Wykonawca nie przywróci pełnej sprawności systemu w czasie
wskazanym w ust. 13 Zamawiający może, po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, podjąć działania zmierzające do alternatywnego
zabezpieczenia obiektu (w postaci zapewnienia posterunków doraźnej ochrony
fizycznej lub wydłużenie czasu pracy istniejących w obiekcie posterunków
ochrony fizycznej) do czasu przywrócenia pełnej sprawności sytemu, a
kosztami zabezpieczenia obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym
wyraża zgodę.
20.W przypadku realizacji Umowy przez Wykonawców zrzeszonych w ramach
konsorcjum, obowiązki określone w ust. od 1 – 6, każdy z uczestników
konsorcjum zobowiązany jest spełniać indywidualnie.
§3
Wynagrodzenie
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy wynagrodzenie zgodnie z ofertą Wykonawcy – ustalone w formularzu
cenowym stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy:
1) za jeden przegląd konserwacyjny, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3:
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a) w Centrali w kwocie brutto:
………………………………………),

……………

zł

(słownie

zł:

b) w Obiekcie małym w kwocie brutto: ………… zł (słownie zł:
……………………………….),
c) w Obiekcie średnim w kwocie brutto: ……….. zł (słownie zł:
……………………….),
d) w Obiekcie dużym w kwocie brutto: ……........ zł (słownie
zł: ……………………………………….),
e) w Obiekcie małym nieoperacyjnym w kwocie brutto: ……………… zł
(słownie zł: …………………………………………),
f) w Obiekcie dużym nieoperacyjnym w kwocie brutto: …………….. zł
(słownie zł: …………………………………………..);
2) za jedną roboczogodzinę wykonywania usługi serwisowej w kwocie brutto:
………….. (słownie zł: ……………………………….),
2. W przypadku, gdy Umowa realizowana będzie przez konsorcjum,
wynagrodzenie wynikające z Umowy wypłacane będzie w następujący sposób:
1) należności z tytułu realizacji prac wskazanych w § 1 ust. 1 pkt od 1 - 3
wypłacane będą przez Zamawiającego na rzecz lidera konsorcjum;
2) należności z tytułu prac wskazanych w § 1 ust. 11 pkt 1 wypłacane będą
przez Zamawiającego na rzecz lidera konsorcjum;
3) należności z tytułu prac wskazanych w § 1 ust. 11 pkt 2 wypłacane będą
uczestnikowi konsorcjum, który faktycznie będzie świadczył usługę
rozbudowy/przebudowy/modernizacji
elektronicznych
systemów
zabezpieczeniowych, wskazanych w § 1 ust. 11 pkt 2, zgodnie z
postanowieniami Załącznika nr 1 do Umowy.
3. Łączna maksymalna wartość głównego przedmiotu zamówienia wynosi :
………………………. brutto (słownie : …………………………………….
złotych brutto).
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4. Łączna maksymalna wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi:
…………………… zł brutto(słownie: ………………………………………..) z
zastrzeżeniem ust. 17.
5. Oferta Wykonawcy stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.
6. Należność z tytułu wykonania przeglądu konserwacyjnego wskazana w ust. 1
pkt 1 jest kwotą ryczałtową i zawiera wszelkie koszty ponoszone przez
Wykonawcę z tytułu wykonania przeglądu konserwacyjnego w tym w
szczególności: koszty dojazdu i transportu, robocizny bezpośredniej,
wykorzystywania maszyn i urządzeń.
7. Należność za roboczogodzinę wykonywania usługi serwisowej wskazana w ust.
1 pkt 2 jest kwotą ryczałtową i zawiera wszelkie koszty ponoszone przez
Wykonawcę z tytułu wykonywania prac serwisowych w tym w szczególności:
koszty dojazdu i transportu, robocizny bezpośredniej, wykorzystywania maszyn
i urządzeń.
8. Kwartalna należność Wykonawcy z tytułu wykonania przeglądów
konserwacyjnych regulowana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury zbiorczej wyszczególniającej kwoty odpowiadające poszczególnym
obiektom, płatnej w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia do siedziby
Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy.
