
Załącznik nr 3 do SIWZ 
Postępowanie nr BZP.2411.12.2018.BD 

 
ZLECENIE Nr………………….. z dnia ………………… 2018 r. 

 
 
 

W wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Ochrona 
mienia Uniwersytetu Wrocławskiego – obiektu przy ul. Tramwajowej 2b, 
realizowana w formie montażu urządzeń elektronicznych (nadajnika) oraz 
monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego, przeprowadzonego na 
podstawie art. 138n pkt 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.). 
 
Uniwersytet Wrocławski  
z siedzibą przy pl. Uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, 
NIP 896-000-54-08, REGON 000001301,  
reprezentowany przez…………………………… 
 
zwany w dalszej części zlecenia Zamawiającym  
 
zleca: 
usługę ochrony obiektu zlokalizowanego przy ul. Tramwajowej 2b we Wrocławiu, 
 
………………………………………………………………………………. 
z siedzibą ………………………………………………………………………… 
NIP…………………………………, REGON……………………………….., 
reprezentowaną  przez:………………………………………………………… 
Zwaną w dalszej części zlecenia Wykonawcą, 
 
dalej zwanymi Stronami. 
 

1.  Usługa ochrony obiektu zlokalizowanego przy ul. Tramwajowej 2b we Wrocławiu 
realizowana będzie w formie: 

1)  bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na: 
a) stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych                                      
   w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, tj. monitorowaniu  
   sygnałów lokalnego systemu alarmowego, znajdującego się w w/w obiekcie,       
b)  ochronie doraźnej, tj. podjazdach grup interwencyjnych, 
2) zabezpieczenia technicznego, polegającego na montażu elektronicznych urządzeń  
i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionego mienia, tj. nadajnika  
    radiowego lub GSM, zgodnie ze szczegółowym Opisem przedmiotu zamówienia, 
stanowiącym zał. nr 1 do Zlecenia. 

2.  Termin realizacji zlecenia: 
1) Termin montażu nadajnika: 16.05.2018 r.  
2) termin wykonywania usługi monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego,        
(wraz z podjazdami patroli/grup interwencyjnych): od 16.05.2018 r. do 15.05.2019 r. 

3. Wykonawca zareaguje na każdy sygnał alarmowy odebrany przez centrum 
monitorowania z lokalnego systemu alarmowego, w postaci podjazdu nieuzbrojonej grupy 
interwencyjnej. Maksymalny czas dojazdu grupy interwencyjnej na miejsce, liczony od 
momentu odebrania sygnału alarmowego, nie będzie dłuższy niż 15 minut w dzień (od 
godz. 6:00 do 22:00). Czas dojazdu grupy interwencyjnej na miejsce w nocy (tj. od 
godz. 22:00 do 6:00), liczony od momentu odebrania sygnału alarmowego będzie nie 
dłuższy niż ….. minut. 
 



4. 1) Całkowite wynagrodzenie za dostawę, zainstalowanie i korzystanie z nadajnika 
(1 szt.) wynosi …… PLN netto + podatek VAT (23%) w wysokości …….. PLN, tj. 
…………. PLN brutto. Powyższa należność zostanie zapłacona jednorazowo, po 
podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru bez uwag, w terminie 21 dni od daty 
doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo pod względem formalnym i prawnym 
wystawionej faktury. 
2) Strony ustalają całkowite wynagrodzenie za monitorowanie sygnałów oraz gotowość 
podjęcia interwencji na kwotę …………… PLN brutto. Całkowite wynagrodzenie zostało 
obliczone wg. wzoru:  
(…………………. PLN miesięcznego abonamentu + podatek VAT 23%) x 12 miesięcy. 
3) Całkowitą wartość zlecenia ustala się na kwotę brutto ………………PLN (słownie: 
……………………………………. … /100). Całkowita wartość zlecenia została obliczona wg. wzoru: 
(wynagrodzenie brutto za wykonanie usługi opisanej w pkt 4 ppkt 1 + całkowite 
wynagrodzenie brutto opisane w pkt 4 ppkt 2). 

5. Płatność za wykonanie usługi opisanej w pkt 4 ppkt 2 dokonana będzie przez 
Zamawiającego w terminie …… dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego 
prawidłowo pod względem formalnym i prawnym wystawionej faktury, po potwierdzeniu 
wykonania usługi. 
 
6.  W przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej 
należnego podatku VAT dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
o którym mowa w pkt 4.  

7. Zamawiający, z chwilą wygaśnięcia zlecenia, umożliwi Wykonawcy dokonanie 
demontażu zainstalowanego nadajnika. 

8. 1) w przypadku niezrealizowania Zlecenia w terminie określonym pkt 2 ppkt 1 - karę 
umowną w wysokości  10 % wynagrodzenia brutto określonego w pkt 4 ppkt 2, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, 
2) w przypadku braku podjęcia interwencji po otrzymaniu sygnału alarmu – karę umowną 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w pkt 4 ppkt 2, za każdy przypadek, 
3) w przypadku braku podjęcia interwencji w czasie określonym w pkt 3 - karę umowną w 
wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w pkt 4 ppkt 2, za każde rozpoczęte 10 
minut opóźnienia w podjęciu interwencji, z każdy przypadek. 

9. W sprawach nieunormowanych niniejszym zleceniem mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

10. Zlecenie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron. 

 

 

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

      Zamawiający                           Wykonawca   

 
 
 
Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część zamówienia: 
- Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, 
- Załącznik nr 2- Protokół Odbioru wraz z wykazem sprzętu. 


