Załącznik nr 7 do SIWZ
UMOWA Nr ........
(WZÓR UMOWY)

zawarta w dniu ...................... r. w Węgrowie pomiędzy Sądem Rejonowym w Węgrowie,
ul. Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów, REGON: 000324984, NIP: 824-10-20-037
reprezentowanym przez:
Panią Elżbietę Gołoś – upoważnioną do wykonywania zadań Dyrektora Sądu
Rejonowego w Węgrowie
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
z siedzibą w ..................................................................................................................................
wpisaną/wpisanym do ............................................................................ pod nr ..........................
działającą na podstawie koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
nr ................................................... z dnia ...................................
REGON: ………………………………………………………………………………………...
NIP: ……………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:
zawarcie umowy następuje zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego Zlec. 63/2013, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907, 984 i 1047) na Usługę całodobowej
bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia z monitoringiem systemów alarmowych i
dozoru obiektów: Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie i Sądu
Rejonowego w Węgrowie Zamiejscowy Wydział w Sokołowie Podlaskim i Prokuratury
Rejonowej w Sokołowie Podlaskim oraz konwojowanie wartości pieniężnych.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:
1.1. W odniesieniu do obiektu Sądu Rejonowego w Węgrowie Zamiejscowy Wydział
w Sokołowie Podlaskim i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim przy
ul. ks. Bosco 3, 08-300 Sokołów Podlaski świadczenia usługi całodobowej stałej
ochrony realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz
dozoru obiektu Sądu Rejonowego w Węgrowie Zamiejscowy Wydział w Sokołowie
Podlaskim i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3,
wraz ze wsparciem załogi interwencyjnej.
a) Stała bezpośrednia ochrona fizyczna pełniona całodobowo, zmianowo we
wszystkie dni tygodnia – w tym soboty, niedziele i święta, polegać będzie na