9. Wydatkowanie/rozliczanie kwoty przeznaczonej na zakup i dostawę
niezbędnych urządzeń następowało będzie na podstawie aktualizowanych na
bieżąco (nie starszych niż 3 miesiące) cenników detalicznych dystrybutorów
urządzeń, dostarczanych przez Wykonawcę.
10.Płatność należności na rzecz Wykonawcy za wykonanie usług serwisowych
następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21
dni od dnia jej doręczenia do siedziby Zamawiającego. Faktura musi zawierać
jako oddzielne pozycje: wartość ilości roboczogodzin przeznaczonych na
wykonania usług serwisowych oraz wartość urządzeń dostarczonych przez
Zamawiającego do wykonania usług serwisowych wraz z ich
wyszczególnieniem w formie załącznika do faktury.
11.Płatność należności na rzecz Wykonawcy/ uczestnika konsorcjum faktycznie
świadczącego usługę zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy z tytułu
wykonanych rozbudów/przebudów/modernizacji elektronicznych systemów
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zabezpieczeniowych, wskazanych w § 1 ust. 11 pkt 2 następować będzie na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni od dnia jej
doręczenia do siedziby Zamawiającego. Niezbędnym załącznikiem do faktury
jest kosztorys ofertowy rozbudowy/przebudowy/modernizacji zaakceptowany
przez koordynatora Umowy ze strony Zamawiającego.
12.W każdym przypadku za dzień zapłaty strony przyjmują dzień złożenia
dyspozycji przelewu przez Zamawiającego.
13.Płatności wynikające z realizacji niniejszej Umowy realizowane będą
odpowiednio na rachunki Wykonawcy lub poszczególnych uczestników
konsorcjum wskazane poniżej:
1) Wykonawca (nazwa):……………………………………………………
numer rachunku: ………………………………………………………….
lub
1) Lider konsorcjum (nazwa):................................................................................
numer rachunku:......................................................................................................
2) Uczestnik konsorcjum (nazwa):.........................................................................
numer rachunku:......................................................................................................
3) Uczestnik konsorcjum (nazwa):.........................................................................
numer rachunku:......................................................................................................
4) Uczestnik konsorcjum (nazwa):.........................................................................
numer rachunku:......................................................................................................
5) Uczestnik konsorcjum (nazwa):.........................................................................
numer rachunku:......................................................................................................
14. Każdorazowo warunkiem uruchomienia płatności, jest załączenie oryginałów
poszczególnych protokołów wykonania robot.
15. Zamawiający upoważnia podmiot (-y) realizujący (-e) Umowę do wystawiania
faktur bez jego podpisu.
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16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może być zwaloryzowane
na wniosek każdej ze stron Umowy po upływie każdego okresu 12miesięcznego obowiązywania Umowy, o wartość wskaźnika średniorocznego
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa GUS,
pod warunkiem, że wartość wskaźnika wyniesie więcej niż 3%. Decyzja o
wprowadzeniu waloryzacji wymaga zachowania formy pisemnej w postaci
dokumentu zatwierdzonego przez Koordynatorów Umowy, o których mowa w §
5.
17.Zamawiający zobowiązuje się do realizacji głównego przedmiotu zamówienia w
zakresie nie mniejszym niż 70% wartości określonej w ust. 3.
18.Zamawiający dopuszcza
Wykonawcy w przypadku:

