Zakład Poprawczy w Witkowie – znak sprawy ZPW.AG.343.3/2020

Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA NR ……………. – wzór
zawarta w dniu .................................................. w Witkowie
pomiędzy:
Zakładem Poprawczym w Witkowie
z siedzibą przy ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo
Regon 000324205, NIP 6671010164
reprezentowanym przez:
Przemysław Priebe – Dyrektora Zakładu
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………….
……………………………………….
Regon …………….. NIP…………………..
reprezentowaną przez:
……………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą
Strony oświadczają, że przedmiotowa umowa (zwana dalej Umową) została zawarta w
wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019r., poz. 1843 tj.), zwanej dalej Pzp.
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu
wizyjnego w budynku Zakładu Poprawczego w Witkowie przy ul. Park Kościuszki 9
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w pkt. 2 oraz ofertą Wykonawcy –
załącznik nr 3, 4 i 7 do Umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w załączniku nr 1 do
Umowy – Koncepcja modernizacji/przebudowy systemu monitoringu wizyjnego.
Wskazano w nim wykaz koniecznych do wykonania czynności demontażu istniejącego
analogowego systemu monitoringu a także opisano konieczne do wykonania prace oraz
montaż nowych urządzeń cyfrowych. Ponadto w załączniku nr 2 do Umowy –
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego wskazano parametr minimalne urządzeń.
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§2
Termin realizacji umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 60 dni od
dnia podpisania Umowy.
2. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy z przyczyn nie
leżących po stronie Wykonawcy.
3. Przez „siłę wyższą”, o której mowa w ust. 6 lit. d) niniejszego paragrafu Strony rozumieją
niemożliwe do przewidzenia zewnętrzne zdarzenie, na którego działanie Zamawiający i
Wykonawca nie mają wpływu i którego następstwom nie mnożna zapobiec, a które to
zdarzenie czyni niemożliwym należyte wykonanie zobowiązań którejkolwiek ze Stron
wynikających z Umowy. Siłą wyższą może być w szczególności:
a) klęska żywiołowa;
b)wojna, działania wojenne, inwazja, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizacja;
c) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
d) skażenie radioaktywne od jakiegokolwiek paliwa jądrowego lub z jakichkolwiek
odpadów jądrowych ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywny toksyczny materiał
wybuchowy lub inne ryzykowne właściwości jakiejkolwiek wybuchowej mieszaniny
jądrowej lub jądrowych składników takiej mieszaniny;
e) bunt, niepokoje lub zamieszki, jeżeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników
zatrudnionych dla wykonania Umowy.
§3
Zakres i zasady wykonania przedmiotu umowy
1. Dostarczenie przedmiotu Umowy, jego montaż oraz skonfigurowanie będzie odbywało się
od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 16.00 oraz w dni wolne w godzinach
uzgodnionych z Zamawiającym.
2. Przedmiot Umowy dostarczony będzie do miejsca przeznaczenia (wraz z wyładunkiem na
wskazane przez Zamawiającego miejsce, siłami Wykonawcy. Wszelkie koszty wykonania
przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca.
3. Całość dostarczanego sprzętu, kamer i oprogramowania musi pochodzić z
autoryzowanego kanału sprzedaży producentów i być przeznaczona dla tego projektu
4. Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie
dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem do Zamawiającego) oraz by nie były
używane. Wraz ze sprzętem dostarczyć należy oświadczenie producenta potwierdzające
datę produkcji urządzeń.
5. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że korzystanie przez Zamawiającego z
dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich
osób trzecich.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do producentów oferowanych
produktów o potwierdzenie, że sprzęt i licencje nie były przeznaczone dla innego
odbiorcy jak również zastrzega sobie prawo sprawdzenia u producentów warunków
gwarancyjnych i wsparcia na oferowane rozwiązanie.
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7. Potwierdzeniem dostawy, prawidłowego montażu, instalacji, uruchomienia oraz
skonfigurowania urządzeń, odbioru przedmiotu Umowy oraz przeprowadzenia
szkolenia dla osób skierowanych przez Zamawiającego, w terminie uzgodnionym przez
Zamawiającego jest podpisany przez Zamawiającego „Protokół odbioru”.
8. Za dostarczone i zamontowane urządzenia odpowiada Wykonawca do czasu
protokolarnego odbioru zrealizowanego całego przedmiotu Umowy przez
Zamawiającego.
9. Do czynności odbioru przedmiotu Umowy Zamawiający przystąpi nie później niż w
terminie
5 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę tego faktu
Zamawiającemu.
10. Z dniem zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu Umowy, Wykonawca przekaże
Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą
dotyczącą przedmiotu
Umowy, w tym wymaganych atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi i konserwacji oraz
kart gwarancyjnych sporządzonych w języku polskim w których terminy będą zgodne ze
zobowiązaniem Wykonawcy wskazanym w ofercie.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody (zniszczenia, zabrudzenia
obiektu)wynikłe z jego winy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz zobowiązany
jest do ich usunięcia na własny koszt w terminie 3 dni roboczych od powstania szkody.
§4
Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za prawidłową realizację
przedmiotu Umowy w zakresie dostawy, montażu, uruchomienia oraz konfiguracji
urządzeń, w szczególności za wszelkie wady fizyczne dostarczonych urządzeń oraz
wykonanych prac montażowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac z zachowaniem należytej staranności,
zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na warunkach ustalonych w
Umowie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wewnętrznych przepisów wydanych
przez administrację obiektu, wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz ppoż.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania osób realizujących przedmiot Umowy ze
