
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

PROJEKT UMOWY

Dnia ….............. w Łukowie, pomiędzy Muzeum Regionalnym w Łukowie, ul. Piłsudskiego 19,
21 – 400 Łuków, reprezentowanym przez:

1) Mariusza Burdacha – Dyrektora Muzeum;
2) Andrzeja Witczuka – Głównego Księgowego

zwanych dalej Zamawiającym
a 

…................................................................................................ z siedzibą w............................... ,
NIP...........................................................................  KRS..............................................................,
reprezentowanym przez:
              1) …..............................................................
              2) …..............................................................
zwanym dalej Wykonawcą,

po przeprowadzeniu postępowania w formie Zapytania Ofertowego o udzielenie zamówienia
realizowanego  z  pominięciem  trybów  określonych  w  ustawie  z  dnia  29  stycznia  2004  r.
Prawo  zamówień  publicznych  (j.t.  Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  2164  ze  zm.)  zgodnie  z  treścią
art. 4 pkt 8 tejże ustawy, została zawarta umowa następującej treści:

§1
1. Przedmiotem  umowy  jest  opracowanie  projektu  wykonawczego  Systemu

Sygnalizacji  Włamania  i  Napadu,  zwanego  dalej  SSWiN oraz  instalacja  tego
systemu w Muzeum Regionalnym w Łukowie.

2.  W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi:
      a) opracowanie projektu wykonawczego SSWiN;
   b)  uzgodnienie  projektu  z  Zamawiającym,  Wojewódzkim  Urzędem  Ochrony  Zabytków

w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej  oraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa
i Ochrony Zabytków w Warszawie.

      c) dostawa i montaż urządzeń niezbędnych do instalacji;
      d) zaprogramowanie i konfiguracja sprzętu;
      e) montaż i uruchomienie systemu z możliwością monitorowania sygnału;
      f) przeszkolenie użytkowników;
      g) sporządzenie dokumentacji powykonawczej zainstalowanego SSWiN.

3. Projekt SSWiN ma być wykonany przy uwzględnieniu obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013
r., poz. 1409 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.   nr  202,  poz.  2072  z  późn.  zm.),  ustawy  z  dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r., nr 145 poz. 1221 z późn.
zm.)  oraz  Rozporządzenia  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego
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z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem,
kradzieżą  i  innym  niebezpieczeństwem  grożącym  ich  zniszczeniem  lub  utratą
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1240).

4. SSWiN oparty ma być na czujkach wykrywających intruza w obszarze objętym ochroną,
przekazujących  tę  informację  do  centrali  alarmowej,  która  powiadomi  stację
monitorującą  oraz  uruchomi  sygnał  optyczny  i  dźwiękowy  na  zewnątrz  i  wewnątrz
chronionego obiektu.

5. Zakres  SSWiN  obejmował  będzie  budynek  Muzeum  Regionalnego  w  Łukowie
składającego  się  z  pomieszczeń  administracyjnych,  sal  wystawowych  oraz  piwnicy,
z wyszczególnieniem:

a) Płyta główna centrali alarmowej 64 linie – 1 szt.
b) Manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym oraz 4 kartami – 1 szt.
c) Obudowa metalowa centrali z transformatorem 230V/20V AC, 75 VA – 1 szt.
d) Obudowa metalowa szyfratora zamykana na klucz – 1 szt.
e) Akumulator  18 Ah – 1 szt. 
f) Sygnalizator zewnętrzny bezprzewodowy  dwukierunkowy – 1 szt.
g) sygnalizator wewnętrzny przewodowy – 1 szt.
h) Czujnik PIR bezprzewodowy dwukierunkowy – 25 szt.
i) Czujnik PIR dualny – 1 szt.
j) Kontroler bezprzewodowy dwukierunkowy – 1 szt. 

6. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z:
1) Zapytaniem Ofertowym,
2) Ofertą Wykonawcy,
3) obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), stawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia (Dz. U. z 2005 r., nr 145 poz. 1221 z późn. zm.) oraz zgodnie z instrukcją dotyczącą
wykorzystanych urządzeń.

§2
Termin realizacji przedmiotu Umowy:
1) wykonanie i uzgodnienia projektu SSWiN: od dnia zawarcia umowy do ….................2016 r.,
2) instalacja SSWiN:  od dnia wprowadzenia na teren prac do ….................2016 r.

§3
1. Poza innymi, wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Zamawiającego należy:

1)  wprowadzenie  Wykonawcy  w  wyznaczonym  terminie  na  teren  prowadzenia  prac,
protokolarne przekazanie terenu prac w ciągu 14 dni od daty odbioru i uzgodnienia projektu
SSWiN, Protokół wprowadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2) udostępnienie Wykonawcy energii elektrycznej,
3) bieżące nadzorowanie przebiegu robót,
4) protokolarne odebranie projektu SSWiN oraz wykonanej instalacji  SSWiN, w tym udział
w pierwszym uruchomieniu.

