
 

 

Załącznik nr 2 

Do zapytania ofertowego DOA/251/09/EW/2020 

 

 

Projekt umowy 

                                                                                                                                    

zawarta w dniu  …………………… 2020 r. w Węgorzewie, pomiędzy: 

 

Szpitalem Psychiatrycznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie  

z siedzibą w Węgorzewie przy ul. Generała Józefa Bema 24, zarejestrowanym w  Rejestrze 

Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019406, 

NIP 845-114-76-43, REGON 790240956, reprezentowanym przez: 

 

Dyrektora - Agnieszkę SZAŁKO, zwanym w dalszej części Zamawiajacym, 

przy kontrasygnacie Pana Witolda Juchniewicza – Głównego Księgowego Szpitala 

Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie, 

a  

............................................................................................................... z siedziba, kod i 
miejscowość............................................... , ul. ......................................  tel.  ...................  
fax ....................... ; miejsce i nr rejestracji: nr KRS .................................. , data dokonania 
wpisu ..................... , przez ................................................ , NIP  ..........................  
REGON  ............................. , którą reprezentuje: ............................................................    
- ............................,  zwaną dalej Wykonawcą/Operatorem. 
 

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na podstawie art. 

4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 

z późn. zm.) o wartości poniżej 30 tysięcy euro, o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 



 

 

1. Przedmiotem zamówienia  jest  świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta usługi 

polegającej na : 

a) bezzwłocznej transmisji alarmów pożarowych II stopnia do odpowiedniego  terytorialnie 

Centrum Odbioru Alarmów Pożarowych zainstalowanego w Komendzie Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie do Centrum Monitorowania Operatora Systemu 

oraz sygnałów uszkodzeniach do Centrum Odbiorczego Sygnałów Uszkodzeniach Operatora. 

b) Obiekty wskazane przez Abonenta Operatorowi do realizacji to: ZOLP Rudziszki oraz obiekty 

szpitalne w Węgorzewie. 

Podstawą do realizacji przedmiotu umowy przez Operatora  stanowić będą : 

a) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 

użytkowania ( Dz.U. Nr 143,poz. 1002 z późn. zmianami) 

b) Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. 

Nr. 109, poz. 719 z późn. zmianami) 

2. Transmisja alarmów pożarowych realizowana będzie poprzez : 

a) łącza podstawowego – tor radiowy na częstotliwości przyznanej na wyłączność przez Urząd 

Komunikacji Elektronicznej 

b) łącza dodatkowego – analogowa, komutowana linia telefoniczna PSTN 

 

§ 2 

Prawa i obowiązki stron 

1. Za prawidłowe funkcjonowanie systemu transmisji alarmów pożarowych  i sygnałów 

uszkodzeniowych, jego jakość i skuteczność transmisji odpowiedzialność ponosi Operator. 

2. Operator zapewnia Abonentowi możliwość sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania 

umowy 

3. Za stan techniczny i prawidłowe funkcjonowanie SSP w monitorowanych obiektach oraz 

fałszywe alarmy generowane przez SSP, a także prawidłowe przekazywanie informacji o 

zdarzeniach pożarowych do urządzenia nadawczego w systemie monitorowania 



 

 

odpowiedzialność ponosi Abonent. 

4. Za fałszywy alarm uznaje się uznaje się alarm pożarowy, który został odebrany przez 

dyżurnego operacyjnego odpowiedniego terytorialnie COP, spowodowany przez przypadkowe 

lub nie uzasadnione uruchomienie ręcznego ostrzegacza pożarowego, zadziałanie 

automatycznej czujki pod wpływem warunków innych od tych, do sygnalizowania których jest 

ona przeznaczona, a także wadliwe działanie SSP w monitorowanych obiektach. 

5. Zgodnie z wymaganiami organizacyjno – technicznymi każdy alarm pożarowy, który został 

odebrany przez dyżurnego operacyjnego COAP w odpowiedniej terytorialnie jednostce 

Komendy Powiatowej Staży Pożarnej skutkuje natychmiastowym zadysponowaniem sił  

i środków ochrony przeciwpożarowej na obiekt. 

6. Odpowiedzialność  Operatora zostaje wyłączona, jeżeli prawidłowe przekazanie informacji o 

zdarzeniu pożarowym jest niemożliwe z powodu wadliwej pracy urządzeń telefonicznych lub 

wystąpienia przerw w łączach telefonicznych i równoległego pogorszenia propagacji fal 

radiowych. Odpowiedzialność Operatora rozpoczyna się ponownie z chwilą usunięcia usterki 

urządzenia telefonicznego lub przywrócenia pracy łączy telefonicznych. 