zmianę

wartości

wynagrodzenia

należnego

1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r., poz. 2008);
2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy.
19. Strony ustalają następujące zasady wprowadzania zmian wynagrodzenia, o
których mowa w ust. 18:
1) Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wejścia w życie
nowych przepisów, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę
wynagrodzenia;
2) Wraz z wnioskiem Wykonawca jest zobowiązany przedstawić
Zamawiającemu w formie pisemnej, szczegółową kalkulację uzasadniającą
wzrost kosztów, wynikający ze zmiany w/w przepisów;
3) Jeżeli przed upływem 14 dni od dnia wejścia w życie nowych przepisów
Wykonawca nie zwróci się do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia,
Zamawiający uzna, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania
umowy przez Wykonawcę;
4) Zamawiający dokona analizy przedłożonej przez Wykonawcę kalkulacji w
terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Zamawiający
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uzna, że przedstawiona kalkulacja potwierdza wzrost kosztów wykonania
Umowy ponoszonych przez Wykonawcę, dokona zmiany Umowy w tym
zakresie;
5) Jeżeli Zamawiający uzna, że przedstawiona kalkulacja nie potwierdza
wzrostu kosztów wykonania Umowy w wysokości zaproponowanej przez
Wykonawcę, nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany, o czym poinformuje
Wykonawcę, przedstawiając stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy od Zamawiającego, Wykonawca
może ponownie przedstawić kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów, z
uwzględnieniem uwag Zamawiającego, który dokona jej analizy w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od jej otrzymania, a następnie postąpi w sposób opisany
powyżej.
19. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 18, nastąpi od dnia
wprowadzenia zmian w umowie i może dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej
części przedmiotu umowy.
§4
Ochrona tajemnicy i praw autorskich
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego jakie
uzyskał w związku z wykonywaniem Umowy zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).
2. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie i trwa pomimo
rozwiązania, wygaśnięcia, odstąpienia od Umowy lub innego podobnego
zdarzenia powodującego ustanie stosunku prawnego wynikającego z Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w dniu zawarcia Umowy
pisemnych oświadczeń o zachowaniu tajemnicy, złożonych przez wszystkich
pracowników Wykonawcy wyznaczonych do realizacji Umowy. Wzór
oświadczenia o zachowaniu tajemnicy stanowi Załącznik nr 8 do Umowy.
4. Naruszenie zobowiązania do zachowania tajemnicy stanowi podstawę do
odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy i naliczenia kary umownej,
zgodnie z §6 ust. 4.
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5. Zobowiązanie określone w ust. 1 i 2 nie dotyczy sytuacji udostępniania
pozyskanych informacji lub posiadanych dokumentów upoważnionym władzom
państwowym, na ich prawnie uzasadnione żądanie.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu wszelkich
dokumentów otrzymanych od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy
oraz wszelkich kopii i wytworzonych dokumentów wewnętrznych
zawierających wrażliwą informację pozyskaną w czasie realizacji Umowy w
terminie 7 dni od daty wygaśnięcia stosunku wynikającego z Umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy bez naruszania
praw stron trzecich (praw autorskich producentów sprzętu i oprogramowania)
oraz zobowiązany jest do przestrzegania postanowień umów gwarancyjnych na
sprzęt i oprogramowanie Zamawiającego.
§5
Kontakty między stronami
Do nadzoru realizacji przedmiotu Umowy oraz wszelkich spraw związanych z
realizacją Umowy strony wyznaczają:
1) Koordynatora/ów Umowy ze strony Zamawiającego:
...........................................................