2. Poza innymi,  wynikającymi z treści  niniejszej  Umowy, do obowiązków Wykonawcy
należy:

1) utrzymanie porządku na terenie robót w czasie realizacji przedmiotu Umowy, przestrzeganie
przepisów bhp i p.poż. na terenie objętym robotami,
2) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,
3) zgłoszenie Zamawiającemu gotowości odbioru,
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4) dokonanie sprawdzeń, pomiarów i pierwszego uruchomienia,
5)  przeszkolenie  wskazanych  przez  Zamawiającego  osób  w  obsłudze  zainstalowanych
urządzeń,
6) sporządzenie dokumentacji powykonawczej SSWiN:
a)  dokumentacja  techniczna  wraz  z  naniesionymi  zmianami  i  uzupełnieniami  w  trakcie
realizacji robót,

b) dokumenty dotyczące wykorzystanych materiałów: certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności,
aprobaty techniczne,
c) wyniki sprawdzeń i pomiarów, gwarancje na urządzenia.

3. Strony zobowiązują  się  do  wzajemnego powiadamiania  się  na  piśmie  o  zaistniałych
podczas realizacji przedmiotu niniejszej Umowy przeszkodach w wypełnianiu swoich
zobowiązań umownych.

4. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  majątek  Wykonawcy  i  innych  osób
uczestniczących w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy (tj. za urządzenia, sprzęty,
materiały  itp.)  znajdujący  się  na  terenie  wykonywanych  prac.  Zabezpieczenie
w/w  majątku  przed  kradzieżą  i  włamaniem  oraz  przed  innymi  ryzykami,  a  także
ubezpieczenie w/w majątku od wszelkich ryzyk mogących mieć wpływ na terminowe
i prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, spoczywa wyłącznie na Wykonawcy i jego
też obciążają wszelkie koszty z tym związane.

§4
1. Osoby upoważnione do kontaktu i odpowiedzialne za realizację niniejszej Umowy:

1) po stronie Wykonawcy …........................................................................
2) po stronie zamawiającego:  Andrzej Witczuk – Główny Księgowy.

2. Każda ze stron ma prawo udzielać upoważnień do występowania w jego imieniu także
innym  osobom,  o  czym  powiadomi  drugą  stronę  na  piśmie  z  odpowiednim
wyprzedzeniem.

§5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy przy zastosowaniu 

materiałów, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane oraz wymaganiom zawartym w Zapytaniu Ofertowym. Wszystkie 
wykorzystane w realizacji przedmiotu Umowy elementy wyposażenia muszą posiadać 
wymagane prawem certyfikaty, atesty techniczne i deklaracje zgodności.

2. Na każde żądanie Zamawiającego,  Wykonawca zobowiązany jest  okazać w stosunku
do  wskazanych  wyrobów  budowlanych  i  elementów  wyposażenia  dokument
potwierdzający wymagania stawiane przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego o każdym przypadku
wykonywania  robót  pożarowo  niebezpiecznych.  Roboty  te  mają  się  odbywać  z
zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i przepisów ochrony przeciwpożarowej.
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§6
1. Strony ustalają, że odbiór wykonanego przedmiotu Umowy przeprowadzony zostanie

w sposób następujący:
1)  odbiór  projektu  SSWiN  Protokołem  odbioru,  stanowiącym załącznik  nr  3  do  niniejszej
Umowy,
2) odbiór wykonanej instalacji SSWiN w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy o zakończeniu prac Protokołem dostawy, montażu,
pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego, stanowiącego załącznik nr
2 do niniejszej Umowy.

2. Odbioru projektu, instalacji SSWiN oraz oceny pierwszego uruchomienia dokona osoba
wyznaczona przez Zamawiającego oraz przedstawiciel Wykonawcy.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął
gotowości  do odbioru z powodu nie zakończenia prac,  Zamawiający może odmówić
odbioru, wyznaczając ponowny jego termin.

4. Jeżeli  w  toku  czynności  zostaną  stwierdzone  wady,  Zamawiający  może  odmówić
odbioru do czasu usunięcia wad.

5. Wszystkie  zarządzone przez komisję  prace poprawkowe będą wykonane i  zgłoszone
pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

§7
1. Wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  niniejszej  Umowy  wynosi  brutto

…............................zł, /słownie........................................................................................../.
2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, związane z realizacją przedmiotu

Umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy.
3. Rozliczenie  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  nastąpi  na  podstawie

faktury/rachunku  wystawionej  po  protokolarnym  odbiorze  wykonanego  przedmiotu
Umowy.

