
 
 

UMOWA  Nr ………/ 2015 
 
 

zawarta w dniu………………. r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy:  
 
Strażą Miejską   
w Piotrkowie Trybunalskim ( 97-300 ) 
ul. Słowackiego 19  
reprezentowanym przez 
Jacka Hofmana - Komendanta 
zwanym dalej Zamawiającym  
 
a firmą:  
 
-----------------------------  
Strony oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy 
dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, tekst jednolity z późn. zm.), nr 
postępowania  
………………………  

 
§ 1 

 
Przedmiot Umowy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego w 
Piotrkowie Trybunalskim.  

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Projekcie rozbudowy monitoringu 
miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim.  

 
 

§ 2 
 

Terminy Umowy 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest uruchomić system monitoringu miejskiego zgodnie z projektem w 
Piotrkowie Trybunalskim nie później niż 20 dni od podpisania umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi gwarancyjne przez okres . . . . . . .  lat od dnia 
podpisania protokołu odbioru, o którym jest mowa w §6, pkt 3.  
 

§ 3 
 

Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonując zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, Wykonawca działa jako 
profesjonalista, od którego Zamawiający oczekuje doświadczenia i wiedzy, w tym świadomości 
uwarunkowań prawnych i technicznych specyficznych dla przedmiotu niniejszej Umowy. 
Okoliczności te zobowiązują Wykonawcę do:  

a. realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami profesjonalnymi 
stosowanymi przy projektowaniu, programowaniu i wdrażaniu bezprzewodowych systemów 
telekomunikacyjnych, wdrażaniu oprogramowania dla Internetu, organizowaniu wsparcia dla 
użytkowników końcowych, oraz z zachowaniem należytej staranności,  

b. zapewnienia kompetentnego personelu do uruchomienia i świadczenia usług gwarancyjnych. 

c. wskazanie doświadczonego przedstawiciela odpowiedzialnego za przedmiot niniejszej Umowy, 
który będzie współpracować z osobami wskazanymi przez Zamawiającego,  

d. wypełnienia wszystkich zadań zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

2. Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy przy udziale podwykonawców.  

3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 
usługi wykonane przez podwykonawców.  



4. Wykonawca zabezpiecza całość materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania Przedmiotu 
Umowy odpowiadających wymaganiom technicznym określonym w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia.  

5. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy z pełnowartościowych materiałów, tj. pierwszego 
gatunku, atestowanych, dopuszczonych do stosowania i do obrotu.  

6. Wszelkie koszty uzyskania uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do instalacji i uruchomienia 
punktów kamerowych oraz koszty opłat skarbowych, ponosi Wykonawca.  
 

§ 4 
 

Odpowiedzialność Wykonawcy 
 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w postaci 
rękojmi i gwarancji jakości.  

2. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osób 
reprezentujących Wykonawcę, ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania 
układowego, w którym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu działalności Wykonawcy.  

3. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać 
naprawienia szkody na zasadach ogólnych chyba, że szkoda jest następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  
4. Zamawiający zastrzega sobie w okresie trwania gwarancji i rękojmi prawo do odstąpienia od 
Umowy i żądania zwrotu poniesionych dotychczas kosztów związanych z jej realizacją w 
przypadku stwierdzenia, że oferowany sprzęt nie spełnia warunków koniecznych i 
zadeklarowanych wymagań technicznych określonych w SIWZ.  

5. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie interpretowane, jako ograniczenie lub 
wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji.  

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz podmiotów i osób 
trzecich, z tytułu szkód mogących zaistnieć w związku z zainstalowaniem oraz użytkowaniem 
punktów kamerowych, elementów montażowych a także w związku z prowadzeniem prac 
instalacyjnych i konserwacyjnych.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w 
związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.  

 
§ 5 

 
Obowiązki Zamawiającego 

 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

a. udział w czynnościach odbioru przedmiotu zamówienia,  

b. wskazanie osób do współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej umowy, wskazanie 
przedstawiciela Zamawiającego odpowiedzialnego za przedmiot niniejszej Umowy, 
upoważnionego do odbioru w imieniu Zamawiającego przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy powstałe na skutek działania osób trzecich, czynników naturalnych 
lub siły wyższej.  
 