7. Odpowiedzialność stron wyłącza zaistnienie okoliczności o charakterze siły wyższej 

( powódź, wyładowania atmosferyczne itd. ), a także dewastacja urządzeń przez osoby trzecie 

uniemożliwiające wykonanie świadczenia. O zaistnieniu  w/w okoliczności strona, która z tego 

powodu nie może wykonać świadczenia zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić drugą 

stronę, pod rygorem utraty możliwości powołania się na siłę wyższą lub dewastację jako 

przesłankę wyłączającą jej odpowiedzialność. 

8. W przypadku wystąpienia awarii systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów 

uszkodzeniowych, niezależnie od przyczyn awarii Operator jest zobowiązany niezwłocznie 

poinformować Abonenta o awarii, a także niezwłocznie przywrócić prawidłowe 

funkcjonowanie systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych. Jeżeli 

niezwłocznie przywrócenie pracy jest z przyczyn niezależnych od Operatora niemożliwe , 

wówczas Abonent przystąpi do przekazywania informacji o zdarzeniach pożarowych do 

właściwej terytorialnie Komendy Straży Pożarnej według ogólnej procedury przyjętej u 

Abonenta. O zaistniałym fakcie Operator powiadomi właściwą terytorialnie Komendę 

Powiatową Straży Pożarnej . 



 

 

9. Podłączenie SSP Abonenta do systemu monitorowania, a tym samym monitorowanie 

zdarzeń pożarowych nie zwalnia Abonenta z obowiązku powiadamiania Straży Pożarnej w 

przypadku zdarzenia pożarowego. 

9. Abonent zobowiązuje się zapewnić analogową linię telefoniczną PSTN lub cyfrową linię 

telefoniczną ISDN z zakończeniem sieciowym oferującym port analogowy. 

10. Czynności techniczne dokonywane przez Operatora polegające na włączeniu SSP Abonenta 

do systemu transmisji alarmów pożarowych oraz sygnałów uszkodzeniowych będą 

dokonywane w porozumieniu z Abonentem, Abonent zapewnia udział konserwatora SSP w/w 

czynnościach. 

11. W przypadku gdy na podstawie odrębnych uzgodnień stron Operatorowi zostanie 

powierzone usunięcie usterek spowodowanych okolicznościami, za powstanie, których nie 

ponosi on odpowiedzialności, rozliczenie prac nastąpi na podstawie kosztorysy 

powykonawczego. 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają przysługujące wynagrodzenie Operatorowi w wysokości: 

…........................zł / netto + VAT ……….% , co stanowi kwotę brutto…………..miesięcznie za 

wszystkie  obiekty Zamawiającego, płatne na podstawie faktury VAT Operatorowi każdorazowo 

do 14 dnia  następującego bezpośrednio po miesiącu, którego dana faktura dotyczy. 

2. W przypadku, gdy Operator zostanie przez Straż Pożarną obciążony kosztami wyjazdu 

spowodowanego fałszywym alarmem  ( § 2 ust.4 ) Abonent jest zobowiązany zwrócić w/w 

koszty Operatorowi na podstawie refaktury, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

3. Abonent ponosi koszty prac awaryjnych wynikłych z: 

a)  uszkodzenia elementu systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów 

uszkodzeniowych poprzez ingerencje osób trzecich ( dewastacja urządzenia, otwarcie 

urządzenia przez osoby nieuprawnione ) 

§ 4 
Postanowienia końcowe 

1. Strony ustalają, że zainstalowane urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów 

uszkodzeniowych stanowią własność Operatora i zostają przekazane Abonentowi w 

użytkowanie na czas trwania umowy. Po zakończeniu umowy strony zobowiązują się umożliwić 



 

 

pracownikom Operatora dokonanie demontażu zainstalowanych urządzeń. 

2. Umowa zawarta zostaje  na czas określony od  dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.08.2024 r. 

3. Każdej ze stron przysługuje uprawnienie do rozwiązania  niniejszej umowy z zachowaniem 

trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie winno zostać złożone drugiej 

stronie na piśmie pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych  niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego, prawa budowlanego oraz inne właściwe przepisy. 

5.  Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy dla swojej ważności wymagają zachowania 

formy pisemnej zgodnego oświadczenia woli stron ( aneks ). 

7. Osoby upoważnione do nadzoru nad realizacją treści umowy : 

a) ze strony abonenta …........................................................ 

tel …..................................................................................... 

 

b) ze strony Operatora : 

…........................................................................................... 

tel....................................................................................... 

 
8. Niniejsza umowa zawiera cztery paragrafy, sporządzono w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach, dwa dla Abonenta, jeden dla Operatora. 

 

 
Abonent                                                                                                                                 Operator 
 

 

 

Załączniki: 

- formularz ofertowy 

- oswiadczenie 


