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                                                                                                           (do Zaproszenia do złożenia oferty) 
  

 
UMOWA NR ZP - 262-32/22 

„Całodobowe monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru  
w budynkach Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz w budynku Sądu Rejonowego  

w Sokołowie Podlaskim.” 
/wzór/ 

 

zawarta w dniu                   2022 r. w Siedlcach pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Siedlcach,  ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce 

posiadającym NIP 821-20-75-194,   REGON: 000571501  

reprezentowanym przez: 

Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach – ……………………………………………………….. 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 

a  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

NIP: ………………………………………….., REGON: …………………………………………….. 

reprezentowanym przez: …………………………… - ……………………………………………… 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

zwanych w dalszej części umowy „STRONAMI” 

 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
(ZP-261-32/22),  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, o której 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w zakresie 

monitorowania lokalnego systemu pożaru w budynku: 

1)  Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2,  

2) Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31 oraz  

3) Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3. 

- Przedmiot Umowy.  

2. Przedmiot Umowy będzie polegał na obsłudze monitorowania lokalnego systemu pożaru 
(dwoma niezależnymi torami transmisji – radiową i telefoniczną) w każdym  
z wymienionych w ust. 1  budynków, obsłudze stacji technicznych, tworzeniu baz danych 
i ich aktualizacji. 
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3. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonywania Przedmiotu Umowy należy  
w szczególności monitorowanie sygnałów pożaru polegające na automatycznym 
przyjmowaniu sygnałów przez urządzenia transmisji alarmów (UTA) i bezzwłocznym 
przekazywaniu ich do Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach lub Komendy Miejskiej PSP  
w Sokołowie Podlaskim. Za sygnał pożaru głównego uważa się sygnał drugiego stopnia 
aktywujący w centrali sygnalizacji pożaru wyjście alarmowe na urządzenie transmisji 
alarmów. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania i rejestrowania następujących sygnałów: 

1) sygnał główny (alarm II stopnia) informujący o pożarze, 

2) uszkodzenie lub wyłączenie centrali sygnalizacji pożaru, 

3) zanik zasilania, 

4) włamanie do urządzenia transmisji alarmów (UTA) i przerwanie połączenia pomiędzy 
UTA, a centralą sygnalizacji pożaru. 

5. Monitorowanie sygnału pożaru głównego oraz realizowanie czynności, o których mowa 
powyżej  będą wykonywane przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy, również  
w dni świąteczne i dni wolne od pracy, w systemie całodobowym. 

6. Wykonawca na okres realizacji umowy wypożyczy Zamawiającemu bezpłatnie 
urządzenia nadawcze transmisji alarmów (UTA). 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania urządzeń transmisji alarmów, oraz 
zaprogramowania i sprawdzenia transmisji tych urządzeń podłączając system 
sygnalizacji do stacji monitorowania. 

8. Zamawiający udostępni łącze telefoniczne w celu podłączenia nadajników UTA do 
systemu transmisji alarmów na okres realizacji Przedmiotu Umowy.  

9. Zamawiający umożliwi Wykonawcy ułożenie okablowania poziomego oraz pionowego 
w budynkach, w celu montażu anten nadawczych UTA. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej reakcji i podjęcia działań w celu 
usunięcia awarii lub usterki urządzeń w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia. Usunięcie 
awarii systemu sygnału pożaru nastąpi przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin od chwili 
zgłoszenia. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie urządzeń w pełnej 
sprawności w okresie obowiązywania umowy. 

 

§ 2 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi monitorowania p.poż. obiektów 
określonych w § 1 z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa, normami technicznymi oraz Polską Normą „Systemy Alarmowe”  
(PN-3/E08390).   

2. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w oparciu o wymogi dotyczące systemu 
sygnalizacji pożaru w budynkach Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz w budynku Sądu 
Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.  

3. Za sygnał pożaru głównego uważa się sygnał drugiego stopnia aktywujący w centrali 
sygnalizacji pożaru wyjście alarmowe na urządzenie transmisji alarmów. 
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§ 3 

 
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami, sprzętem  

i pracownikami, posiadającymi uprawnienia do wykonania usługi monitoringu p.poż.  

