UMOWA Nr ZKM.7021.1.2021
zawarta w dniu ……….. 2021 roku w Bielawie pomiędzy: Gminą Bielawa z siedzibą przy pl.
Wolności 1 w Bielawie, NIP : 882-100-14-53, Regon: 890717823 reprezentowaną przez:
Aleksandra Siódmiaka – zastępcę Burmistrza Miasta
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a, ………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:…………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, została zawarta umowa o następującej treści :
§1
1.Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na
konserwacji systemu monitoringu miejskiego w Bielawie, w skład którego wchodzą:
a) Centra Dyspozytorskie (CD) zlokalizowane w: Komendzie Miejskiej Policji w Bielawie w
siedzibie Staży Miejskiej w Bielawie, w siedzibie referatu ZKM ul.Piastowska 1 w Bielawie.
b) Kamery monitoringu obsługiwane przez Centra znajdujące się na terenie gminy Bielawa
2.System monitorowania zbudowany jest w oparciu o kanalizację teletechniczną będącą własnością
Telefonii Netia S.A.
§2
1. Zakres robót określonych w § 1 pkt 1 obejmuje w szczególności:
a ) monitorowanie urządzeń pod kątem ich sprawnego działania,
b) dbanie o zapewnienie stałej sprawności systemu,
c) wykonywanie konserwacji i napraw urządzeń, w tym między innymi:
- czyszczenie obiektywów i obudów zewnętrznych kamer – co najmniej dwa razy w czasie
obowiązywania umowy lub na żądanie Zamawiającego,
- dbałość o właściwe zamocowanie kamer,
- mycie obudów kamer oraz szafek wizyjnych,
- pomiary kontrolne okablowania systemego (w przypadku pogorszenia się jakości transmisji
obrazu),
- sprawdzenie poprawności działania kamer i obiektywów (korekta konfiguracji kamer jeśli
zachodzi taka potrzeba, ustawienie nowych tras obserwacji na żądanie operatorakamer,
- sprawdzenie poprawności działania rejestra obrazu (kontrola najstarszego oraz najnowszego
nagrania, korekta czasu rzeczywistego, korekta konfiguracji systemu (jeśli zachodzi taka potrzeba),
- sprawdzenie poprawności działania oprogramowania systemowego,
- sprawdzenie poprawności działania oprogramowania aplikacji,
- sprawdzenie zegara systemowego,
- sprawdzenie poprawności opisów poszczególnych wejść video,
- przeprowadzenie testu poprawności działania sygnalizacji optycznej,
- sprawdzenie jakości połączeń kablowych,
- weryfikacja konfiguracji ustawień podstawowych oraz harmonogramów rejestracji,
- przegląd zdarzeń systemowych,
- test napędów dyskowych,
- weryfikacja połączeń tcp/ip,
- przeszkolenie w niezbednym zakresie osób obsługujacych system monitoringu,
-sporządzenie listy zalecanych usprawnień/poprawek w konfiguracji systemu z tym, że

zamawiający bedzie ponosił koszty części i podzespołów w przypadku stwierdzenia ich
niesprawności.
2. Stronuy ustalają, że
a) czas reakcji na zgłoszenie awarii w dni robocze od 8.00 do 15.00, w czasie nie dłuższym niż 24
godziny,
b) usunięcie awarii niewymagajacej wymiany i naprawy osprzętu technicznego w czasie
nieprzekraczającym 72 godziny,
c) usunięcie awarii wymagającej naprawy i wymiany osprzętu, będzie się odbywać wg. faktycznego
czasu trwania naprawy.
3. W przypadku urządzeń, które muszą być serwisowane tylko przez zewnętrzną jednostkę
serwisową Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do:
a) demontażu uszkodzonego urządzenia,
b) wysłanie uszkodzonego urządzenia do naprawy,
c) montaż naprawionego urządzenia w miejscu jego stałej instalacji.
4. Zamawiający będzie ponosił koszty części i podzespołów w przypadku stwierdzenia
konieczności ich wymiany oraz koszty napraw urządzeń i podzespołów przez zewnętrzną jednostkę
serwisową.
§3
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązuje od dnia 01.04.2021 r. do 31.12.2021 r.
§4
1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie: ………………….. zł brutto(słownie: …………………. brutto) z zastrzeżeniem §2 ust
4, Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków: budżet gminy - dział 600, rozdział 60004, §
4270.
2.Wynagrodzenie określone w ust.1 jest wynagrodzeniem brutto (z podatkiem VAT) i obejmuje
ono wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem §2 ust 4.
§5
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy Nr
………………………………………….. na podstawie wystawionej faktury VAT, płatnej w
terminie 30 dni od daty doręczenia faktury.
§6
Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza się
Pana Jarosława Frize podinspektora w Referacie Komunikacji Miejskiej UM Bielawa.
§7
1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umownych w formie kar umownych, według następujących zasad:
a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada Zamawiający w wysokości
100% miesięcznego wynagrodzenia określonego § 4 ust.1, z wyłączeniem zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wtedy Zamawiający może odstąpić od umowy
w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach płacąc Wykonawcy

wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
b)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
- odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę z przyczyn, za które
odpowiada Wykonawca – w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia określonego w § 4 ust.
1.
- za opóźnienie reakcji serwisowej (reakcja w czasie powyżej 24 godzin) od 25 godziny – w
wysokości 0,2 % miesięcznego wynagrodzenia za każdą godzinę opóźnienia.
- za nieusunięcie awarii niewymagającej wymiany i naprawy osprzętu technicznego w czasie
przekraczajacym 72 godziny - w wysokości 0,2 % miesięcznego wynagrodzenia za każdą godzinę
opóźnienia.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§8
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone w trakcie
realizacji umowy.
2.Zamawiający jak również Wykonawca oprócz kar umownych zastrzegają sobie możliwość
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§9
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.
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