
Umowa o świadczenie usługi transmisji danych dla potrzeb monitoringu miejskiego 

zawarta w dniu …………………….. roku, pomiędzy: 

 

Gminą Białobrzegi ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi  
NIP: 798-14-58-304, Regon: 670223304 zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,  
w imieniu której działa: 
Adam Bolek – Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi  
przy kontrasygnacie Iwony Czwarno – Olczykowskiej – Skarbnika Miasta i Gminy 
Białobrzegi    
(zwaną dalej “Zamawiającym”) 
a 
………………………………………………………………. 
(zwaną dalej “Wykonawca”) reprezentowaną przez: 
 
 

§ 1 
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługę transmisji danych               
w technologii światłowodowej z minimalną przepustowością 100/100 Mb/s dla potrzeb 
istniejącego monitoringu miejskiego (28 kamer) zlokalizowanego na terenie miasta 
Białobrzegi. Transmisja danych w wymaganej technologii odbywać się musi pomiędzy 
każdym punktem kamerowym a centrum monitoringu w Urzędzie Miasta i Gminy                            
w Białobrzegach oraz pomiędzy Urzędem a Komendą Powiatową Policji w Białobrzegach, 
gdzie znajduje się stanowisko operatorskie. Zamawiający dopuszcza odstępstwo od 
wymaganej technologii światłowodowej dla 5 kamer zainstalowanych na „terenie 
nadpilicznym” – dopuszcza się zastosowanie technologii radiowej a następnie sygnał z tych 
kamer oraz szóstej kamery transmitowany musi być do Urzędu technologią światłowodową. 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa zapytanie ofertowe poprzedzające 
zawarcie umowy, które wraz z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej 
umowy. 

 
§ 2 

1. Wynagrodzenie za usługę wynosi ….. zł (słownie: ………………………… zł) brutto 
miesięcznie, co daje ….. zł (słownie: ………………………… złotych) za okres 
obowiązywania umowy. 

2. Należność za usługę płatna jest przelewem z dołu za dany miesiąc na podstawie 
wystawionej przez Wykonawcę faktury Vat w terminie 14 dni od jej dostarczenia 
Zamawiającemu.  

3. Wykonawca oświadcza że jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur Vat. 
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur Vat bez jego podpisu.  

4. Strony zobowiązują się do bieżącego informowania o zmianach adresów, pod rygorem 
skutków doręczania pism wysyłanych na adres niezaktualizowany.  



§ 3 

Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2020 roku.  

§ 4 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego 
wykonywania usługi będącej przedmiotem umowy, Zamawiający obowiązany jest złożyć 
Wykonawcy stosowną reklamację. Reklamacje rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki  

2. Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku terminowego uregulowania należności. 
3. Każda ze stron niniejszej umowy jest zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa sieci              

i ochrony przesyłanej informacji w sposób zgodny z prawem. 
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwą transmisję danych, nieuprawniony 

dostęp do informacji osób trzecich, o ile dostęp ten wynikał z zaniedbania przez 
Wykonawcę funkcjonowania systemu kontroli technologicznej i organizacyjnej. 

5. W przypadku przerw w dostępie do usługi będącej przedmiotem umowy dla każdego z 
punktów kamerowych oraz centrum monitoringu i stanowiska operatorskiego, 
Zamawiający ma prawo naliczyć karę. Kara wynosi 1/30 miesięcznego wynagrodzenia za 
każdy dzień braku dostępu do usługi dla jednostkowego punktu, w którym to dniu przerwa 
w dostępie przekroczyła 3 godziny. Płatność kary odbywa się poprzez potrącenie 
należności Wykonawcy z najbliższej faktury. O skorzystaniu z prawa naliczenia kary 
Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do nieudostępniania przedmiotu umowy osobom trzecim,             
z wyłączeniem Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach.  

7. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku przerwy w świadczeniu 
przedmiotu umowy trwającej dłużej niż 30 dni kalendarzowych. 

 
§ 5 

Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w umowie danych osobowych przez 
systemy informatyczne Wykonawcy w celu wykonania postanowień niniejszej umowy. Dane 
Zamawiającego mogą być użyte przez Wykonawcę także w celu informowania 
Zamawiającego o stanie usług i jego zobowiązań lub oferowanych przez Wykonawcę 
usługach. 
 

§ 6 
1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  
3. Ewentualne spory wynikłe ze stosowania niniejszej Umowy, strony będą próbowały 

rozstrzygać ugodowo, w przypadku nie dojścia do ugody, spory będą podlegały 
rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla 
Zamawiającego.  

4. Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.    
 

 