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce realizacji usługi objętej umową, oraz na 
żądanie zgłoszone przez Wykonawcę, posiadaną dokumentację techniczną związaną  
z Przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się informować osoby odpowiedzialne ze strony 
Zamawiającego o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w pracy urządzeń 
rejestrujących sygnały,  które mogły by spowodować ich awarię. 

4. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

1) utrzymania lokalnego systemu sygnalizacji pożaru, przez cały czas trwania umowy  
w stanie przydatności do monitorowania, w szczególności poprzez dokonywanie 
odpowiednich czynności konserwacyjnych, 

2) zawiadamiania Wykonawcy o ważnych wydarzeniach mogących mieć wpływ na 
usługi monitorowania np. instalacji innych urządzeń mogących zakłócić działanie 
urządzeń transmisji alarmów oraz zmian parametrów linii telefonicznej, 

3) zapewnienia pracownikom Wykonawcy dostępu do zainstalowanych urządzeń, 

4) zastosowania się do ewentualnych uwag i zaleceń Wykonawcy, jeżeli ich celem będzie 
utrzymanie urządzeń instalacji sygnalizacji pożarowej we właściwym stanie 
technicznym. 

§ 4 
 

Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także  
po jej rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną  
mu udostępnione lub przekazane, w związku z wykonaniem niniejszej umowy, także  
nie udostępniania ich w jakichkolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, oraz wykorzystania ich tylko do celów określonych  w umowie o ile 
informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika 
 z obowiązujących przepisów, lub orzeczeń sądowych. 

 
§ 5 

 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z naruszenia 

postanowień umowy lub opieszałej jej realizacji przez Wykonawcę lub jego pracowników. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za swoich pracowników lub upoważnionych 
przedstawicieli w zakresie przepisów BHP i  p.poż.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu i na osobach trzecich powstałe 
na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych  
w umowie, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem siły 
wyższej lub okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

 
§ 6 

 
Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 01 października 2022 r. do dnia 30 
września 2023 r. 
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§ 7 
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie brutto 

w wysokości: ……………… zł (słownie: ………………………………….. złotych …./100). 

2. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, o którym 
mowa w ust. 1 na podstawie faktur częściowych - miesięcznych za wykonanie usługi: 

1) monitoringu SSP w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach, ul Sądowa 2: 
………………………………………………………… zł brutto (słownie brutto: ………….), 

2)  monitoringu SSP w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 31: 
…………………………………………………………….. zł brutto (słownie brutto: ……...), 

3) monitoringu SSP w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim, ul. ks.  
Bosco 3……………………………………………………zł brutto (słownie brutto.      …….) 

Łączne wynagrodzenie miesięczne brutto: ………………………. zł (słownie 
………………..), 

w formie przelewu w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionych faktur. Faktury wystawiane będą z wyszczególnieniem 
poszczególnych lokalizacji. 

3. W przypadku, gdy usługa będzie realizowana przez niepełny miesiąc, Wykonawca 
otrzyma miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości obliczonej proporcjonalnie do 
ilości faktycznie realizowanych w danym miesiącu usług.  

4. Określone w ust. 1 i 2 wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności ewentualne koszty zaliczek i/lub składek 
przekazywanych innym podmiotom (w przypadku osób fizycznych). Nie będą stanowiły 
podstawy do zmiany wynagrodzenia niedoszacowanie, pominięcie oraz brak właściwego 
rozpoznania przez Wykonawcę zakresu umowy.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy nie będzie podlegało waloryzacji. 

6. Faktury wystawiane będą na: Sąd Okręgowy w Siedlcach, ul. Sądowa 2,  
08-100 Siedlce, NIP: 821-20-75-194.  

7. Faktury płatne będą przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 
………………………………wymieniony w fakturach lub na inny rachunek Wykonawcy 
wymieniony w fakturach, umieszczony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru 
VAT. 

8. Jeżeli Zamawiający opóźni się z zapłatą wynagrodzenia, Wykonawca może naliczyć  
za czas opóźnienia odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od kwoty, której wypłata 
nastąpiła z opóźnieniem. 

