Dodatek nr 4 do Zaproszenia

UMOWA nr ZP.331.84.2019 - wzór
Zawarta w dniu ….. 2019r. w Gorzowie Wlkp.pomiędzy:
1.

Samodzielną Publiczną Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.,
ul. Kazimierza Wielkiego 7, 66-400 Gorzów Wlkp. ,wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy w Zielonej
Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000098021,
NIP 599-25-93-996
reprezentowaną przez: Andrzeja Szmita – Dyrektora
zwaną w dalszej części Zamawiającym,

a
2.

……………………..…….. . NIP :...........................................wpisanym do KRSprzez Sąd Rejonowy w
……….., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS
………………./ - wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez:
……………………… – …………………….
………………………. – …………………….
zwanym w dalszej części Wykonawcą,
o następującej treści:
§1
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania prowadzonego w sprawie zamówienia o wartości
poniżej 30.000 euro (Nr sprawy: ZP.331.84.2019), wskutek wyboru oferty Wykonawcy.
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1)
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2.

§2
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług w zakresie:
monitorowania miejsc stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego Zleceniodawcy,
obsługi i nadzoru nad działaniem systemu monitoringu miejsc stacjonowania ambulansów Zespołów
Ratownictwa Medycznego Zleceniodawcy oraz konfigurację, obsługę i nadzór nad działaniem zasobów
serwerowych oraz łącz internetowych dedykowanych usłudze monitorowania.
Usługi o ktorych mowa w ust.1 wykonywane będą w sposob spełniający wymogi określone w §3.

§3
Serwer i łącze dedykowane są wyłącznie do obsługi kamer (udostępnienie na zasadzie wyłączności).
W zakresie usług monitorowania miejsc stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego
Zamawiającego, Wykonawca zapewnia Zamawiającemu:
a) możliwość podłączenia dowolnej ilości kamer,
b) możliwość podglądu obrazów ze wskazanych kamer w dowolnej lokalizacji,
c) podłączenie kamer przy użyciu dowolnego rodzaju dostępu do sieci internetowej (brak stałego adresu
IP),
d) minimum 14- dniowa archiwizacja obrazów z kamer,
e) dostarczenie oprogramowania do podglądu obrazów z kamer w czasie rzeczywistym,
f) dostarczenie oprogramowania do przeglądania obrazów archiwalnych ,
g) możliwość użytkowania systemu w centrach dyspozycyjnych bez stałego adresu IP,
h) możliwość użytkowania systemu w mobilnych centrach dyspozycyjnych (podłączenie sieci internetowej
poprzez sieć GSM),
i) system operacyjny serwera pozwalający na integrację i odbieranie obrazów z rozproszonego systemu
kamer IP,
j) przestrzeń dyskowa pozwalająca na minimum 14 dniową archiwizację obrazów z kamer,
k) skalowalność systemu od 1 do 50 i więcej kamer,
l) możliwość odłączania i dodawania dodatkowych kamer w dowolnym momencie bez wyłączania
serwera,
m) system opłat tylko za podłączone kamery bez systemu stałych opłat abonamentowych,
n) łącze internetowe symetryczne zapewniające zadowalający download i upload obrazów z kamer.
3. Lokalizacje kamer, terminy ich uruchomienia, miejsca stacjonowania Zespołów Ratownictwa
Medycznego (dysponenci) - określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy – stanowiący jej integralną
1.
2.

część.
§4
Strony wskazują następujące osoby odpowiedzialne za realizację umowy:
a) ze strony Zamawiającego – …………………, tel: …….., e-mail: ………………….
b) ze strony Wykonawcy - ……………….., tel……., e-mail: ……………………….
§5
Wszelkie koszty związane z wykonywaniem przez Wykonawcy obowiązków wynikających z niniejszej
umowy obciążają Wykonawcę.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie poufne informacje uzyskane przez
Wykonawcę od Zamawiającego przy wykonywaniu przedmiotu umowy o którym mowa w § 2.
2. Poufnymi informacjami o których mowa w ust.1 są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności
- w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy dnia 16 kwietnia 1993r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz. U z 2018 r. poz 419 z późn.zm. ).
3. Obowiązek Wykonawcy o którym mowa w ust. 1 umowy istnieje w każdym czasie.
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§7
Za świadczenie usług, o których mowa w §2 Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego comiesięczne
wynagrodzenie w wysokości: ……….. zł netto ( słownie netto: ……/100) + należny podatek VAT
w wysokości ..% - z zastrzeżeniem ust.2
Wartość zapłaty na rzecz Wykonawcy z tytułu realizacji całej umowy nie może przekroczyć:
kwoty netto: …………. zł (słownie netto: ……………/100)
kwoty brutto: …………. zł (słownie brutto: ………../100).
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
§8
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust.1 płatne jest do dnia 14 każdego miesiąca za miesiąc
poprzedni, przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie przedłożonej przez
Wykonawcę Zamawiającemu faktury VAT.
Fakturę, o której mowa w ust.1 Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w sekretariacie
Zamawiającego lub pocztą na adres Zamawiającego - do dnia 5 każdego miesiąca, za miesiąc
poprzedni.
Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§9
Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.05.2019r. do dnia 30.04.2020r. włącznie.
Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 10
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(art. 54 ust. 5 – 7).
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest właściwy miejscowo
Sąd dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

