
Załącznik do zapytania znak sprawy:  DAG-3941-1/2017 

 
Umowa o wykonanie usług    - projekt   

nr DAG- ……………../2017 
 

zawarta w dniu ........................ 2017 roku w Krakowie pomiędzy : 
 
Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-157), Plac Jana 
Matejki 13, NIP : 675-00-07-570, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uczelni - prof. 
Stanisława Tabisza przez :  
Kanclerza Uczelni -  dr Jolantę Ewartowską 
przy kontrasygnacie Kwestora Uczelni - mgr Danuty Baniowskiej 
zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym” 
a                      
Firmą ………………………………………………………………………………………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS, o kapitale zakładowym ………. Zł, posiadającą nr REGON ………………….., NIP 
……………… reprezentowaną przez :  
…………………………………………………………………………………………………………………* (w.w. zapisy dot. identyfikacji 

Wykonawcy będą miały zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy będącego osobą prawną) 
 
alternatywnie, w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą (w przypadku spółki cywilnej zamawiający 
uwzględni obydwu wspólników bądź ich pełnomocnika) zastosowanie będą miały zapisy: 

……………………………………… prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod Firmą ……………………z siedzibą  
…………………..…, REGON …………………….., NIP ……………………, 
zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”. 

Umowa zawarta została na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 
poz. 2164 ze zmianami) w wyniku udzielenia przez ASP zamówienia w oparciu o Regulamin udzielania 
zamówień publicznych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, stanowiącego załącznik 
do Zarządzenia nr 3 Rektora ASP w Krakowie z dnia 22 stycznia 2016 r.  

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest monitorowanie lokalnego systemu przeciwpożarowego, wykonywanie 
przeglądów okresowych systemu sygnalizacji pożaru i przeglądy instalacji oddymiania                                  
w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Lea 27-29 i przy                    
ul. Karmelickiej 16 w Krakowie; 

2. W skład systemu urządzeń przeciwpożarowych przy ul. Lea 27-29 wchodzi: Centrala Sygnalizacji Pożaru 
POLON 4000, czujki optyczne, moduły sterujące, sygnalizatory dźwiękowo – głosowe, ROP (ręczne 
ostrzegacze pożarowe), okna oddymiające, centrale oddymiania Mercor MCR 9705, zasilacze pożarowe, 
oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, centrale do oświetlenia awaryjnego; 

3. W skład systemu odymiania przy ul. Karmelickiej 16 wchodzi: centrala sterowania RZN 4202, czujki 
optyczne, okna dymowe; 

4. Zamawiający udostępni własną linię telefoniczną dla potrzeb monitoringu pożarowego; 
5. Wykonawca musi mieć zawartą umową z Komendą Miejską PSP w sprawie organizacji monitoringu 

pożarowego na terenie województwa małopolskiego.  
 

§ 2. 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Monitorowanie w sposób ciągły systemu przeciwpożarowego przy ul. Lea 27-29. 
2. W ramach monitorowania, o którym mowa w ust.1   Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Połączenia lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Lea 27-29 z Komendą 
Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, w systemie transmisji alarmów DGG-16K, drogą 
radiową  i telefoniczną komutowaną; 



2) Monitorowania lokalnego systemu przeciwpożarowego w obiekcie polegające na odbiorze sygnałów 
alarmowych pożaru z urządzenia monitorującego i natychmiastowe przekazanie zweryfikowanego 
sygnału alarmu pożaru II stopnia do Stanowiska Kierowania Komendy PSP w Krakowie; 

3) całodobowym technicznym nadzorze nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń; wchodzących 
w kompletny system transmisji alarmu DGG-16K. 

3. Przeglądy p.poż systemu sygnalizacji pożaru  przy ul. Lea 27-29 - cztery razy w każdym roku -                     
w terminie do końca każdego kwartału tj. do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 września i do 31 
grudnia każdego roku obowiązywania umowy.  

4. W ramach każdorazowego przeglądu ppoż systemu sygnalizacji pożaru, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca 
zobowiązany jest do: 
1) sprawdzenia zgodnie z algorytmem pożarowym funkcjonowania interakcji dla strefy pożarowej       

z innymi instalacjami z uwzględnieniem wszystkich klap dymowych i okien oddymiających, drzwi 
pożarowych, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, kontrola dostępu, oświetlenie ewakuacyjne, 
przesyłanie sygnału do PSP, urządzenia dźwigowe i inne; 

2) sprawdzenia wzrokowo czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone                   
i odpowiednio zabezpieczone; 

3) sprawdzenia działania czujek pożarowych za pomocą imitatora dymu, temperatury itp.; 
4) przeprowadzenia prób sprawności akumulatorów; 
5) przeprowadzenia prób zamknięcia i otwarcia klap pożarowych i drzwi pożarowych; 
6) kontroli przycisków pożarowych ROP, sygnalizatorów zadziałania optycznych i akustycznych. 

