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UMOWA nr ZSM.KG.2241. ……….. .2020 

zawarta w dniu …………………… 2020 r. w Rzeszowie pomiędzy:  
GMINĄ MIASTO RZESZÓW NIP: 8130008613 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rynek 1 zwaną w treści 
umowy „Zamawiającym" reprezentowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych – Pana ……….. 
a 
……………………………………………………………………………….., ul. ………………………………, ……………………………….; 
NIP: ………………………….., REGON: …………………….., KRS: …………………….., zwanym w dalszej części 
„Wykonawcą", reprezentowanym przez: 

  ………………..……...………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), na podstawie regulaminu 
udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro. 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa istniejącego monitoringu wizyjnego 
w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej 45A w Rzeszowie. 

2. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności dostarczenie dodatkowych 
elementów do rozbudowy systemu opartego o transmisję IP, kompatybilnych z istniejącym 
systemem i oprogramowaniem oraz umożliwiających jego rozbudowę do minimum 16 kamer, 
które będą instalowane w kolejnych etapach, zapewniających wyświetlanie obrazu, rejestrację 
oraz umożliwiającego przegląd zapisu z rejestratora a w szczególności: 
 dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie trzech kolorowych kamer zewnętrznych 

i jednej kamery wewnętrznej, dzienno-nocnych we wskazanych lokalizacjach wraz 
z niezbędnym osprzętem, w tym z podłączeniem urządzeń do zasilania w poszczególnych 
punktach z lokalnej wewnętrznej instalacji zasilającej, 

 opracowanie i przekazanie dwóch egzemplarzy dokumentacji powykonawczej systemu wraz 
z instrukcjami, 

 udzielenie 24-miesięcznej gwarancji, 
 przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, nadzoru 

i administracji rozbudowanego systemu monitoringu wizyjnego. 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym. 
4. Urządzenia i materiały niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca. 
5. Wykonawca oświadcza, że montowane urządzenia charakteryzują się parametrami zgodnymi 

z  opisem przedmiotu zamówienia oraz posiadają certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje 
zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy 
zharmonizowane. 

6. Wykonawca oświadcza, że montowany system monitoringu wizyjnego spełnia wymagania 
funkcjonalne i użytkowe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

§ 2 Termin realizacji umowy 

Przedmiot umowy zostanie wykonany od podpisania umowy do 20 kwietnia 2020 r. 

§ 3 Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało 
formę ryczałtu. 
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2. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego 
w § 1 wyniesie, zgodnie z ofertą Wykonawcy ........................................................ zł (słownie: 
............................................................ złotych), w tym podatek VAT ……………. Zł, wartość netto 
…….. zł (słownie: ...................................................................... zł) 

3. Podstawą rozliczenia stanowi podpisany przez obie strony bezusterkowy protokół odbioru 
końcowego. 

4. Należności Wykonawcy będą regulowane w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury w formie 
przelewu na rachunek Wykonawcy przedstawiony na fakturze. 

5. Fakturę należy wystawić dla: 
NABYWCA: GMINA MIASTO RZESZÓW, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 8130008613 

Odbiorca faktury/płatnik: Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Hetmańska 45A, 35-078 Rzeszów 
6. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść na osoby trzecie w drodze 

przelewu lub działania o podobnym charakterze całości bądź części należności wynikających 
z umowy na rzecz osób trzecich. 

7. W razie zwłoki w płatności faktur przysługują ustawowe odsetki od Zamawiającego. 

§ 4 Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) udostępnienie pomieszczeń i obiektów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. 
2) dokonanie końcowego odbioru przedmiotu umowy. 
3) terminowe uregulowanie należności Wykonawcy. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego w realizacji niniejszego zamówienia jest .................................. 
3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) modernizacja i rozbudowa istniejącego monitoringu wizyjnego poprzez dostawę nowych 
i nieużywanych urządzeń i elementów oraz ich instalację i uruchomienie, zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia 

2) prowadzenie niezbędnych robót budowlanych w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób 
postronnych a w szczególności wykonanie elementów robót budowlanych zgodnie 
z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane oraz zapewnianiem nadzoru 
przez osoby posiadające uprawniania budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

3) uporządkowanie terenu robót po ich zakończeniu 
4) opracowanie i przekazanie dwóch egzemplarzy dokumentacji powykonawczej systemu 

zawierającej: 
 opis systemu, użytych protokołów transmisji, wykorzystanych interfejsów, ustawień 

wszystkich parametrów urządzeń systemu, 
 schematy ogólne i szczegółowe systemu, 
 konfigurację z zestawieniami zamontowanych urządzeń z podaniem producenta, 

symbolu urządzenia i ilości, 
 instrukcje obsługi, 
 licencje na zastosowane oprogramowanie, certyfikaty oraz oryginalne nośniki danych – 

jeżeli dotyczy, 
 certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską 

Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane, 
 podpisany przez obie strony protokół z przeszkolenia osób wytypowanych przez 

Zamawiającego w zakresie obsługi, nadzoru i administracji wykonanej sieci monitoringu. 
5) Wykonawca wskazuje jako osobę do kierowania zespołem pracowników zabezpieczenia 

technicznego …………………………………………………………………………………………………..………………. 
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6) Zlecenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu 
zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

§ 5 Odbiór 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonany w całości przedmiot umowy określony w § 1 
umowy. 

2. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający przystąpi do odbioru w ciągu 3 dni od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 2. 
4. W trakcie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet wymaganych dokumentów, 

o których mowa w § 4 ust. 3 pkt. 4. 
5. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. 
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, w takim 

przypadku przysługuje mu uprawnienie do naliczania kary umownej stosownie do § 7 ust. 2, 
pkt. 4 umowy. 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

§ 6 Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty oraz dostarczone materiały, urządzenia i elementy 
systemu są nowe i nieużywane, nie mają wad konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających 
z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie wykonanego 
przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za cały przedmiot 
Umowy, w tym także za części realizowane wspólnie jak i przez podwykonawców. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych prac. 

4. Na dostarczone i wbudowane urządzenia i materiały a także na jakość wykonanych prac 
Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu końcowego 
odbioru przedmiotu zamówienia. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia usunięcie awarii i nieprawidłowości w działaniu 
systemu niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 3 dni od przekazywania informacji o awariach lub 
nieprawidłowościach w działaniu systemu telefonicznie lub pocztą elektroniczną na wskazane 
w ofercie numery telefonów, adresy poczty elektronicznej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty przeglądów i napraw (poza kosztami napraw 
wynikającymi z przyczyn niezależnych od wykonawcy) oraz koszty niezbędnych aktualizacji 
oprogramowania systemu monitoringowego w okresie gwarancyjnym na zakres objęty umową. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego sprzętu o identycznych lub lepszych 
parametrach w sytuacji wystąpienia awarii po dotychczasowym trzykrotnym usunięciu awarii 
w tym urządzeniu. 

8.  Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić zastępczy element systemu na czas naprawy (wymiany) 
w przypadku uszkodzenia w celu zapewnienia ciągłości pracy systemu. 

9. Gwarancja traci ważność w przypadku samowolnego, bez zgody Wykonawcy: 
1) demontażu dowolnego z zainstalowanych urządzeń, 
2) zmiany w wykonanej instalacji kablowej lub jej połączeniach, 
3) zerwania plomby gwarancyjnej dowolnego urządzenia. 

10. W przypadku gdy producenci urządzeń zalecają inne czynności oraz terminy przeglądów 
i konserwacji, Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania tych czynności w terminach 
zaleconych przez producentów – zgodnie z dokumentacją. 

§ 7 Kary umowne 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z winy Zamawiającego, w wysokości 20 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2; 
2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, nie spowodowane siłą wyższą, ani winą 

Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2; 
3) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego z winy Zamawiającego lub nieuzasadnioną 

odmowę podpisania przez niego protokołu odbioru - w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy, w wysokości 20 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2; 
2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 2 
3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 
4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – 

w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy 
w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może 
w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy. Kara umowna 
łącznie nie może przekroczyć 35 % wynagrodzenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury za realizację 
przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na 
zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

§ 8 Odstąpienie od umowy 

1. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w zakresie realizacji 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, jedynie 
za wykonaną część umowy. 
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2. Zamawiający może natychmiast odstąpić od umowy, gdy: 
1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania świadczeń umownych bez uzasadnionych przyczyn 

lub nie kontynuuje ich mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego. 
2) Wykonawca ze swej winy przerwał świadczenia i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni roboczych. 
3) Zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy. 
4) Wykonawca nie realizuje przedmiotu zamówienia z udziałem wskazanych podwykonawców 

(podmioty które będą brały udział w realizacji części zamówienia), na zasobach których 
wykonawca polegał w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wiedzy i doświadczenia. 

5) Gdy Wykonawca w rażący sposób narusza obowiązki wynikające z niniejszej umowy. 
6) Gdy wysokość kar umownych naliczonych ze względu na zwłokę w oddaniu przedmiotu 

umowy wyniesie 20 %. 
3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z podaniem jego uzasadnienia, 

pod rygorem nieważności tej czynności. 
4.  W przypadku, gdy odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nastąpiło z przyczyn, o których 

mowa w ust. 2, Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. 

§ 9 Rozstrzyganie sporów 

1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie znajdą 
polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 
Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wykonawca bez Zgody Zamawiającego nie może przenieść cesji należności wynikających 
z niniejszej umowy stronie trzeciej. 

§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Zmiany treści niniejszej umowy – z uwzględnieniem zapisanych w umowie wyjątków – wymagają 
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega unieważnieniu. 
4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę 

wynagrodzenia mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich, wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną 
w formie pisemnej. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
stron. 

6. Integralną częścią niniejszej umowy są: 
1) Zapytania ofertowe 
2) Oferta Wykonawcy. 

 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:  