...........................................................
2) Koordynatora/ów Umowy ze strony Wykonawcy:
...........................................................
...........................................................
3) Koordynatora/ów Usług ze strony Zamawiającego:
...........................................................
...........................................................
2) Koordynatora/ów Usług ze strony Wykonawcy:
...........................................................
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...........................................................
§6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości
Umowy brutto określonej w § 3 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia wykonania
Umowy ponad termin określony w harmonogramie kwartalnym przeglądów
konserwacyjnych przekazanym Zamawiającemu.
2. W przypadku przekroczenia terminu określonego w harmonogramie
kwartalnym przeglądów konserwacyjnych powyżej 30 dni, Zamawiający może
Umowę wypowiedzieć, ze skutkiem natychmiastowym i zażądać zapłaty kary
umownej w wysokości 20% wartości Umowy brutto wskazanej w § 3 ust. 2,
jeżeli opóźnienie powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
3. W przypadku przekroczenia terminów określonych w § 2 ust. 13 i 14
Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,01%
wartości Umowy brutto określonej w § 3 ust. 2, za każdą godzinę opóźnienia .
4. W przypadku niedotrzymania czasu reakcji określonego w § 2 ust. 11
Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,01%
wartości Umowy brutto określonej w § 3 ust. 2, za każdą godzinę opóźnienia.
5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do zachowania
tajemnicy określonej w § 4 ust. 1, Zamawiający może Umowę wypowiedzieć ze
skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 20%
wartości Umowy brutto określonej w § 3 ust. 2.
6. W każdym przypadku, gdy postanowienia Umowy przewidują obowiązek
zapłacenia kar umownych przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość
zastrzeżonych kar umownych.
7. Kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne będą w terminie 14 dni od
daty otrzymania przez Stronę wezwania do zapłaty. Kwoty kar umownych
przewidziane Umową mogą też zostać potrącone z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.
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8. W razie wypowiedzenie lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego
naliczone przez niego kary umowne pozostają w mocy.
§7
Zasady realizacji poszczególnych części zamówienia
1. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności powierzenia
realizacji części przedmiotu Umowy innym podmiotom Zamawiający
dopuszcza jako jedną z możliwych form współpracy tych podmiotów
konsorcjum firm.
2. W przypadku, gdy realizacja Umowy będzie powierzona konsorcjum,
najpóźniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
Załącznik nr 1 do Umowy uzupełniony nazwami uczestników konsorcjum w
pozycjach wskazujących poszczególne obiekty Zamawiającego.
3. Wykonawca musi zapewnić by miejsce świadczenia pracy pracowników
Wykonawcy/Podwykonawców/poszczególnych
uczestników
konsorcjum
przeznaczonych do realizacji części przedmiotu Umowy dla każdego z obiektów
Zamawiającego było oddalone od tego obiektu o odległość nie większą niż 200
km.
4. W przypadku realizacji Umowy w zakresie wskazanym w § 1 ust. 11 pkt 2
indywidualne zlecenie realizacji udzielane jest bezpośrednio podmiotowi
Wykonawcy/Podwykonawcy/poszczególnym uczestnikom konsorcjum zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do Umowy.
5. Zasady rozliczania należności z tytułu realizacji Umowy wskazane zostały w §
3 ust. 1.
§8
Odpowiedzialność za szkody
1.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone
Zamawiającemu, powstałe w wyniku zaniechania, niewykonania lub
nienależytego
wykonania
Umowy
przez
Wykonawcę/Podwykonawców/poszczególnych uczestników konsorcjum.

