
Z^lącztnik nr 2

UMOWA-wzór
NA ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY W LUBRZY

PRZYUL. woLNoŚCI 73

zawarta w dniu......... 20l8r. w Lubrzy pomiędzy:

Gminą Lubrza z siedzibą w Lubrzy ul. Wolności 73, posiadającym NIP 755-190-87-27, REGON:

zwaną dalej Zanawiającym, reprezentowaną przezi Pana Mariusza Kozaczek - Wójt Gminy

Lllbrza

z siedzibą

wpisaną pod numerem KRS:................. ., , REGON:......

NIP: zlvanym dalej Wykonawcą, któę

reprezentuj e:

§1.
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług ochrony poprzez rrruchomienie grupy interwencyjnej

wraz z usługą monitorowania budylku Urzędu Gminy w Lllbrzy płzy ul. Wolności 73, z

wykorzystaniem transmisji sygnałów generowanych ptzez system alarmowy zarnontowany w

obiekcie do stacji Monitorowania w siedzibie wykonawcy.

§2.
Umowa zostaje zawarta na czas określony od 02.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku z

możliwością rozwiązania jej z zachowaniem jednomiesięcznego okesu wypowi edzenia przez

każdą ze stron, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego

§3.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadań w skład których wchodzi:

1. świadczenie usługi przez całą dobę oraz w dni świąteczne i wolne od pracy;

2. odbieranie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego o zaistniałych zdarzeniach do Stacji



Monitorolł,ania:

3. w przypadku uruchomienia alarmu zostanie podjęta intenvencja w celu zapobieżenia

porvstania szJiody w chronionym obiekciel

4. w przlpadku po\\,slania szkody. zabezpieczenie niejsca do czasu przlbl,cia osoby

upowaznionej celem zabezpieczenia obiektu;

5. zalviadamianie Zamarviającego o uruclromieniu systemu alarmowego;

6. za;rewnienia przez pracowników Wykonav,cy starannego w-ykonlwania czynności ochrony;

7. jednolite unrundurorvanie pracolłników- ochrony oraz rł,przypadku interw-encji posiadanie

środków przymusu trezpośredniego z,godnie z ustaw-ą o ochronie osób i mienia (Dz. I:. z

20'1,6r. poz. 1666 z. póżn. zm.),,

8. otr:zymanie od Wy,konawcy na koniec miesiąca lłydruku rejestru o ilości o1rzl mania

sygnałórł, aktl"wacji alarmu w bud1,-nku Urzędu Gminy.

§4.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonarvcę na podstawie umowy o pracę osób

rł _vkonuj ących ws:kazane ptzez Zamalviającego czynności n, zake sie realizacj i zamóivienia, jeZeli

wl.konaińe t.vclr czl,nności polega na wykonaniu w sposób określon_v-Tv ań. 22 § 1 ustarły z dnia

26 czerrłca 1 974r - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz, 1666 z pożn. zm.) na podstawie

oświadczenia Wykonawcy. które musi zarvierać:

- imię i nezwisko praco,ił,nika

- informalję o wynriarze czasu pracy

- podpis osoby zatrudnionej

Zatrudnienie osótl, o których mowa przy realizacji przedmiotu zamówienia powinno tnvaó przez

cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku zakończenia zatrudnienia ł,w. osób

przed zakończeniem ternrinu realizacji zamów,ienia. Wykonawca zobowiązany jest do

niezw-łocznego zatrudnienia rł,to miejsoe innej osob_v, tak aby określone wymagania by,ł1

spełnione ptzez cńy okes realizacji Umowy, o czym należy niezwłocznie powiadomić

Zamawilljącego

posiadarLie aktualnej koncesji dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej w zakesie usług

ochrony osób mięnia. Warunek zostanie zrealizowany przez przcdstawienie kserokopii

potr.viercLzonej za zgodnośc z oryginałem.

§5.

Zamawiajlący zobo.wiązuje się:

1. nie,zwłocznL:go zawiadamiania Wykonawcy o rł,ażnych wl,darzeniach, dotyczącuch stanu



lokalnego systemi alarmowego i innych okoliczności. mogących mieć znaczenie d'la

wykonl.w.ania usługi;

2. podania osób upowaznionych do przebywania na obiekcie poza godzinami pracy;

3. każdorazowego odwoł}.\ryania nieuzasadnionych alarmów spowodowanych z winy

Zamawiającego, wykonując połączenie telefoniczne do siedziby Wykonawcy lub posługując

się ustalonym między stronami hasłem;

§6.
Wykonawca nie odpowiada za szkody wynikłe z wykonania lub nienależytego wl.konania

przedmiotu umowy:

1. nieprawidłowej pracy łączy telefonicznych, łączy GSM. łączy intemetowych, niezaleźnych

od stacji monitorowania;

2. wadliwego działania systemu alatmowego zainstalowanego w obiekcie;

§7.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w zw-iązku z zaniechaniem lub

nierłłaściwym wykonyxaniem obowiąków słuźbowych pracowników Zamawiającego.