§ 8 
1. Osobami wyznaczonymi  do kontaktów z Wykonawcą w sprawach związanych  

z  realizacją Przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego będą: 

1) Sąd Okręgowy w Siedlcach: ……………………….., tel.: …………………………., e-mail: 
…………………………………………………………………………………………………….. 

2) Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim: …………………., tel.: ……………….., e-mail: 
…………………………………………………………………………………………………….. 

2. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym w  sprawach związanych  
z  realizacją Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy będzie: …………………., tel.: 
………………………….., e-mail: ………………………………………………………………… 
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3. W przypadku zmiany osób wskazanych w ust. 1 i ust. 2, Zamawiający i Wykonawca 
powiadomią o tym fakcie drugą stronę w formie elektronicznej (skan) lub w formie 
pisemnej.  Zmiana osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym  nie stanowi zmiany 
umowy.  

4. Ustala się, że niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie choćby części umowy jest 
równoznaczne z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy.  

§ 9 
 

1.  Każda ze Stron może od umowy odstąpić z powodu rażącego niedotrzymywania przez 
drugą Stronę istotnych warunków umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania 
informacji o zaistnieniu tych okoliczności, oraz w przypadkach przewidzianych  
w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U z 2022 r., poz. 1360 ze zm.).  

2.  Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie przystąpił do realizacji usługi, przerwał lub zaniechał jej realizację tj.  
w sposób nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres 7 dni lub krótszy, gdy  
w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje to należytego wykonania zamówienia, 

2) Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z niniejszą umową oraz nie reaguje na 
dwukrotne pisemne zastrzeżenia Zamawiającego, dotyczące poprawek  
i zmian sposobu wykonania usługi w wyznaczonym terminie,  

3) Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby nieposiadające wymaganych 
uprawnień, 

4) Wykonawca z własnej winy naraził Zamawiającego na szkodę, 

5) Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoż., pomimo dwukrotnych pisemnych uwag  
i wniosków Zamawiającego, 

6) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy.  

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez 
Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.  
W przypadkach odstąpienia od umowy w okolicznościach określonych w ust. 1 i ust. 2, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za  prace zrealizowane do dnia odstąpienia.   

4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, w części w toku realizacji umowy, wywiera 
skutek w postaci rozwiązania umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez 
Zamawiającego w oświadczeniu, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony na 
podstawie umowy, w zakresie już wykonanego Przedmiotu Umowy.  

5. Odstąpienie od  umowy lub jej  rozwiązanie wymaga formy pisemnej. 

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu 
wykonawcy. 

7. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osoby 
trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

 
§ 10 

 
1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania Przedmiotu Umowy  

przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 
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50,00 zł  za każdy rozpoczęty dzień niewykonania lub nienależytego wykonywania 
Przedmiotu Umowy. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego  
w wysokości 400,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 4 
niniejszej umowy.. 

3.  W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia 
Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej do dnia odstąpienia lub 
rozwiązania łącznej wartości brutto umowy określnej w § 7 ust. 1. 

4.  Maksymalna wysokość kar umownych, którymi zostanie obciążony Wykonawca na 
podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 20% łącznej wartości umowy brutto 
określonej w § 7 ust. 1.  

5.  Przewidziane kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6.  Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich strat poniesionych przez 
Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałych w czasie wykonywania niniejszej umowy 
 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikłych z nienależytego lub 
nieterminowego wykonania umowy. 

7.  Naprawienie szkód, o których mowa w ust. 6, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty 
Zamawiającego lub osób trzecich. 

8.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych  
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

 
§ 11 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu.  

2. Wszelkie ewentualne spory będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U z 2022 r., poz. 1360 ze zm.). 

4. Integralną część umowy stanowi: Formularz ofertowy – załącznik nr 1. 

5. Umowę sporządzono i podpisano  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron*/ Umowę podpisano elektronicznie*.  

*niepotrzebne skreślić 

 
…….………………………..……..                     …………………………………… 
             (ZAMAWIAJĄCY)                                                                         (WYKONAWCA) 

 

 

 

Dokonano kontroli wstępnej                    Niniejszy wzór umowy  
Niniejsza umowa ma zabezpieczenie               zatwierdzam:  
finansowe.      
 
....................................................                                       ………………………………..      
         (Główny Księgowy)                  (Zamawiający) 
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