posterunku ochronnym (obserwacyjno – obchodowym), obsłudze bramki do
wykrywania metali i rentgenowskiej prześwietlarki do bagażu oraz obsłudze
sytemu monitoringu obiektu (system wizyjny kamer zewnętrznych i
wewnętrznych, systemu włamania i napadu) przez licencjonowanych
pracowników I lub II stopnia.
b) Świadczenie usługi powinno odbywać się w następującej obsadzie:
 dwie osoby w godzinach urzędowania Sądu (w poniedziałki w godz. 8.00-18.00,
od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00) bez sobót, niedziel i świąt
państwowych, jedna osoba obsługująca bramkę do wykrywania metali i
rentgenowskie urządzenie do prześwietlania bagażu, druga pełniąca dyżur przy
monitoringu obiektu (system wizyjny kamer zewnętrznych i wewnętrznych,
system sygnalizacji włamania i napadu),
 jedna osoba codziennie poza godzinami urzędowania Sądu (w poniedziałki w
godz. 0.00-8.00 i w godz. 18.00-24.00, zaś od wtorku do piątku w godz. 0.00-8.00
i w godz. 16.00-24.00) oraz codziennie i nieprzerwanie (24 godziny na dobę) w
dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta państwowe) na posterunku
ochronnym (obserwacyjno-obchodowym) obsługująca system monitoringu
obiektu (system wizyjny kamer zewnętrznych i wewnętrznych, system
sygnalizacji włamania i napadu).
1.2. W odniesieniu do obiektu Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w
Węgrowie przy ul. Przemysłowej 20, 07-100 Węgrów świadczenia usługi ochrony
fizycznej osób i mienia świadczona na rzecz Sądu Rejonowego i Prokuratury
Rejonowej w Węgrowie, realizowana w formie całodobowej stałej bezpośredniej
ochrony fizycznej wraz ze stałym dozorem sygnałów alarmowych.
a) Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia, w tym terenu przyległego do
budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie, świadczona
będzie zmianowo przez licencjonowanych pracowników ochrony I lub II stopnia.
W godzinach pracy Sądu i Prokuratury pełniona dwuosobowo, z obsługą bramki
do wykrywania metali i rentgenowskiego urządzenia do prześwietlania bagażu, z
wykorzystaniem systemów alarmowych. Po godzinach urzędowania Sądu i
Prokuratury oraz w dni wolne od pracy oraz święta, usługa będzie świadczona
przez jednego pracownika i polegać będzie na posterunku ochronnym
(obserwacyjno-obchodowym), z wykorzystaniem systemów alarmowych.
Wykonawca wykona usługę przy pomocy tych samych pracowników, zmianowo,
a o każdej zmianie personalnej Wykonawca powiadomi Zamawiającego
minimum 24 godziny przed planowaną zmianą personalną, załączając aktualne
zaświadczenie o niekaralności, licencji, poświadczeń bezpieczeństwa
wymaganych do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
pracowników skierowanych do wykonywania zamówienia oraz dokumentów
potwierdzających podstawę prawną do dysponowania pracownikami
skierowanymi do realizacji zamówienia (umowa o pracę, bądź inny dokument z
którego wynika, iż Wykonawca może korzystać z usług pracownika), a nadto
orzeczeń o braku przeciwwskazań do pracy przy urządzeniach - bramka do
wykrywania metali oraz rentgenowskie urządzenie do prześwietlania bagażu (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (Dz.
U. z 2007r., Nr 42, poz. 276 t.j.).
b) Wraz z ochroną osób i mienia Wykonawca świadczy na rzecz Zamawiającego
usługę monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego i pożarowego,
będących własnością Zamawiającego, oraz podejmuje w wymaganych sytuacjach
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interwencje w budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie. Wykonawca użyczy
Zamawiającemu, na czas trwania umowy, nadajnik radiowy.
1.3. W odniesieniu do Sądu Rejonowego w Węgrowie ul. Przemysłowa 20 i Sądu
Rejonowego w Węgrowie Zamiejscowego Wydziału w Sokołowie Podlaskim ul.
ks. Bosco 3 świadczenia usług:
a) konwojowania, ochrony i przewozu pracownika Zamawiającego wraz z
pobranymi przez niego wartościami pieniężnymi oraz innymi przedmiotami
wartościowymi lub niebezpiecznymi konwojowania wartości pieniężnych
realizowanych codziennie, z/do banków prowadzących obsługę finansową Sądu
Rejonowego w Węgrowie i Zamiejscowego Wydziału w Sokołowie Podlaskim,
b) konwojowania wartości pieniężnych z Sądu Rejonowego w Węgrowie do
Zamiejscowego Wydziału w Sokołowie Podlaskim i z Zamiejscowego Wydziału
w Sokołowie Podlaskim do Sądu Rejonowego w Węgrowie bez upoważnionego
pracownika Zamawiającego.
2. Strony zgodnie ustalają, że zakres zadań wskazanych w ust. 1 pkt 1.1., pkt. 1.2. i pkt
1.3. został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy),
stanowiącym integralną część niniejszej umowy oraz wymaganiami Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że usługa będzie realizowana wyłącznie przez pracowników
dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, tzn. posiadającymi
licencje pracownika ochrony fizycznej (I lub II stopnia), którzy nie są karani oraz
którzy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa wymagane do dostępu do informacji
niejawnych o klauzuli „poufne”.
4. Wykonawca oświadcza, że czas podjęcia działań załogi interwencyjnej będzie wynosił
do 10 minut od momentu otrzymania zawiadomienia do czasu podjęcia działań w
ochranianym obiekcie Zamawiającego.
5. Świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1. i pkt. 1.2. odbywać się będzie od
dnia 20 grudnia 2013 r. przez okres 24 miesięcy, tj. do dnia 19 grudnia 2015r., zaś
usług, o których mowa w ust. 1 pkt 1.3. od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 19 grudnia
2015r.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji na prowadzenie działalności w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 j.t. ze
zm.) o numerze ……………………………………… z dnia ………………………
§3
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje:
a) w zakresie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia z
monitoringiem systemów alarmowych i dozoru obiektów Sądu Rejonowego i
Prokuratury Rejonowej w Węgrowie i Zamiejscowego Wydziału w Sokołowie
Podlaskim i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim od dnia 20
grudnia 2013r. do dnia 19 grudnia 2015r. (24 miesiące);
b) w zakresie usługi konwojowania wartości pieniężnych od dnia 1 stycznia
2014r. do dnia 19 grudnia 2015r.
§4
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1. Łączna szacunkowa wartość umowy brutto wynosi ……… zł (słownie:
