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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na wykonanie prac związanych z monitorowaniem dolnego tarasu miasta Fromborka
z dostawą kompletnego sprzętu elektronicznego

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
I. UWAGI OGÓLNE
1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę
z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)
zwaną dalej ustawą Pzp oraz w przepisach wykonawczych do niej.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
II. ZAMAWIAJACY
Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork
tel.: 055 244 06 60, fax: 055 244 06 61, e-mail: sekretariat@frombork.pl
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykonanie prac związanych z monitorowaniem dolnego tarasu miasta Fromborka
z dostawą kompletnego sprzętu elektronicznego.
Wykonanie czynności będzie polegało na dostarczeniu i zainstalowaniu kompletnego sprzętu do
monitoringu automatycznego, a także przeprowadzenie dwu-lub trzydniowego szkolenia
dotyczącego obsługi sprzętu monitorującego.
Sprzęt elektroniczny do monitoringu automatycznego będzie składał się z dwóch zestawów
kamerowych zewnętrznych (kamera dualna dzienno/nocna, szybkoobrotowa, zoom optyczny
min. x26, rozdzielczość min. 460TVL, 230VAC, kopułka przydymiona, strefy prywatności),
jednej cyfrowej klawiatury sterującej z ekranem LCD, manipulatorem do rejestratora
i multiplekserów, rejestratorem cyfrowym 4-kanałowym z dyskiem twardym o pojemności
zapewniającej rejestrację obrazu na min. 2 tygodnie z obsługą sieci LAN i nagrywarką,
specjalistycznym monitorem LCD o rozdzielczości minimum 17", zestawu do transmisji
bezprzewodowej do wyżej wymienionego sprzętu, przewodów koncentrycznych, zasilających
i materiałów instalacyjnych w ilości niezbędnej do zainstalowania sprzętu monitorującego.
Informacja na temat lokalizacji kamer i stacji monitoringu dostępna w siedzibie zamawiającego
pokój nr 18 p. Dariusz Barton) tel. 0552440670 w godz. 7.00 – 15.00 ( w środy od 9.00 – 15.00).
Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
Kod CPV: 32234000-2, 31700000-3, 32232000-7
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki
udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tzn.:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ustawy Pzp.
e. Za spełnienie warunków wymienionych w pkt a-d Zamawiający uzna przedłożenie przez
Wykonawcę podpisanego oświadczenia, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego
na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w
postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy
Pzp.
VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest
dołączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze
wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ podpisane przez
osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy oraz dokument uprawniający ją/je do
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w przeciągu 2 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Na całość wykonanych prac Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 3 lat.
VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą w formie pisemnej zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ustawy Pzp.
2. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje mogą być przekazywane drogą elektroniczną. W przypadku gdyby wykonawca nie
posiadał poczty elektronicznej,  w takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą
faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną lub faksem,
zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały
informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
3. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38
ustawy Pzp.
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4. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ,
powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 1 niniejszego
rozdziału SIWZ.
5. Wszelką korespondencję należy przekazywać na niżej podany adres Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork z dopiskiem:
„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie czynności związanych z monitorowaniem dolnego tarasu
miasta Fromborka z dostawą kompletnego sprzętu elektronicznego”.
6. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną opublikowane na stronie
http://www.frombork.pl
7. Wykonawcy są zobowiązani, w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego postępowania
wyjaśniającego na podstawie art. 87 ustawy Pzp, do złożenia wyjaśnień w formie i o treści
zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego.
8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest:
p. Dariusz Barton pokój 18, tel./fax.  0552440670,  e-mail: fundusze@frombork.pl
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania
ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy Pzp).
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do  niniejszej  SIWZ.
Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza
złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikające z zawartości
formularza oferty;
b) wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda Zamawiający zgodnie z
postanowieniami rozdziału VI niniejszej SIWZ;
c) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej
czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, o którym mowa w ust.
VI SIWZ.
2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3. Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych
podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do
dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji
podmiotu.
5. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do
reprezentacji Wykonawcy.
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
7. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe
zdekompletowanie.