specyfiką Zakładu Poprawczego w tym o konieczności zachowania szczególnych
wymogów bezpieczeństwa, w tym zakazu rozmów z wychowankami oraz zakazem
pozostawiania narzędzi używanych do realizacji przedmiotu Umowy bez odpowiedniego
nadzoru.
5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej Umowy za pomocą osób wskazanych
w załączniku nr 4 do Umowy. Wykonawca może zmienić skład osobowy wskazany w
Wykazie, przy czym z 2-dniowym wyprzedzeniem musi poinformować Zamawiającego o
konieczności dokonania ww. zmian i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany osób wykonujących czynności bez
podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany wymienić ww.
pracowników najpóźniej w terminie dnia roboczego od zgłoszenia przez Zamawiającego.
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§5
Podwykonawstwo
1. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania każdorazowo przed zawarciem umowy z
Podwykonawcą zgody Zamawiającego. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się przed
skierowaniem Podwykonawcy do wykonywania prac przedstawić Zamawiającemu
projekt umowy z Podwykonawcą.
2. Zgłaszanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przedstawianie projektów
umów, kopii umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi itp.
będzie odbywało się zgodnie z następującymi przepisami Pzp: art. 143a ust. 1; art. 143a
ust. 2 pkt. 1 i art. 143b (umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy
lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość
jest mniejsza niż 10.000 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług.
Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy
wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 143c (termin zgłaszania uwag, o których mowa w art.
143c ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych). Poza tym w treściach umów z
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte zapisy
zobowiązujące Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do
przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych
podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca
zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego faktyczne
usunięcie wad oraz uwzględnienie zastrzeżeń lub uwag zawartych w protokołach.
Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu, przed
datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający
ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych
podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy.
3.Do faktury końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument o
nazwie: "Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach
składanej faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….".. Wykaz ten musi zawierać: nazwę
podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość
w złotych należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych
należnych poszczególnym podmiotom musi być równa wartości danej faktury. Załącznik
ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz wszystkich
podwykonawców i dalszych podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy już zakończyli
realizację zawartych umów o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu
oświadczenie, z datą pewną, potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od
Wykonawcy lub podwykonawców), z którymi zawarli umowy bez względu na fakt czy
występują w tym wykazie czy też nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu
spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą
końcowego rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną
zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców
potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie
skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla
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Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
4. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania
lub zaniechania własne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z
terenu nieruchomości każdego z pracowników Wykonawcy i Podwykonawców, którzy
przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy dali powód do uzasadnionych
skarg.
5. Niewywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla podwykonawcy(ów) skutkować będzie
wstrzymaniem płatności Wykonawcy.
§6
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy , strony ustalają
wynagrodzenie w wysokości: ……………..….….zł netto (słownie: …………………………)
powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% co daje kwotę
………………………. zł brutto (słownie:………………).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia
(koncepcja modernizacji) wskazanego w załączniku nr 1 do Umowy, Modernizacji
systemu monitoringu wizyjnego –wykaz i parametry urządzeń – załącznik nr 2 do
Umowy oraz inne bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnia warunki realizacji przedmiotu umowy opisane w niniejszej Umowie.
3. Za realizację zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie zgodnie z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym,
stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy i stanowią one podstawę rozliczeń finansowych
między Zamawiającym i Wykonawcą.
4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu Umowy
jakichkolwiek kosztów określonych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujęcia w
wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne
roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe
wynagrodzenia.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1, płatne będzie jednorazowo na podstawie
podpisanego protokołu odbioru przez Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie przelewem w terminie
do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, tj. rachunek bankowy
rozliczeniowy zgłoszony przez Wykonawcę do właściwego urzędu skarbowego zgodnie
z przepisami prawa podatkowego.
7. Faktura wystawiona będzie na Zakład Poprawczy w Witkowie, płatnikiem będzie Zakład
Poprawczy w Witkowie.
8. Za dzień płatności faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego
Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