………………) w oparciu o Formularz Ofertowy Wykonawcy stanowiący załącznik
nr 3 do niniejszej umowy.
2. Za wykonanie usługi całodobowej stałej ochrony realizowanej w formie bezpośredniej
ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektu Sądu Rejonowego w Węgrowie
Zamiejscowy Wydział w Sokołowie Podlaskim i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie
Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, wraz ze wsparciem załogi interwencyjnej, o której
mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę
miesięczną brutto otrzymaną z pomnożenia (ceny) stawki brutto za jedną godzinę
pracy jednego pracownika ochrony w wysokości ………….. zł/godz.) oraz ilości
godzin świadczenia usługi bezpośredniej ochrony fizycznej w danym miesiącu), w
oparciu o Formularz Cenowy Wykonawcy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej
umowy.
3. Za wykonanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia świadczona na rzecz Sądu
Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie, realizowana w formie
całodobowej stałej bezpośredniej ochrony fizycznej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt
1.2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę miesięczną brutto
otrzymaną z pomnożenia (ceny) stawki brutto za jedną godzinę pracy jednego
pracownika ochrony w wysokości ………….. zł/godz.) oraz ilości godzin
świadczenia usługi ochrony fizycznej w danym miesiącu), w oparciu o Formularz
Cenowy Wykonawcy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
4. Za wykonanie usługi dozoru sygnałów alarmowych, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt
1.2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za jeden miesiąc
świadczenia usługi kwotę brutto …………. zł (słownie: ……………. zł), w oparciu
o Formularz Cenowy Wykonawcy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
5. Za wykonanie usługi konwojowania, ochrony i przewozu pracownika Zamawiającego
wraz z pobranymi przez niego wartościami pieniężnymi oraz innymi przedmiotami
wartościowymi lub niebezpiecznymi konwojowania wartości pieniężnych
realizowanych codziennie, z/do banków prowadzących obsługę finansową Sądu
Rejonowego w Węgrowie i Zamiejscowego Wydziału w Sokołowie Podlaskim, o
której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.3. ppkt a), Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy kwotę miesięczną brutto otrzymaną z pomnożenia (ceny) stawki
brutto za jeden konwój w wysokości ………….. zł/godz.) oraz faktycznej ilości
wykonanych konwojów w danym miesiącu, potwierdzonym wykazem wykonanych
konwojów, w oparciu o Formularz Cenowy Wykonawcy stanowiący załącznik nr 4 do
niniejszej umowy.
6. Za wykonanie usługi konwojowania, ochrony i przewozu pracownika Zamawiającego
wraz z pobranymi przez niego wartościami pieniężnymi oraz innymi przedmiotami
wartościowymi lub niebezpiecznymi konwojowania wartości pieniężnych
realizowanych codziennie, z/do banków prowadzących obsługę finansową Sądu
Rejonowego w Węgrowie i Zamiejscowego Wydziału w Sokołowie Podlaskim, o
której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.3. ppkt b), Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy kwotę miesięczną brutto otrzymaną z pomnożenia (ceny) stawki
brutto za jeden konwój w wysokości ………….. zł/godz.) oraz faktycznej ilości
wykonanych konwojów w danym miesiącu, potwierdzonym wykazem wykonanych
konwojów, w oparciu o Formularz Cenowy Wykonawcy stanowiący załącznik nr 4 do
niniejszej umowy.
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§5
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 2-6, w
terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury VAT, wystawionej po zakończeniu miesiąca wykonywanej usługi (faktura
winna być wystawiona nie później niż do dnia 4-go następnego miesiąca).
2. Fakturę należy wystawiać na: Sąd Rejonowy w Węgrowie, ul. Przemysłowa 20, 07100 Węgrów, NIP: 824-11-64-214.
3. Zapłata należności będzie dokonana przelewem bankowym na konto wskazane w
treści faktury.
4. Za termin płatności przyjmuje się datę dyspozycji Zamawiającego dokonania
polecenia przelewu.
§6
1. Wykonawca w toku wykonywania umowy zobowiązuje się postępować z należytą
starannością.
2. Zamawiający i Wykonawca oraz jego pracownicy zachowują w tajemnicy wszystkie
informacje, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa osób, obiektu i mienia
Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu.
§7
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
 wykonywania usług zgodnie z postanowieniami zawartymi w Szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do umowy;
 przedstawienia wykazu osób, które bezpośrednio będą świadczyły usługi
ochrony fizycznej osób i mienia oraz dostarczania ich aktualnych licencji (I
lub II stopnia), zaświadczeń o niekaralności z KRK, poświadczeń
bezpieczeństwa wymaganych do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli
„poufne” pracowników skierowanych do wykonywania zamówienia oraz
dokumentów potwierdzających podstawę prawną do dysponowania
pracownikami skierowanymi do realizacji zamówienia (umowa o pracę, bądź
inny dokument z którego wynika, iż Wykonawca może korzystać z usług
pracownika), a nadto zaświadczeń o braku przeciwwskazań do pracy przy
urządzeniach (bramka do wykrywania metali i rentgenowskie urządzenie do
prześwietlania bagażu). W przypadku zmiany osób realizujących usługę
aktualny wykaz należy dostarczyć minimum 24 godziny przed terminem
wprowadzenia pracowników do obiektu wraz z załączeniem dokumentów
wymienionych powyżej;
 przestrzegania przez pracowników przepisów w zakresie bhp i ppoż.;
 ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanego
przedmiotu zamówienia; jeżeli w trakcie realizacji umowy ubezpieczenie
wygaśnie, Wykonawca zobowiązany jest do jego niezwłocznego odnowienia i
przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia w formie oryginału w terminie 7 dni od daty jego odnowienia;
 przeprowadzania stałego nadzoru nad swoimi pracownikami oraz jakością
wykonania przedmiotu umowy;
 reagowania bez zbędnej zwłoki na wszelkie sygnały płynące ze strony
Zamawiającego, a dotyczące sposobu i jakości wykonywanych usług,
 przeszkolenia pracowników ochrony w zakresie wykonywanej pracy oraz w
zakresie określonym w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

 zapoznania pracowników ochrony z regulaminem organizacyjnym
obowiązującym w Sądzie, planami ewakuacyjnymi oraz przepisami BHP i
przeciwpożarowymi; zapewnienia znajomości przez pracowników ochrony
topografii obiektu, w tym rozkładu pomieszczeń, przebiegu dróg
ewakuacyjnych, głównymi wyłącznikami prądu, zaworów wody oraz centralą
systemów alarmowych itp.; oświadczenia zapoznania się z w/w zakresu,
powinny być odebrane na piśmie od każdej osoby świadczącej usługę ochrony;
 przeszkolenia osób świadczących usługi ochrony, w zakresie określonym w
przepisach o ochronie informacji niejawnych; w czasie obowiązywania umowy
i po jej rozwiązaniu, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w
tajemnicy wszelkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa
Zamawiającego; oświadczenia zapoznania się z w/w zakresu, powinny być
odebrane na piśmie od każdej osoby świadczącej usługę ochrony.
W związku z obsługą urządzeń do prześwietlania bagażu pracownicy ochrony muszą
posiadać orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy przy tego rodzaju urządzeniach
(zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (Dz. U. z
2007r., Nr 42, poz. 276 t.j.) – uzyskanie oraz koszt uzyskania takich zaświadczeń
spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawcy nie zostaną udostępnione telefony należące do Sądu, a wykrycie rozmów
telefonicznych spowoduje obciążenie Wykonawcy kosztami połączeń. Trzecie i każde
następne obciążenie Wykonawcy takimi kosztami będzie powodowało naliczanie kar
umownych. Obciążenie Wykonawcy może nastąpić maksymalnie 1 raz w miesiącu, na
podstawie bilingów rozmów.
Wykonawca ma obowiązek wyposażyć na własny koszt pracowników ochrony w:
 jednolite umundurowanie oraz identyfikator z imieniem, nazwiskiem wraz ze
zdjęciem i nazwą firmy, które należy nosić w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia w widocznym miejscu;
 pałkę ochronną wielofunkcyjną, kajdanki, środki łączności bezprzewodowej,
latarkę oraz w odniesieniu do Zamiejscowego Wydziału w Sokołowie
Podlaskim w minimum jeden komórkowy telefon służbowy.
Wykonawca zobowiązuje się do minimalizacji zmian personalnych pracowników
ochrony, a w przypadku konieczności zmiany o jej fakcie zawiadomi na piśmie
Zamawiającego minimum 24 godziny przed planowaną zmianą.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie usługi, w tym
również wobec osób trzecich. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej przedłożone wraz z ofertą. Odpowiedzialność
Wykonawcy nie jest ograniczona wysokością sumy gwarancyjnej.
Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o ważności i wszelkich
zmianach w koncesji, o której mowa w § 2.