2. W przypadku realizacji robót wskazanych w § 1 ust. 11 pkt 2 przez konsorcjum,
pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, powstałe w
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wyniku zaniechania, niewykonania lub nienależytego wykonania robót ponosi
uczestnik konsorcjum faktycznie realizujący usługę, wskazany w Załączniku nr
1 do Umowy.
§9
Odstąpienie od Umowy i Wypowiedzenie Umowy
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30
dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonanej części Umowy.
2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym,
na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy w przypadku, gdy:
1) sytuacja finansowa Wykonawcy ulegnie pogorszeniu w stopniu, który
mógłby uzasadniać złożenie w stosunku do Wykonawcy wniosku o
ogłoszenie upadłości lub wniosku o wszczęcie postępowania
restrukturyzacyjnego;
2) w wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku
Wykonawcy lub jego znacznej części uniemożliwiające dalszą realizację
zobowiązań na uzgodnionym poziomie - w terminie 30 dni kalendarzowych
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem
3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli wystąpią istotne zmiany
organizacyjne Zamawiającego, polegające w szczególności na przejęciu lub
połączeniu z innym podmiotem, które będą albo mogą wpływać na zakres
świadczonych usług.
4. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy
Umowa będzie realizowana przez konsorcjum.

§10
Siła wyższa
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1. Niewykonanie w całości lub w części zobowiązań stron wynikających z
niniejszej Umowy nie może być wykorzystane wobec drugiej strony do
dochodzenia roszczeń, jeśli przyczyną niewykonania jest siła wyższa.
2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, na które
strony nie mają wpływu i są przez strony niemożliwe do pokonania, a w
szczególności: klęski żywiołowe dotykające stronę lub strony, wojny, zamknięcie
granic uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, strajki mające
wpływ na realizację Umowy, a nie będące strajkami pracowników stron.
3. Terminy przewidziane w Umowie zostaną przedłużone o czas trwania siły
wyższej, pod warunkiem dostarczenia w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia siły
wyższej, dokumentu potwierdzającego jej zaistnienie wystawionego przez
właściwy organ administracji publicznej.
§11
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. W celu realizacji zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Umowy
Wykonawca powierzy Zamawiającemu dane osobowe swoich pracowników w
zakresie:
1) imię;
2) nazwisko;
3) miejsce pracy;
4) zdjęcie;
5) podpis;
6) numery telefonów służbowych;
7) adres elektroniczny;
8) numer w
technicznego.

wykazie

kwalifikowanych

pracowników

zabezpieczenia
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2. Zamawiający będzie przetwarzał powierzone dane wyłącznie w zakresie i celu
wymienionym w ust. 1.
3. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie
danych osobowych oraz przepisów wykonawczych.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych, a w
szczególności do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
5. Zamawiający oświadcza, iż spełnia wymagania określone w art. 36 – 39 ustawy
o ochronie danych osobowych dotyczące zabezpieczenia danych przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. Zamawiający oświadcza, iż sposób prowadzenia i zakres dokumentacji, o której
mowa w art.39 a ustawy o ochronie danych osobowych oraz warunki techniczne
i organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych
danych są zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
7. Osoby zatrudnione u Zamawiającego przy powierzonym przetwarzaniu danych
na podstawie Umowy obowiązane są do ochrony tych danych przed
niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem,
nielegalnym ujawnieniem.
8. Dostęp do powierzonych Zamawiającemu danych osobowych mogą posiadać
tylko osoby, którym Zamawiający nadał upoważnienie wskazane w art. 37
ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Osoby zatrudnione u Zamawiającego przy powierzonym przetwarzaniu danych
na podstawie Umowy obowiązane są do zachowania danych osobowych w
tajemnicy. Obowiązek ten istnieje również po ustaniu zatrudnienia.
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10. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstaną u Zamawiającego lub osób
trzecich w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych.
§12
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w
wysokości 10% kwoty wskazanej w § 3 ust. 3, tj. ………………….. zł
(słownie: ………………………………………………… złotych) w gotówce
na rachunek Zamawiającego o numerze : .........................................................
lub w innej formie wybranej przez Wykonawcę zgodnie z dyspozycją art. 148
ustawy Pzp, złożone najpóźniej w dniu zawarcia Umowy.
2. Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia, kwot
określonych w Umowie, z tytułu niewłaściwego lub nieterminowego
wykonywania Umowy przez Wykonawcę.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
§13
Postanowienia końcowe
1. W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku od towarów i
usług VAT Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wartości Umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian głównego
przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w Załącznikach nr 1 oraz 2, z
tytułu zmian organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego z
zastrzeżeniem zapisów § 3 ust. 16.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w zapisach
Załącznika nr 1, Załącznika nr 2 do Umowy oraz § 5.
4. Wprowadzanie do Umowy zmian w zakresie wskazanym w ust. 3 wymaga
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i akceptacji
Koordynatorów Umowy.
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5. Wprowadzenie zmian do § 5 pkt 1 i 2 następuje w drodze aneksu z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy strony poddają rozstrzygnięciu
sądów powszechnych, według właściwości miejscowej Zamawiającego.
9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.
10.Umowę zawarto na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia.
11. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część Umowy:
1) Załącznik nr 1 – Lista obiektów,
2) Załącznik nr 2 – Szacunkowa specyfikacja systemów w obiektach,
3) Załącznik nr 3 – Zakres prac konserwacyjnych,
4) Załącznik nr 4 – Protokół wykonania przeglądu konserwacyjnego,
5) Załącznik nr 5 – Telefony serwisowe.
6) Załącznik nr 6 – Oferta Wykonawcy
7) Załącznik nr 7 – Formularz cenowy

__________________
ZAMAWIAJĄCY
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