4. Termin  płatności  faktury  wynosi  30  dni,  licząc  od  daty  przyjęcia  faktury  przez
Zamawiającego.

§8
Zamawiający  dopuszcza  dokonanie  następujących  zmian  postanowień  niniejszej  Umowy
spowodowanych:
1) wydłużeniem terminu o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy w
związku z wystąpieniem siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie robót lub powodującej
konieczność przesunięcia terminu ich realizacji,
2)  zmianą  wynagrodzenia  o  kwotę  wynikającą  ze  zmienionych  stawek  podatku  VAT,
obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego,
3) zmianą lub zastępstwem osób przewidzianych do realizacji zamówienia, przy czym osoby
nowe  lub  zastępujące  mają  mieć  kwalifikacje  nie  gorsze  od  wymaganych  w  Zapytaniu
Ofertowym.  Informacja  o  zmianie  lub  zastępstwie  powinna  być  uprzednio  przedłożona  na
piśmie Zamawiającemu do zaaprobowania.

§9
1. Wykonawca  udziela  gwarancji  na  zainstalowany  SSWiN  na  okres  24  miesięcy.

Na zainstalowane materiały i urządzenia obowiązuje okres gwarancji ich producenta.
2. Okres udzielonej gwarancji liczy się od dnia dokonania bezusterkowego, protokolarnego

odbioru.
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3. Udzielona  gwarancja  obejmuje  bezpłatne  przeglądy  i  konserwację  dokonywane
raz na pół roku w każdym roku jej obowiązywania.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny
koszt.

5. O  wykryciu  wady/usterki  Zamawiający  jest  obowiązany  zawiadomić  Wykonawcę
faksem/drogą elektroniczną, w terminie do 8 godzin od daty jej ujawnienia.

6. Przybycie  i  rozpoczęcie  czynności  naprawczych  ma  nastąpić  w  ciągu  8  godzin
od momentu przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego.

7. Usunięcie  usterki/wady  lub  wykonanie  naprawy  gwarancyjnej  ma  nastąpić  w  ciągu
12  godzin  od  momentu  rozpoczęcia  czynności  naprawczych  lub  w  uzasadnionych
przypadkach,  w zależności  od charakteru  wady/usterki  w uzgodnionym przez strony
terminie.

8. W przypadku  nie  usunięcia  usterek  i  wad  prze  Wykonawcę  w wyznaczonym przez
Zamawiającego  terminie,  Zamawiający  może  usunąć  usterki  i  wady  we  własnym
zakresie, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

9. Na  uzasadniony,  pisemny  wniosek  Wykonawcy,  złożony  przed  upływem  terminu
na usunięcie wad, Zamawiający może przedłużyć ten termin.

§10
1. Strony ustalają kary umowne naliczane od wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust.1

Umowy na zasadach i w wysokości określonej poniżej.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej:

1) za zwłokę w przekazaniu wykonanego projektu SSWiN w wysokości 0,2% wynagrodzenia
ofertowego brutto wymienionego w §7 ust.1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w wykonaniu instalacji SSWiN w wysokości 0,2% wynagrodzenia ofertowego
brutto wymienionego w §7 ust.1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki,
3)  za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie  gwarancji
w  wysokości  0,2% wynagrodzenia  ofertowego  brutto  wymienionego  w  §7  ust.1  niniejszej
Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad.

3. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on karę
umowną  w  wysokości  10%  wartości  ofertowej  brutto  przedmiotu  zamówienia,
wymienionej w §7 ust.1 niniejszej Umowy.

4. Zamawiającemu przysługuje  prawo do potrącenia  kwoty naliczonych kar  umownych
bezpośrednio  przy  zapłacie  faktury  wystawionej  za  wykonanie  przedmiotu  niniejszej
Umowy.

§11
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy:

1)  jeżeli  Wykonawca  wykonuje  swe  umowne  obowiązki  bez  należytej  staranności,
w  sposób  zakwestionowany  przez  Zamawiającego  i  gdy  mimo  dodatkowego  wezwania
Zamawiającego  nie  nastąpiła  poprawa w wykonywaniu  tych  obowiązków w wyznaczonym
terminie,
2)jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał wykonywanie prac (brak postępu
prac) i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni, a Wykonawca nie kontynuuje prac, pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie

2. Odstąpienie  od  umowy  wymaga,  pod  rygorem  nieważności,  formy  pisemnej  przez
złożenie oświadczenia drugiej stronie.
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3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy jeżeli Zamawiający
odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru.

§12
1. Strony  podejmą  starania  w  celu  polubownego  rozstrzygnięcia  wszelkich  sporów

wynikających z realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, powstałych między nimi albo
między Zamawiającym a podwykonawcami, na drodze bezpośrednich negocjacji.

2. Jeśli  Zamawiający  i  Wykonawca  nie  są  w  stanie  polubownie  rozstrzygnąć  sporu,
to  każda ze stron może podać spór  rozstrzygnięciu  przez sąd  powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

§13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego

i ustawy Pzp.
2. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze

stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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