§8
1. Pracownicy ochrony podlegają bezpośrednio Wykonawcy i tylko od niego mogą
otrzymywać polecenia.
2. Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik może wydawać pracownikom
ochrony specjalne dyspozycje z pominięciem Wykonawcy, pod warunkiem
odnotowania ich w książce dyżuru. Dyspozycje te będą wykonywane tylko w
przypadku, jeżeli mieszczą się w przedmiocie umowy i nie kolidują z przepisami
prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa chronionego obiektu.
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3. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy pomieszczenia niezbędne do
wykonywania przez nich czynności związanych z realizacją umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania zgłoszonych przez
Wykonawcę usterek technicznych obiektu, mających wpływ na stan bezpieczeństwa
obiektu.
5. Zamawiający zobowiązuje się do dbania o należyty stan techniczny obiektu.
6. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonanie
przez Wykonawcę usługi.
7. Zamawiający i upoważniona przez niego osoba ma prawo kontrolowania
wykonywania usługi.

§9
1. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą ze strony Zamawiającego
jest: ……………………………………………………………………………………...
2. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy
jest: ……………………………………………………………………………………...
§ 10
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody w mieniu i na osobach
Zamawiającego i osób trzecich powstałe w wyniku czynu niedozwolonego, z
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie
chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za
które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
2. Podstawą obciążenia Wykonawcy wynikłymi stratami będzie:
- w przypadku zdarzenia wymagającego rozstrzygnięcia karnego – wynik tego
postępowania,
- w przypadku nie wymagającym postępowania karnego – ustalenia powołanej
komisji.
3. Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechanie osób, którym
powierzył sprawowanie ochrony mienia lub osób. Wykonawca odpowiada za staranne
przestrzeganie przez te osoby zakresu obowiązków Wykonawcy zawartych w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z udowodnionego
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności z tytułu
niezapewnienia ciągłości ochrony i dozoru, nieprzybycia grupy interwencyjnej w
wymaganym przez Zamawiającego czasie do określonego obiektu, wykonywania
obowiązków z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub warunków Umowy
- tj. obowiązków określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, lub z czynu
niedozwolonego Wykonawcy.
5. Wykonawca będzie obciążany kosztem rozmów telefonicznych w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiającego, iż osoby świadczące usługi ochrony korzystały z
telefonów Zamawiającego do celów prywatnych. Rodzaj rozmowy i jej koszt zostanie
ustalony na podstawie bilingów.
6. Odpowiedzialność za szkody w mieniu ustala się na podstawie:
a) protokołu z postępowania wyjaśniającego – załącznik nr 5 ustalającego
okoliczności powstania szkody sporządzonego przy udziale przedstawicieli stron
umowy lub osób przez nich upoważnionych,
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b) udokumentowanej wartości księgowej mienia utraconego (dokumentuje
Zamawiający przy udziale Wykonawcy lub osób przez niego upoważnionych)
poprzez przedstawienie kartoteki środka trwałego lub innego dokumentu
księgowego stwierdzającego faktyczną wartość mienia utraconego.
c) protokołu uzgodnień stron ustalającego wysokość odszkodowania – załącznik nr
7 sporządzonego przy udziale przedstawicieli stron umowy lub osób przez nich
upoważnionych w wyniku oceny materiału dowodowego i innych okoliczności
wpływających na ocenę strat. Protokół podpisuje ze strony Wykonawcy osoba
uprawniona do reprezentowania firmy na rachunku za poniesione straty na
podstawie protokołu uzgodnień stron wystawionego w postaci noty
obciążeniowej za straty.
d) Zamawiający może potrącić należne mu zobowiązanie z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy, tj. kwotę wynikającą z wystawionej noty
obciążeniowej /pod warunkiem zachowania postanowień ust. 6 niniejszego
paragrafu/.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie i należyte zabezpieczenie
konwojowanych wartości, zobowiązuje się do ich ubezpieczenia od
odpowiedzialności fizycznej na wypadek strat.
8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia
przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości
0,2% wynagrodzenia obliczonego zgodnie z postanowieniami określonymi w § 4 ust.
1-6, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wezwania Wykonawcy przez
Zamawiającego do wykonania lub należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
9. Jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub wykonywaniu w sposób
nienależyty przekroczy 30 dni licząc od dnia wezwania Wykonawcy przez
Zamawiającego do wykonania lub należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
Zamawiający zgodnie z § 10 ust. 8 ma prawo odstąpić od zawartej umowy i
niezależnie od postanowień ust. 8 niniejszego paragrafu naliczyć karę umowną w
wysokości trzykrotnego wynagrodzenia obliczonego zgodnie z postanowieniami
określonymi w § 4 ust. 1-6. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zwłoka powstała z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego.
10. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia
przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na
zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
11. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie straty poniesione przez Zamawiającego
lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego
wykonania umowy.
12. Naprawienie szkód, o których mowa w ust. 11, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty
Zamawiającego lub osób trzecich.
13. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z
przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub na zapłatę kar umownych na
podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.
14. Jeżeli Zamawiający opóźni się z zapłatą wynagrodzenia lub jego części, Wykonawca
może naliczyć za czas opóźnienia odsetki w wysokości 0,2 % za każdy dzień
opóźnienia, liczone od kwoty, której wypłata nastąpiła z opóźnieniem.
15. W trakcie trwania umowy Wykonawca ma obowiązek posiadać aktualną polisę lub
inny dokument ubezpieczenia wystawiony przez ubezpieczyciela, potwierdzający że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
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prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 200.000,00 zł. Na
dzień
podpisania
umowy
jest
to
polisa
wystawiona
przez
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
16. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o ważności i wszelkich
zmianach treści polisy, o której mowa w ust. 15.