§ 6 
 

Odbiór Przedmiotu Umowy 
 

1. Ustala się, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość zadania inwestycyjnego.  

2. Odbiór przedmiotu umowy polega na sprawdzeniu czy uruchomiony przez Wykonawcę systemu 
monitoringu miejskiego spełnia wymagania Zamawiającego. 

3. Protokół odbioru, podpisany przez Strony umowy, potwierdzający wykonanie prac będących 
przedmiotem umowy, stanowi podstawę do wystawienia faktury.  

4. Wystawienie faktury nastąpi w terminie 2 dni od daty podpisania protokołu odbioru z 14 
dniowym terminem płatności.  
 

§ 7 



 
Kontrola Jakości Usług 

1. Zamawiający upoważniony jest do audytu działań Wykonawcy w zakresie zgodności sposobu 
realizacji przedmiotu umowy z Opisem Przedmiotu Zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu lub podmiotowi działającemu w jego 
imieniu, w celu realizacji uprawnienia, Projekt rozbudowy monitoringu miejskiego w Piotrkowie 
Trybunalskim. 
 

 
 
 
 

§ 8 
 

Dokumentacja powykonawcza 
1. Dla wdrożonego systemu Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w dwóch 
egzemplarzach przed pod podpisaniem protokołu odbioru o którym mowa w § 6 pkt3.   

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawo majątkowe do dokumentacji powykonawczej na czas 
nieoznaczony na następujących polach eksploatacji:  
a. wprowadzanie/zapisywanie w pamięci komputerów  

b. odtwarzanie  

c. przechowywanie  

d. sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników z 
zainstalowanym oprogramowaniem  

e. wyświetlanie  

f. użytkowanie  

g. stosowanie  

h. przystosowywanie  

i. polach eksploatacji wymienionych wart. 75 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych.  
 
 

§ 9 
 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 wynosi: ………. zł 
netto plus podatek VAT w wysokości ………. zł, co stanowi kwotę brutto w wysokości …….., zł 
(słownie:……………..)  
2. Płatność za przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 realizowana jednorazowo na podstawie 
faktury wystawionej przez Wykonawcę.  
3. Wynagrodzenie wynikające z umowy, określone w pkt. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający 
realizować będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę 
zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
4. Faktury należy wystawiać na:  
 
Straż Miejska  
97-300  Piotrków Trybunalski 
ul. Słowackiego 19 
NIP 771 16 62 489 
  

§ 10 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% kwoty brutto wymienionej w § 
9 ust. 1, to jest w kwocie ……. zł brutto (słownie: ………………) zostało wniesione w 
dniu………………………. w pieniądzu/gwarancja ubezpieczeniowa.  

3. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana będzie w formie aneksu do niniejszej umowy.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy na poniższych 
zasadach:  



a) 40% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 
dni od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 3.  

b) 60 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż 
w 15 dniu po upływie okresu świadczenia usług gwarancyjnych i wsparcia technicznego.  

5. Jeżeli w toku realizacji z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości 
prac wysokość wynagrodzenia Wykonawca ma prawo domagać się zwrotu części zabezpieczenia.  

6. Jeżeli z powodu zwiększenia się wartości prac należałoby zabezpieczenie zwiększyć, 
Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty 
wezwania go o to przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia 
należnego zabezpieczenia z faktury.  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy na pokrycie roszczeń Zamawiającego w 
przypadku obniżonej jakości wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidłowości w 
wykonaniu postanowień umowy lub jakichkolwiek wad, odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy  

8. Zabezpieczenie to będzie wymagane w przypadku nie wywiązywania się z postanowień  
umowy, po upływie terminów wyznaczonych na usuniecie nieprawidłowości i ponownemu 
jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.  

9. Zamawiający zastrzega potrącenie z zabezpieczenia w dniu terminu jego zwrotu należnych kar 
umownych wraz z odsetkami.  
 