5. Przeglądy instalacji oddymiania przy ul. Lea 27-29 i ul. Karmelickiej 16 – dwa razy w roku w każdym                      
z wymienionych obiektów – w terminie do 30 czerwca i do 31 grudnia każdego roku 
obowiązywania umowy.   
1) W ramach przeglądu instalacji oddymiania przy ul. Lea 27-29, Wykonawca zobowiązany jest do: 

a. sprawdzenie sprawności centrali sterowania oddymianiem Mercor MCR 9705; 
b. oceny ogólnej stanu technicznego okien dymowych ze zwróceniem uwagi na uszkodzenia mechaniczne; 
c. kontroli siłowników poprzez otwarcie okien; 
d. oceny stanu zawiasów i uszczelek w oknach dymowych oraz szczelności; 
e. regulacji domykania okien; 
f. sprawdzenia blokady rygla i jego regulacja; 
g. sprawdzenia stanu stelaży i ocena ich zamocowania w klapie dymowej; 
h. sprawdzenia uzbrojenia skrzynki alarmowej; 
i. usunięcia ewentualnych drobnych usterek mających wpływ na pracę systemu; 
j. odnotowania wyniku kontroli urządzeń systemu oddymiania w protokole. 
 

2) W ramach przeglądu instalacji oddymiania przy ul. Karmelickiej 16, Wykonawca zobowiązany jest do: 
a. sprawdzenie sprawności centrali sterowania oddymianiem Mercor MCR 9705; 
b. oceny ogólnej stanu technicznego okien dymowych ze zwróceniem uwagi na uszkodzenia mechaniczne;  
c. kontroli siłowników poprzez otwarcie okien; 
d. oceny stanu zawiasów i uszczelek w oknach dymowych oraz szczelności; 
e. regulacji domykania okien; 
f. sprawdzenia blokady rygla i jego regulacja; 
g. sprawdzenia stanu stelaży i ocena ich zamocowania w klapie dymowej; 
h. sprawdzenia uzbrojenia skrzynki alarmowej; 
i. usunięcia ewentualnych drobnych usterek mających wpływ na pracę systemu; 
j. odnotowania wyniku kontroli urządzeń systemu oddymiania w protokole. 

 
6. Każdy przegląd objęty umową ma być zakończony protokołem poświadczającym wykonanie 

przeglądu ppoż. oraz stwierdzającym poziom sprawności testowanych urządzeń. Protokoły należy 
przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej. 

 

§ 3. 
TERMIN  REALIZACJI UMOWY 

Umowa zostaje zawarta na czas określony 48 miesięcy, tj.  od …………………. do …………………. 
 
 



 
§ 4. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Strony ustalają maksymalną wysokość zobowiązań Zamawiającego za realizację przedmiotu  umowy                 

o którym mowa w § 1 na kwotę brutto ………………………… zł, (słownie: ………………………………… 
……………………………………………….….złotych)  oraz kwota netto ………………………… złotych. 

2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu stałą cenę w złotych polskich (jednostkowe  i łączną) za 
przedmiot umowy przez cały okres jej obowiązywania.  

3. Zmiana cen będzie dopuszczalna jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT                       
i  wyłącznie w wysokości wynikającej z tej zmiany.  

4. Kwota maksymalnego wynagrodzenia przyjęta z oferty, wskazana w  ust. 1, została ustalona na 
podstawie cen jednostkowych wskazanych poniżej w ust. 5-8 niniejszego paragrafu.   

5. Za ciągłe monitorowanie systemu przeciwpożarowego przy ul. Lea 27-29 Wykonawca otrzyma  
comiesięczne wynagrodzenie  w wysokości ……..…. zł brutto (słownie:  ………………………….) w tym netto 
oraz podatek VAT w kwocie ………………..złotych  wg stawki …….. %  płatne  w każdym miesiącu z dołu, 
po wystawieniu faktury. 

6. Za każdorazowy kwartalny przegląd p.poż systemu sygnalizacji pożaru  przy ul. Lea 27-29 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……..…. zł brutto (słownie:  ………………………….)                    
w tym netto oraz podatek VAT w kwocie ……………….. złotych  wg stawki …….. %, po wykonaniu 
przeglądu.  Wynagrodzenie za każdy przegląd  będzie płatne  kwartalnie  po doręczeniu  faktury 
Zamawiającemu. Podstawą płatności będzie protokół wykonania przeglądu ppoż, przyjęty                     
i podpisany przez obie strony umowy.  

7. Za każdorazowy półroczny przegląd instalacji oddymiania przy ul. Lea 27-29 Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie w wysokości ……..…. zł brutto (słownie:  ………………………….) w tym netto oraz podatek 
VAT w kwocie ……………….. złotych  wg stawki …….. %.  

8. Za każdorazowy półroczny przegląd instalacji oddymiania przy ul. Karmelickiej 16 Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……..…. zł brutto (słownie:  ………………………….) w tym netto oraz 
podatek VAT w kwocie ………………..złotych  wg stawki …….. %. 