mailto:fundusze@frombork


GP.341-1/09
4
8. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii, z wyłączeniem
pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1 pkt c. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii
dokumentów, musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.
9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie
nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnione do
reprezentacji.
11. Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama
z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ.
12. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
13. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu zewnętrznym).
Na kopercie (opakowaniu zewnętrznym) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz
następująca informacja:
„Oferta przetargowa na wykonanie czynności związanych z monitorowaniem dolnego
tarasu miasta Fromborka z dostawą kompletnego sprzętu elektronicznego”.
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym
terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nie otwarcie
w trakcie sesji otwarcia ofert.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu zewnętrznym)  w  siedzibie
Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork,
w pokoju nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia 05.08.2009 r. do godz. 1100.
Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby
Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
  Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork,
w pokoju nr 19 (sala obrad) w dniu 05.08.2009 r. o godz. 1130.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
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6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych
w ofertach.
7. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się niezwłocznie
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wykonawca określi cenę całkowita oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją
w zapisie liczbowym i słownie.
2. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji
zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników.
3. Waluta ceny oferowanej jest złoty polski.
4. W przypadku rozbieżności Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w
sposób określony w art. 88 ustawy Pzp.
5. Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi jednorazowo po wykonaniu przez Wykonawcę
całości przedmiotu zamówienia oraz po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego.
6. Płatność dokonana zostanie w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od
Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.
7. Wykonawca wystawi fakturę VAT po dokonaniu odbioru pracy przez Zamawiającego.
8. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
XIII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY
OFERT
1. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzucone będą oceniane według
następujących kryteriów i wag:
najniższa cena oferty = 100 %.
Cena każdej oferty obliczona zostanie w procentach wg wzoru:
najniższa cena ofertowa / cena oferty badanej * 100.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę realizacji
zamówienia.
XIV. WZÓR UMOWY
1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór
stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony
w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia
przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca
zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjno-odwoławczego.
2. Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy złożenia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
3. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
XV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy przewidziane w Dziale VI ustawy
(art. 179–198) dziale VI ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia
protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia
KIO kończące postępowania odwoławcze. Zastosowanie mają też przepisy wykonawcze wydane
na podstawie artykułu 193a Prawa zamówień publicznych.
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I tak:
– rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1327).
– rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu
pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu
ich rozliczania (Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 886).

Załączniki do specyfikacji:
1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie wykonawcy.
3. Wzór umowy.

                                                                                                 .............................................................
                                                                                                                ( Podpis osoby uprawnionej)



Załącznik nr 1 do SIWZ
……………………………………………….

.................................................................................
pełna nazwa i adres Wykonawcy

................................................................................
nr telefonu

................................................................................
nr telefonu komórkowego

................................................................................
nr fax.

……………………………………………………
Adres email

OFERTA

Ja, niżej podpisany
………………………………………………...............................................................................

działając w imieniu1 ..................................................................................................... i na rzecz2

.......................................................................................................................................................

z siedzibą ..............................................................................................................zarejestrowaną

w ........................................................pod numerem .............NIP................................................

REGON /PESEL* ...............................................................................

numer rachunku bankowego
...............................................................................................................

 w banku:……...............................................................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac związanych z
monitorowaniem dolnego tarasu miasta Fromborka z dostawą kompletnego sprzętu
elektronicznego, składam niniejszą ofertę:
Oferuję realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową za :

cenę brutto ................................., ....zł
(słownie:......................................................................................................................................)

w tym ...... % VAT...................., ....zł
(słownie........................................................................................................................................)

cenę netto ..................................., ....zł
(słownie:......................................................................................................................................)



1 Należy określić w czyim imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki)
2 Podać pełną nazwę firmy
* niepotrzebne skreślić
Podana w ofercie cena nie będzie podlegała zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera wszystkie koszty
prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania zamówienia w/g opisu podanego w SIWZ.

Oferuję realizację zamówienia w terminie do dnia ....................................

Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego i nie
wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

Udzielam 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia odbioru
końcowego. W przypadku udzielenia przez dostawców urządzeń zastosowanych przy wykonywaniu
przedmiotu zamówienia gwarancji dłuższej niż na okres 36 miesięcy, zobowiązuję się do udzielenia
gwarancji na taki okres jak dostawca tych urządzeń.

Udzielam 36 miesięcznej rękojmi za wady przedmiotu umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

Termin  płatności  za  realizację zamówienia  wynosi  21  dni  od  daty  dostarczenia  prawidłowo
wystawionej faktury.

Zamierzam 3/Nie zamierzam3 powierzyć podwykonawcy część zamówienia w zakresie
………................................................................................................................................................
...............……………………………………………………………………………………...

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w
załączonym do dokumentacji przetargowej wzorze umowy oraz w miejscu i terminie określonym
przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są:

1. ……………………………………………….
2.………………………………………………..
3 ..........................................................................
4 ..........................................................................
5 ..........................................................................
6 ..........................................................................

Składam ofertę wraz z załącznikami na ...... kolejno ponumerowanych stronach

.............................. dnia ................. ........................................................................
              (podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

3 Niepotrzebne skreślić.



Załącznik nr 2 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w postępowaniu na zadanie p.n. „Wykonanie prac związanych z

monitorowaniem dolnego tarasu miasta Fromborka z dostawą kompletnego sprzętu

elektronicznego” w związku  z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oświadczam(y), że

spełniam(y) n/w warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania okreslonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia;

3. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

4. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na

podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych.

......................................................
    (podpis osoby upoważnionej)

....................................................
         (miejscowość, data)



Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

zawarta w dniu ……………….............. w ............................................................................

pomiędzy .................................................................................................................................... z

siedzibą w ........................................., ul............................................................................. , NIP

...................................., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

.......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................,

a

......................................................................................................................................................, z

siedzibą w ......................................................... wpisaną do ................................................ pod

numerem ............................................................ w  ............................................................,

reprezentowaną przez ......... .........................................................................................................