§ 11 
 

Kary Umowne 
 
1. Za uruchomienie systemu monitoringu w Piotrkowie Trybunalskim po terminie określonym w § 
2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto 
wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

2. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdorazowe przekroczenie czasu 
reakcji na zgłoszenie awarii określonego w Opis Przedmiotu Zamówienia ( Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia rozdział III pkt 5 – Gwarancja ) w wysokości 0,1% wartości brutto 
wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca, pomimo dwukrotnego wezwania przez Zamawiającego, nie 
usunie niezgodności, o której mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo 
usunięcia wady we własnym zakresie obciążając kosztami Wykonawcę.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca, pomimo dwukrotnego wezwania przez Zamawiającego, nie 
usunie niezgodności, o której mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo 
rozwiązania umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia (Oświadczenie o 
wypowiedzeniu umowy następuje na piśmie, przy czym Strony uzgadniają, iż skuteczne 
doręczenie wypowiedzenia następuje na ostatni wskazany przez Wykonawcę adres do doręczeń).  

6. W przypadku, gdy kara nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania na zasadach ogólnych.  

7. Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych, jeśli zaakceptował zaproponowany przez 
Wykonawcę sposób rozwiązania problemu i ustalenia te zostały dotrzymane.  
 

§ 12 
 

Klauzula interesu publicznego 
 

1. Zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość 
zmiany zawartej Umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:  

a. nadzwyczajnej zmiany stosunków, w tym zmiany w przepisach, w oparciu, o które realizowany 
jest przedmiot umowy,  

b. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu czynników naturalnych lub wystąpienia 
siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności (np. przeszkody atmosferyczne o 
charakterze katastrof). Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w 
czasie realizacji dostaw, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę.  
c. zmiany danych Wykonawcy np. zmiany adresu, konta bankowego, osób kontaktowych,  

d. zmiany parametrów przedmiotu zamówienia w przypadku:  
-poprawienia parametrów technicznych, sprawności i wydajności elementów infrastruktury,  
-aktualizacji rozwiązań wynikających z postępu technicznego lub zmiany obowiązujących 
przepisów, bez wydłużenia terminu umowy i dodatkowego wynagrodzenia.  



e. zmiany lokalizacji lub liczby zainstalowanych punktów kamerowych, wyłącznie z powodów 
czynników naturalnych, technicznych, braku uzyskania niezbędnych do realizacji zgód lub 
wystąpienia siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności (np. przeszkody 
atmosferyczne o charakterze katastrof). Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników 
atmosferycznych w czasie realizacji dostaw, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany 
pod uwagę.  

2. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron, wyrażoną w 
formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.  

3. Zmiany umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem 
konieczności wprowadzenia tych zmian, po akceptacji drugiej ze Stron.  

4. W przypadku skorzystania z prawa do zmiany zakresu umowy, o którym mowa jest w ust.1, pkt.  
 

§ 13 
 

Odstąpienie od Umowy 
 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w razie istotnej zmiany okoliczności, 
powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w trybie i na zasadach określonych w art.145 ustawy z dnia 
29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przedstawiciel Wykonawcy oraz przedstawiciel 
Zamawiającego sporządzą protokół określający stopień zrealizowania usług według daty 
odstąpienia od umowy wraz z określeniem ilościowego zaawansowania wykonanych usług. 
Protokół ten stanowić będzie podstawę rozliczenia finansowego wykonanych usług.  

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca 
od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.  

4. W razie niewłaściwego wykonania przedmiotu Umowy stwierdzonego w protokole odbioru, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania terminu 
dodatkowego do dokończenia usunięcia wad lub usterek przedmiotu Umowy. Oświadczenie o 
odstąpieniu od umowy nastąpi w terminie 30 dni.  
 

§ 14 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. W razie zaistnienia sporu, Strony zobowiązują się dążyć do jego rozwiązania na drodze 
polubownej.  

4. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.  

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z 
późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, 
tekst jednolity z późn. zm.), ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 907, tekst jednolity z późn. zm.), ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 Nr 106, poz. 675).  
 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz 
jeden dla Wykonawcy.  
 
        Zamawiający              Wykonawca  
 
 
 
 
 
 
 
Integralne części Umowy:  
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

2. Projekcie rozbudowy monitoringu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 

  
 


