
UMOWA NR CKU/UZ/………./2015 
 
zawarta w Ostrowcu Świętokrzyskim  …...............2015r.   pomiędzy 
Centrum Kształcenia Ustawicznego, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sandomierska 26A, 
NIP: 661-219-05-03, w imieniu którego działa z upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca 
Świętokrzyskiego: 
dr Aneta Pierścińska-Maruszewska  - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego, zwana 
w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP ……………………………………., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania 
ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie Regulaminu udzielania przez Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zamówień publicznych, o wartości 
szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro - Zarządzenie Nr 33/2014 
Dyrektora CKU z dnia 27.05.2014 roku i wybraniu w dniu ……………...2015 roku oferty 
Wykonawcy jako najkorzystniejszej  o następującej treści 
 

§   1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący zakres dostawy:  
1. Wykonanie   usługi   polegającej   na   demontażu   części istniejącego systemu 

monitoringu wizyjnego. 
2. Wykonanie   usługi   polegającej   na   dostawie   i   montażu   elementów   systemu 

monitoringu wizyjnego zgodnie z ofertą Wykonawcy z ……………………………………………………. 
a) trybrydowy rejestrator cyfrowy 16 kanałowy BSC-CVR 1601-III 2Mpx (wymiana 

istniejącego rejestratora analogowego) - 1 szt.,  
b) dysk twardy do rejestratora - Seagate Surveillance 4 TB SATA III  64MB 5900R 

ST4000VX000 - 1 szt. 
c) kamery zewnętrzne BCS-THC6200IR, kamera HD-CVI 2 Mpx BWDR, ICR - 3 szt.  

kompletne z uchwytem montażowym (wymiana istniejących kamer analogowych) 
d) kamery BCS-DMHC4200IR3, kamera HD-CVI 2Mpx, DWDR, ICR - 11 szt. (7 szt. -

wymiana, 4 szt. - nowa instalacja na klatkach schodowych) 
e) zasilacz impulsowy PSD12010 12V/1A - 4 szt. 
f) transformator wideo TR-1C  - 8 szt. 
g) przewód UTP kat. 5e - ok. 100 mb. 
h) monitor LG 22MP57VQ-P LED IPS 21,5”  

3. Wykonanie  dokumentacji  powykonawczej systemu monitoringu wizyjnego - 2 egz. w 
formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF na płycie CD - 1 szt. 

 

§   2 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 z własnych 
materiałów, w terminie  14 dni od daty podpisania umowy. 

 

§ 3 
1. Za wykonanie prac objętych niniejszą umową strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości …………………… zł + VAT, tj. ……………………….. zł brutto, słownie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



2. Kwota ryczałtowa brutto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, tj.: 
transportem,   demontażem i montażem, kosztem użytych materiałów i urządzeń  oraz   
podatek   VAT.   Wartość wynagrodzenia   ryczałtowego   jest   sumą   kwot   
ryczałtowych   za   dostawę   i   montaż poszczególnych elementów wyposażenia zgodnie 
ze złożoną ofertą.   

§ 4 
Wykonawca udziela gwarancji na zaistalowany sprzęt i wykonane prace na okres 36 
miesięcy od daty zakończenia robót i sporządzenia protokołu o którym mowa w § 6. 
Telefon serwisu gwarancyjnego ……………………… Serwis gwarancyjny będzie prowadzony 
w miejscu instalacji; czas usunięcia awarii - następny dzień roboczy po otrzymaniu 
zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w wyżej wymienionym terminie 
podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych i nie później 
niż w ciągu następnego dnia roboczego.  

§ 5 
Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. Okres rękojmi jest równy 
okresowi gwarancji.   

§ 6 
1. Dokumentem  potwierdzającym  wykonanie  przedmiotu  umowy będzie  protokół 

z odbioru zmodernizowanego systemu monitoringu. 
2. Dostarczenie przez wykonawcę protokołu,  o  którym  mowa  w  ust.  1  oraz 

dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 pkt 3 stanowi podstawę  do  
zafakturowania  umownego wynagrodzenia ryczałtowego.  

 

§ 7 
Należność  za  wykonany   przedmiot   umowy  Zamawiający   ureguluje   przelewem  na   
konto Wykonawcy  podane  na  fakturze  w  terminie  14  dni,  licząc  od  dnia  otrzymania  
faktury  z dokumentami określonymi w § 6 umowy. 
   

§ 8 
1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w razie:  

a) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto  

b) opóźnienia  w  wykonywaniu  przedmiotu  umowy  w  wysokości  0,3%  
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia  

c) opóźnienia  w  usunięciu  wad  w  wysokości  0,3%  wynagrodzenia  umownego  za  
przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie 
terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad.  

2. Wykonawca  wyrażą  zgodę  na  dokonanie  potrącenia  kar  umownych  z  faktury  za  
realizację przedmiotu umowy.  

3. Za  opóźnienie  w  zapłacie  wynagrodzenia  umownego  Wykonawca  stosować  będzie  
odsetki ustawowe.    

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.    

 

§ 9 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie.  
2. Zamawiający na podst. art. 144 ust.1 P.z.p. dopuszcza zmianę umowy w zakresie:  



a) wynagrodzenia ryczałtowego, wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT 
w stosunku do stawki podatku obowiązującej w dniu podpisania umowy,  

b) zmiany, przesunięcia terminów wykonania prac.   
 

§ 10 
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca  jest  

zobowiązany  przede  wszystkim  do  wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.  
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do 

Zamawiającego.  
3. Zamawiający  ma  obowiązek  do  pisemnego  ustosunkowania  się  do  zgłoszonego  

przez Wykonawcę roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.  
4. W  razie  odmowy  przez  Zamawiającego  uznania  roszczenia  Wykonawcy,  względnie  

nie udzielenia  odpowiedzi  na  roszczenie  w  terminie,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  
Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.  

5. Właściwym  do  rozpoznania  sporów  wynikłych  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  jest  
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

 

§ 11 
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  przepisy  
kodeksu cywilnego oraz przepisy Prawa zamówień publicznych.     
 

§ 12 
Umowę sporządzono w  2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.  
 
 
Załączniki do umowy:  
 
1.   Oferta Wykonawcy     
 
        
          

 Wykonawca :                                                                         Zamawiający:     
 
 
 
……………………………………………              ………………………………………….. 
 