..................................................................................................................................................... ,

zwaną dalej Wykonawcą, zaś wspólnie zwanych dalej Stronami.

§ 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39

ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i

Nr 170, poz. 1217)

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie poniżej wskazanych usług i dostaw polegających
na dostarczeniu i zainstalowaniu kompletnego sprzętu do monitoringu automatycznego, a
także przeprowadzenie dwu-lub trzydniowego szkolenia dotyczącego obsługi sprzętu
monitorującego.



Sprzęt elektroniczny do monitoringu automatycznego będzie składał się z dwóch
zestawów kamerowych zewnętrznych (kamera dualna dzienno/nocna, szybkoobrotowa,
zoom optyczny min. x26, rozdzielczość min. 460TVL, 230VAC, kopułka przydymiona,
strefy prywatności), jednej cyfrowej klawiatury sterującej z ekranem LCD,
manipulatorem do rejestratora i multiplekserów, rejestratorem cyfrowym 4-kanałowym z
dyskiem twardym o pojemności zapewniającej rejestrację obrazu na min. 2 tygodnie z
obsługą sieci LAN i nagrywarką, specjalistycznym monitorem LCD o rozdzielczości
minimum 17", zestawu do transmisji bezprzewodowej do wyżej wymienionego sprzętu,
przewodów koncentrycznych, zasilających i materiałów instalacyjnych w ilości
niezbędnej do zainstalowania sprzętu monitorującego.
Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
Kod CPV: 32234000-2, 31700000-3, 32232000-7

2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z opisem

przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej

załącznik Nr 1 do umowy oraz ofertą wykonawcy z dnia ..........................., stanowiącą załącznik

Nr 2 do umowy.

3. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności

do terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

po stronie Zamawiającego: Krystyna Lewańska – Burmistrz, Ewa Rymarska - Skarbnik ,

po stronie Wykonawcy: ................................................................................................ .

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania

koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z

niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.

§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca przystąpi do wykonywania niniejszej umowy w terminie 7 dni od dnia jej

podpisania.



2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie 2 miesicy, nie później niż do

....................................................... .

§ 5. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie

w kwocie: ....................................... zł (słownie: ................................................................

złotych netto), powiększone o ...........% podatku VAT, co stanowi łączną kwotę

................... zł (słownie ......................................................................... złotych brutto).

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec

Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę

prawidłowo wystawionej faktury za wykonane i potwierdzone protokołem odbioru

zamówienie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku zamawiającego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przelane na rachunek bankowy nr

............................................................................................................................................

§ 6. ODBIÓR PRAC

1. Odbiór prac zostanie poprzedzony sprawdzeniem przez Zamawiającego

zgodności wykonanego przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiającego, o których mowa

w § 2 umowy. W przypadku gdy nie odpowiadają one w pełni wymaganiom określonym

w niniejszej umowie, Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi i zalecenia dotyczące

przedstawionych do akceptacji prac.

2. Wykonawca w terminie ...................... dni od dnia przekazania uwag i

zaleceń uwzględni je w wykonanych pracach będących przedmiotem niniejszej umowy.

3. Odbioru prac dokona  Dariusz Barton i  Bogusław Zych.
(imię i nazwisko osoby)

4. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru

podpisany przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.



5. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie

przedmiotu niniejszej umowy.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez

Wykonawcę jest on zobowiązany do naprawienia w ten sposób powstałej szkody.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania

lub nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

4. Odstąpienie,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  wymaga  formy  pisemnej  pod  rygorem

nieważności.

5. W przypadku opóźnienia realizacji zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający może

żądać kary umownej w wysokości 0,3 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki

Wykonawcy.

6. W przypadku gdy wysokość kary umownej nie pokrywa powstałej w wyniku

niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia szkody, Zamawiającemu

przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia pozostałej po zapłaceniu przez

Wykonawcę kary umownej szkody na zasadach ogólnych.

7. W przypadku gdy Zamawiający nie dokonuje płatności w sposób określony w § 5

niniejszej umowy, Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych.



§ 8. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 0 % ceny

całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczeń zamawiającego z

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2.  Zabezpieczenie zostanie wniesione w jednej z form wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy z

29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170,

poz. 1217).

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie (nie dotyczy) dni od dnia wykonania

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym jeżeli

zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 9. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i

obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w całości lub części.

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia przez

podwykonawcę w zakresie innym niż wskazany przez Wykonawcę w złożonej w

postępowaniu ofercie.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub

zaniechania osób, którym zleca wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy.

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 2 Zamawiającemu

przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.



2. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 1 dla

Zamawiającego.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

§ 11. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, będą

rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 12. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Oferta Zamawiającego wybranego w postępowaniu.

Zamawiający  Wykonawca

............................................ ........................................................

* niepotrzebne skreślić
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