9. W przypadku nieterminowego dokonania płatności przez Zamawiającego, Wykonawca
może naliczyć odsetki za opóźnienie.
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§7
Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy
1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu
Umowy są
a) po stronie Zamawiającego : …………………………………………………………..
b) po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………………
2. Każda ze stron umowy może dokonać zmiany osób, o których mowa w ust. 1 w drodze
pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie, bez konieczności podpisywania
aneksu.
§8
Odpowiedzialność Wykonawcy i warunki gwarancji
1. Wykonawca odpowiada przez Zamawiającym za wszelkie swoje działania i zaniechania.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialność za jakość
wykonywanych prac oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, za wyrządzenie
szkody, będącej normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania
czynności objętych niniejszą umową.
3. W przypadku niestarannego lub wadliwego wykonania zamówienia albo niewykonania
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest na
wezwanie Zamawiającego do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień, braków
lub niedokładności w zakresie wykonanego zamówienia, w czasie nie dłuższym niż 3 dni
robocze od dnia otrzymania wezwania.
4. Skutki finansowe wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania Umowy ponosić
będzie Wykonawca.
5. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane instalacje oraz dostarczone i
uruchomione urządzenia będące przedmiotem Umowy na okres ……………… miesięcy,
zgodnie ze zobowiązaniem wskazanym w ofercie stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy.
Okres gwarancji jest równoznaczny dla okresu świadczenia usługi serwisowej.
6.Gwarancja jakości nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową eksploatacją
oraz zdarzeniami losowymi, w okresie udzielonej gwarancji,
7. Usługa serwisowa zostanie podjęta przez Wykonawcę w czasie nie dłuższym niż …….
godzin, zgodnie ze zobowiązaniem zadeklarowanym w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.
8. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu
gwarancyjnego na swój koszt (obejmującego również dojazd i transport), polegającego na
usunięciu wad w drodze naprawy albo wymianie ich części, na wolne od wad, na
warunkach opisanych w umowie.
9. Zamawiający określa następujące warunki serwisu w okresie gwarancyjnym:
a) podjęcie napraw w ciągu ………. godzin zadeklarowanych w formularzu ofertowym
jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od terminu powiadomienia o zaistnieniu usterki,
b) serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności od demontażu niesprawnego sprzętu
przez Wykonawcę do ponownego montażu go po naprawi,.
c) naprawy sprzętu realizowane będą maksymalnie w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia
awarii przez Zamawiającego,
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d) jeżeli czas naprawy będzie dłuższy niż 48 godz. Wykonawca zobowiązany będzie do
dostarczenia na czas usunięcia awarii sprzętu zastępczego (nie gorszego od tego, który
został zareklamowany).
10. Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest
by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i
oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta.
11. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych, które będą wysyłane
e-mailowo przez Zamawiającego 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Data i
godzina zgłoszenia serwisowego będzie równoznaczna z rozpoczęciem terminu na
usunięcie usterki.
12. Wykonawca ma obowiązek usunięcia awarii wymagającej naprawy serwisowej w czasie
nie przekraczającym 14 dni licząc od daty zlecenia usunięcia awarii.
13. Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy (telefon, e-mail lub
www. ) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją
dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Zamawiającego.
14. W ramach usługi serwisowej Wykonawca, będzie zobowiązany ponadto:
a) wykonania co sześć miesięcy okresowego przeglądu systemu, obejmującego:
- przegląd stanu technicznego całego systemu,
- kontrolę poprawności działania: zainstalowanego oprogramowania
- czyszczenie i konserwację urządzeń.
b) mycia obudów kamer cztery razy w roku kalendarzowym, w terminach wskazanych
przez Zamawiającego,
c) dokonywania zmian w konfiguracji urządzeń i oprogramowaniu zlecanych przez
Zamawiającego,
d) demontażu (po uzgodnieniu z Zamawiającym) uszkodzonych urządzeń,
e) wysyłania i odbioru urządzeń z naprawy (koszty transportu po stronie Wykonawcy),
f) montażu i uruchomienia urządzeń w systemie,
g) demontażu i montażu urządzeń monitoringu związanych z remontem obiektów na
których umiejscowione są urządzenia.
h) wykonania na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu gwarancji w obecności
przedstawiciela Zamawiającego zgodności systemu z aktualną specyfikacją sprzętową.
15. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania przedmiotu Umowy
przez Zamawiającego.
16. Dopuszcza się wykonanie czynności serwisowych przez autoryzowany serwis
producenta urządzenia.
§9
Polisa OC
1. Wykonawca w okresie realizacji umowy będzie posiadał ubezpieczenie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00 zł (Załącznik Nr 5 do umowy). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia ciągłości
ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku przez
Wykonawcę, Zamawiający potraktuje go jako nienależytą realizację umowy, skutkującą
naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 6 umowy.
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2. W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązany jest
przedłużyć ważność polisy do dnia ustalonego przez Strony, w aneksie do niniejszej
umowy.
3. Wykonawca bez wezwania przed wygaśnięciem dotychczasowej polisy dostarczy
Zamawiającemu polisę obejmującą nowy okres.
4. Jeżeli Wykonawca wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego
nadzorem, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy obejmować
powinno szkody wyrządzone działaniem tych osób.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