9. Wynagrodzenie za przeglądy instalacji  oddymiania, o których mowa w ust. 3 i 4 będzie płatne dwa 
razy w roku  po doręczeniu  faktury Zamawiającemu. Podstawą wystawienia faktury będzie 
przekazanie Zamawiającemu  protokołów, przyjętych i podpisanych przez obie strony umowy. 

10. Faktury będą opłacane w terminie  do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, wraz                        
z protokołami, o których mowa w ust. 6 i 9  niniejszego paragrafu.  

11. Każdorazowo miejscem zapłaty jest bank Zamawiającego. 
 

§ 5. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA REALIZACJĘ UMOWY 

1. Koordynatorem w zakresie realizacji umowy z ramienia Zamawiającego jest : Dariusz Barszczewski, tel. 
………….., e-mail: ………………… 
2. Koordynatorem przeglądów z ramienia Wykonawcy jest : ………………………………………., tel. ………….., e-
mail: ………………… 
 

§ 6. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do objętych umową urządzeń                     
i systemów przeciwpożarowych w sposób umożliwiający prawidłowe przeprowadzenie przeglądów              
i czynności konserwacyjnych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym terminów i zakresu 
czynności wykonywanych w ramach przedmiotowego zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się 
wykonywania usług w sposób zgodny z aktualną wiedzą techniczną, wytycznymi producentów 
systemu ppoż i central oraz w zakresie i terminach określonych umową. Wykonawca zobowiązuję się 
do przeprowadzenia kontroli instalacji w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz postanowieniami 

niniejszej umowy 



2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy wykonywaniu usług odpowiedniego nadzoru 

technicznego oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego 

wykonania usług; 

3. W przypadku wystąpienia prac nieprzewidzianych, wykraczających poza zakres umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się do ich wykonania na podstawie odrębnego zlecenia, którego zakres  i warunki 
wykonania zostaną przez strony ustalone oddzielnie. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy (kontraktową) oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach (deliktową) 
powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.  

 
§ 7. 

KARY UMOWNE 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez którąkolwiek ze Stron                            
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku wypowiedzenie niniejszej umowy 
przez Zamawiającego zgodnie z § 7 ust. 2 lub § 8 ust. 2 pkt 1-3 - w wysokości  2000,00 złotych 
brutto. 

2) w przypadku niedotrzymania, któregokolwiek z terminów określonych w § 2 ust. 3 i 5 -                
w wysokości 2 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 4  odpowiednio dla danej 
usługi, której dotyczy niedotrzymanie terminu niniejszej umowy - za każdy dzień zwłoki. 

2. Jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy lub którejkolwiek z usług przekroczy 7 dni, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania swoich zobowiązań zgodnie z niniejszą umową 
wyznaczając mu w tym celu dodatkowy termin. W przypadku niewykonania usługi w dodatkowym 
terminie, Zamawiający  może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym  
zachowując prawo do pobrania z tego tytułu kary umownej w wysokości 2000,00 złotych brutto.  

3. Jeżeli kary umowne nie pokrywają wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiający 
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.  

4. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury,  wskazanego w § 4 ust. 4 
Wykonawcy przysługują  odsetki ustawowe.  

 
§ 8. 

WYPOWIEDZENIE I NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY 
 1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej przedłożonej 
drugiej stronie.  

2. Poza przypadkiem wskazanym w § 7 ust. 2 umowy, Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą 
umowę bez zachowania określonego w ust 1 terminu wypowiedzenia w przypadku:  
1) zaprzestania przez Wykonawcę wykonywania obowiązków określonych w niniejszej umowie;  
2) niewykonywania pełnego zakresu usług określonego niniejszą umową 
3) powtarzających się niedokładności i uchybień, po uprzednim 3-krotnym pisemnym upomnieniu 

Wykonawcy i osobistym doręczeniu mu upomnienia  lub przesłania go faksem do siedziby Wykonawcy.  
       Umowa rozwiązuje się w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Prawo to przysługuje 

niezależnie od prawa do pobrania kary umownej, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 umowy. 
3.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, 

jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub 
zaniechanie.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy.  

5. W przypadku zaprzestania wykonywania czynności Wykonawca zostanie obciążony kosztami 
poniesionymi przez Zamawiającego w celu zapewnienia ciągłości wykonywania pracy przez inne osoby 
prawne lub fizyczne.    

6. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy.   



7. W przypadku gdy Wykonawca naruszy inne postanowienia umowy lub będzie  wykonywać ją 
nienależycie, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia naruszeń i wyznaczyć mu w tym 
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo do 
wypowiedzenia umowy zgodnie z § 8 ust. 2 umowy z zastrzeżeniem naliczenia kary umownej o której 
mowa   w § 7 ust. 1 pkt 1). 

 

§ 9. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, 
w szczególności Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać wszelkich wierzytelności wynikających                    

z niniejszej umowy.  
§ 10. 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron.  
 
            Zamawiający        Wykonawca 