1.

2.
3.

4.

§ 11
Każda ze stron może rozwiązać umowę lub odstąpić od umowy z powodu rażącego
niedotrzymania przez drugą stronę istotnych warunków umowy oraz w przypadkach
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
Odstąpienie od wykonania umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.
Zamawiający może odstąpić od umowy lub rozwiązać umowę w razie zaistnienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, na
warunkach określonych w art. 145 § 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 j.t.).
W przypadkach opisanych w ust. 3 Zamawiający może od umowy odstąpić lub
zmniejszyć jej zakres, a Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za
zrealizowana część umowy.

§ 12
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej
umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla
zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
§ 13
1. Umowę uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez obie strony.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
§ 14
Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jakie mogą wynikać na tle
niniejszej umowy będzie sąd właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
§ 16
Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy są:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 1;
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2;
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

kopia Formularza Ofertowego Wykonawcy – Załącznik nr 3;
kopia Formularza Cenowego Wykonawcy – Załącznik nr 4;
wzór protokołu w sprawie kradzieży (szkody) – Załącznik nr 5;
zakres odpowiedzialności Wykonawcy – Załącznik nr 6;
wzór protokołu z ustalenia wysokości szkody – Załącznik nr 7;
wykaz poleceń (monitoring systemu alarmowego) – Załącznik nr 8.

WYKONAWCA:

Zatwierdzam wzór umowy:
Kierownik Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:

Dokonano kontroli wstępnej:
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