§10
Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących
po drugiej Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 10% całkowitego
wynagrodzenia z podatkiem VAT określonego w § 6 ust. 1 umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn
nieleżących po drugiej Stronie, Strona odstępująca od umowy lub rozwiązująca umowę
zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia z
podatkiem VAT, określonego w § 6 ust. 1 umowy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w
§ 2 Umowy w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z
podatkiem VAT, określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;
b) w przypadku niedotrzymania terminu podjęcia usługi serwisowej określonego w § 8
ust. 7 Umowy w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z
podatkiem VAT, określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdą godzinę zwłoki;
c) za każdy dzień zwłoki w terminach na usunięcie wad i braków w okresie gwarancji
jakości, o których mowa w § 8 ust. 3 i ust. 8 umowy, w wysokości 0,5 % całkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT, określonego w § 6 ust. 1 umowy, za
każdy dzień zwłoki.
Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 3, nie zwalnia Wykonawcy od podjęcia
czynności zmierzających do prawidłowego wykonania czynności będących przedmiotem
umowy. W przypadku nie podjęcia takich czynności. Zamawiający zastrzega sobie prawo
odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej
okoliczności.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień realizacji umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę
umowną za każdy przypadek w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia z
podatkiem VAT, określonego w § 6 ust. 1 umowy.
W przypadku niespełnienia wymogów o których mowa w § 9 ust. 3 umowy. Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące
złotych 00/100).
Przewidziane kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego
lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z
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przysługującej Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez
Zamawiającego.
§11
Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy
1. Każda ze Stron może odstąpić od umowy z powodu niedotrzymania przez drugą Stronę
istotnych warunków umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o podstawach
odstąpienia od umowy. Przepis § 10 ust. 1 umowy stosuje się odpowiednio.
2. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.
3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron
bez zachowania okresów wypowiedzenia i naliczania kar umownych.
§12
Bezpieczeństwo Informacji
1. Administratorem Danych Osobowych jest Zakład Poprawczy w Witkowie Regon
000324205, NIP 6671010164, ul. Park Kościuszki 9, 62-300 Witkowo, reprezentowany
przez Dyrektora Zakładu – Janusza Lisa.
2. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe uzyskane od Wykonawcy w związku z
realizacją umowy będą przetwarzane przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1781) w celu realizacji niniejszej umowy.
3. Strony zobowiązują się do:
a)wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentów i informacji
uzyskanych od drugiej Strony w związku z wykonywanym przedmiotem umowy
zarówno w trakcie jej trwania jak i po ustaniu stosunku wynikającego z umowy;
b) zabezpieczania przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem wszelkich
otrzymanych dokumentów (w tym na mobilnych nośnikach) związanych z
przedmiotem umowy;
c) niewykorzystywania zebranych informacji prawnie chronionych dla celów innych
niż wynikające z realizacji umowy.
4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego przekazywania drugiej Stronie informacji o
wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy informacji prawnie chronionych lub o ich
niewłaściwym użyciu.
§13
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby
trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności.
Przepis § 10 ust. 1 umowy stosuje się odpowiednio.
3. Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
zakresie:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez
niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu
realizacji przedmiotu umowy,
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4.

5.
6.
7.

8.

9.

b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac niewynikających z okoliczności
leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania
wykonywania usługi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych
przez Wykonawcę),
c)wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da
się przewidzieć,
Postanowienia wymienione w ust. 3 stanowią katalog zmian, na które zamawiający może
wyrazić zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich
wprowadzenie.
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie danych i
stanu faktycznego mających wpływ na realizację umowy.
Zmiana umowy może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w
związku z niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia,
zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw:
a.Prawo zamówień publicznych;
b.Kodeks cywilny;
c.z odnośnymi przepisami wykonawczymi.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
§14
Załączniki do umowy
Integralną część niniejszej umowy stanowią niżej wymienione załączniki:

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia - Koncepcja modernizacji/przebudowy systemu
monitoringu wizyjnego
Zał. nr 2 - Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego – wykaz i parametry minimalne
urządzeń
Zał. nr 3 - Formularz ofertowy
Zał. nr 4 – Formularz asortymentowo - cenowy
Zał. nr 5 – Wykaz osób skierowanych do realizacji Umowy
Zał. nr 6 – Polisa OC
Zał. nr 7 - Wykaz parametrów oferowanych urządzeń

Zamawiający

Wykonawca
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