§8.
l. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty miesięcznego wy,nagrodzenia Wykonawcy za

usługę w kwocie ... zł netto (słownie złotvch: ....) plus dodatek VAI w wysokości 23o% co

daje...złbrutto(słowniezłotych...).Wynagrodzeniebędziepłatneprzelewemnakonto

Wykonawcy w terminię 14 dni od momentu otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo

wystarł.ionej faktury VAT na numer konta Wykonawcy .

2. W przypadku uruchomienia się alarmu oraz nieodwołania 1'ałszywych alarmów w czasie do

60 sek. od chwili jego uruchon]ienia, każdy ptzyjazdWykonawcy jest dodatkowo płatny

przez Zunalłiającego.

3. W przypadku nieuzasadnionym, gdy nastąpi zerwanie umowy pżez Wykonawcę zapłaci on

karę umowną w wysokości 20Yo netto wartości za cały okres realizacji umowy

W przypadku nieuzasadnion}łn Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za każdorazowe

opóźnienie przyjazdu Wykonawcy w wl.sokości 5oń wynagrodzenia brutto należnego za

miesiąc rv którym nastąpiła interwencja.

4. W przypadku spóźnienia z płatnością za miesięczne wynagrodzenie Zamawiający

zobowiązuje się zapłaci karę na rzecz Wykonawcy w wysokości 5% kwoty brutto



miesięczneg o wynagrodzenia.

5. w przypadku braku zatrudnienia prz1, realizacji zarnówienia osób rvskazanych w-

ośv,,iadczeniu wlasn;,m rł,1,,konalvcy lub nie przedstawienia dorvodów potr,r,ierdzający,ch ich

zatrudnienie, W.vkonaw,cy zostanie naliczona kara umorłna w wysokości 100,00 zł za kŁdą

osobę i za. każdy dzień zwJoki do czasu uzupełr,ienia zatrudnienia. Zamawiając1-

każdorazou,o dokona indy",v-iclua|nej ocerry przyczyll, powodrrjąc.vch lr"g tlł'ierdzeń

Wykonalr,c1,. niemożność zrealizow-ania obowiązku. W przl,padku gdy Zamawiający uzna,

że brak zalrudnienia w_l,nika z przyczyn nieleżąc_vch po stronie Wykonarvc.v" np. r,v

przypadku rłlkazania braku zgłoszenia chęci zatrudnienia lub odmorł,y podjęcia prac}, przez

osc,b_y. kary nie będą naliczane.

§9.

Strony zobowiązrrjir się do rł,zajemnego infomrorł,ania o wszelkich zmianach danych, które mogą

rr.pł1-."vaó rLa rł,ystawialie i olrieg laktur oraz ich księgow-anie i rozliczanie dla celórv podatkowych,

§ l0.

Zamawiająoy przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zarvieranej umo\\T \\-

stosunku do tręści oieńy na podstarł,ie którei dokonano rłyboru Wykonawcy i określa rł,arunki

zmiany starlki podatku VAl

§ lr.
Zamarł,iający może rozwiązaó niniejszą umowę bez zachorł,ania okresu w_łpowiedzenia rł,wlpadku

naruszenia .jej posta.nowień przez Wykonawcę.

§ 12.

Ewentualn.e spol),. mogące wyniknąć prz.v realizacji niniej szej umow}-. stronv oddają pod

rozstrzygnięcie sądu rłłaściwego dla siedziby Zamarł,iajacego.

§ 13.

W sprawach nie uregulowanych niniej szą umową zastosowanie mają przepis1, Kodeksu

cyw ilnego.



§ 14.
1, strony ustalają, iż wszystkie sprawy yyljft|ę w toku realizacji niniejszej umowy, będąrozstrzy gń polubownie.

2, w przypadku braku moźliwości polubowneg o załatwieńa sprawy, wszelkie spory będąrozsttzygane przez Są właściwy miejscowo dla Zleceniodawcy.

§ 15.
umowę sporządzono w trzech jednobrzmiącyc h egzemplarzach, dwa dla zamawiającego, zaś.jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA




