
Załącznik Nr 2  

do zapytania ofertowego 

 nr A.26.3.2022 z dnia 8.12.2022 r. 

 

Umowa nr ……………………….  

 

 Niniejszą umowę zawarto w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 8.12.2022r. 

złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w postępowaniu uproszczonym prowadzonym w formie 

rozeznania cenowego dla  zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130.000,00 zł (z art. 2 ust. 1 

pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019).  

 

W dniu ……………………pomiędzy Muzeum Historycznym w Przasnyszu , 

Adres siedziby: ul. Rynek 1 

                          06-300 Przasnysz 

                          NIP 7611556641 

w imieniu, której działa dyrektor w osobie Pani Agnieszki Brykner zwany dalej „Zamawiającym” 

a 

firmą …………………………………………… 

adres siedziby: ……………………………….… 

 

zwanym dalszej treści umowy „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez …………………………………………….., zawarta zostaje umowa następującej 

treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a wykonawca w ramach prowadzonej działalności przyjmuje do wykonania 

zamówienie polegające na konserwacji elektronicznych systemów zabezpieczeń w budynku 

Muzeum Historycznego w Przasnyszu  zgodnie i zakresie określonym w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

2. W zakres usługi o której mowa w § 1 pkt 1 wchodzą: 

a) konserwacja i serwisowanie kompletnej instalacji sygnalizacji automatycznej pożaru 

(SAP) dokonywana raz w miesiącu i obejmująca: 

- sprawdzanie wskazań CSP, 

- sprawdzanie poprawności pracy ISP za pomocą układu badaniowego CSP, 

- sprawdzanie zadziałania wszystkich urządzeń (czujka, rop, sygnalizator) z wydrukiem; 

b) usługa konserwacji systemu telewizji przemysłowej dokonywana raz w miesiącu i    

obejmująca: 

 - sprawdzanie prawidłowości pracy wszystkich kamer, 

 - odczyt pamięci rejestratora, 

 - sprawdzanie zapisu na |HDD, 

 - czyszczenie kamer; 

c)   usługa konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu dokonywana raz w miesiącu  

i obejmująca: 

 - sprawdzanie historii zdarzeń z wydrukiem, 

 - sprawdzanie zadziałania poszczególnych elementów systemu (czujka, kontaktron); 

d)  prowadzenie książek konserwacji elektronicznych systemów zabezpieczeń ( każda strona 

książki konserwacji ww. instalacji będzie ostemplowana pieczęcią firmową Wykonawcy, 

natomiast podpisy serwisantów ich pieczęciami imiennymi); 
e)  usługa konserwacji i nadzoru instalacji elektrycznej w budynku muzeum polegającej w 



szczególności na: 

- wykonywanie przeglądów zgodnie z przepisami o instalacji elektrycznej stałej, 

- bieżącym usuwaniu usterek wynikłych podczas eksploatacji instalacji, 

- wykonywanie bieżących remontów instalacji elektrycznej stałej w zakresie wymiany  

okablowania i osprzętu, 

 - usuwaniu awarii oraz dodatkowych napraw urządzeń pomiędzy przeglądami jeżeli zaistnieje 

taka konieczność. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ciągu 24 godzin wszelkich usterek zgłoszonych 

przez Zamawiającego oraz nieprawidłowości ujawnionych w wyniku przeprowadzenia ww. 

sprawdzeń i testów. 
 

 

 

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca będzie otrzymywał 

zryczałtowane wynagrodzenie kwartalne w wysokości …………………… zł brutto ( słownie: 

……………………….. ) zgodnie ze złożoną ofertą z dnia  …………… . 

2. Kwota brutto, której poniesienie jest niezbędne  do wykonania niniejszej umowy. 

Zamawiający będzie zobowiązany  wyłącznie do zapłacenia tej ceny. Wykonawca nie będzie 

mógł podnosić skutecznie roszczeń o podwyższenie wynagrodzenia w żadnych 

okolicznościach w okresie realizacji przedmiotu zamówienia z wyjątkiem zmian ustawowych 

stawek podatku VAT. 

3. Zmiana wysokości ustawowych stawek podatku VAT w trakcie trwania umowy skutkuje 

odpowiednią zmianą wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 pkt 1 od dnia wejścia w życie 

nowych stawek VAT i nie wymaga aneksu do Umowy. 

 

§ 3 
1.Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 będzie wypłacane przez 

Zamawiającego kwartalnie, w terminie do 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest obustronnie podpisany protokół należytego 

wykonania przedmiotu umowy w na koniec ostatniego dnia kwartału. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze VAT. 

4.Jako dzień zapłaty ustala się na datę wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

§ 4 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, przez cały okres jej obowiązywania, w przypadku: 

a) jeśli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy nieterminowo lub 

niezgodnie z treścią umowy, 

b) utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień do wykonywania działalności w zakresie 

dotyczącym przedmiotu umowy. 

 

§ 5 
 

1. W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania zadań wynikających z niniejszej umowy w 

ustalonym terminie, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z tego tytułu. 

2. W przypadku szkody przekraczającej wysokość kary umownej Zleceniodawca ma prawo 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 6 
1. Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie usługi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  -  w 

wysokości pięciokrotności wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 pkt 1; 



b) za nienależyte wykonanie umowy – w wysokości trzykrotności wynagrodzenia brutto 

określonego w § 2 pkt 1. 

 

§ 7 

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i zostaje zawarta do dnia 31 grudnia 

2023 roku. 

 

 

§ 8 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy wynikające z ewentualnych zmian innych przepisów 

prawa, które maja zastosowanie w zakresie realizacji umowy. 

3. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd 

miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje 

Zamawiający a jeden Wykonawca. 

 

 

Podpisy stron 

 

Zamawiający:      Wykonawca: 

                    

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


