
UMOWA-wzór

NA ŚWIADCZE}IIE USŁUG OCHRoIYY DLA BI]DYFIKU t]RzĘDU GMI}IY w LUBRZY

PRZYUL.woLNoŚcI 73

zawarta w dniu ...-.----......20l9r. w Lubrzy pomifrzy:

Gminą Lubrza z siedzibą w Lubrzy ul. Wolności 73, posiadającym NIP 755-19C87-27, REGON:

511413165, zwaną dalej Zamawiająrym, replezentowaną pt7az: Pallia Mariusza Kozrczek - Wójt Gminy

Llbrza

§l.
Przedmiotęm zamówienia jest świadczenie usług ochrony poprzez monitorowanie obiektu budynku
Urzędu Gminy w Lubrzy przy u1. Wolności 73 z wykorzystaniem transmisji sygnałów-
generowanych przez system alarmowy zamontowany w obiekcie do Stacji Monitorowania oraz
powiadomienie przez Stację Monitorowania zmotoryzowanego patrolu o sygnale włamania do
obiektu.

§2.

Umowa zostaje zawarta na czas określony od 02.01.2019 roku do dnia 31.12.ż019 roku z możliwością

rozwiązaniajej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu rrypowiedzenia przez każdą ze stron, ze skutkiem

na koniec rniesiąca katrendarzorłego

§3.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacli 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 zaistniaĘch zdarzeniach do Stacj i

Monitorowania;

3) w przypadku uruchomienia alarmu zostanie podjęta interwencja w celu zapobieżenia powstania

szkody w chronionym obiekcie;

4) w przypadku powstania szkody, zabezpieczenie miejsca do czasu przybycia osoby upoważnione.j

celem zabezpieczen ia obiektu:

5) zawiadamianie Zamawiającego o uruchomieniu systemu alamowego;

6) zapervnienia przez pracowników Wykonawcy starannego wykonywania czynności ochrony;

7) jednolite umundurowanię pracowników ochrony oraz w przypadku interwencji posiadanie środków

przymusu bezpośredniego zgodnie z ustał,ą o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018r, poz. |016):



§4,
l. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących wskazane przez Zamawiającego crynności w zakresie realizacji zamówienią jeżeli

wykonanie tych czynności polega na wykonaniu w sposób określony w ań. 22 § l ustawy z dnia

ż6 czerwca l974r - Kodeks pracy (Dz-U. z20l8r.Poz.9I7 z późn. zm.) na podstawie oświadczenia

Wykonawcy, które musi zawierać:

l ) imię i nazwisko pracownika

2) infolmację o wymiarze czasu pracy

3) podpis osoby zatrudnionej

2. Zatrudnienie osób, o których mowa przy realizacji przedmiotu zamówienia powinno trwać przez

cały okres realizacj i przedmiotu zamówienia. W przypadku zakończenia zatrudnienia ww. osób

przed zakończeniem terminu realizacj i załnówienia, Wykonawca zobowiązanyjest do

niezutłocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby, tak aby okeślone wymagania były

spełnione przez cały okres realizacji Umoły, o czym naleiry niezvłocznie powiadomić

Zamawiającego

posiadanie aktualnej koncesji doĘcącej prowadzenia działalrrości gospodarczej w zakresie usług

ochrony osób mienia. Warunek zostanie zrealizowany przez przedstawienie kserokopii

potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

§5.
Zarnautiający zobowiązuje się do:

1) Niezwłocznego zawiadamiania Wykonawcy o wźnych wydarzeniach, dotyczącuch stanu lokalnego

systemi alarmowego i innych okoliczności, mogących mieć znaczenie dla wykonyrvania usługi;

2) Podania osób upoważnionych do przebywania na obiekcie poza godzinami pracy;

3) Kazdorazowego odwob,\łania nieuzasadnionych alarmóW spowodowanych z winy Zamaułia:ącęEo:

wykonując połączenie telefoniczne do siedziby Wykonawcy lub posługując się ustalonym między

stronami hasłem.

§6.
Wykonawca nie odpowiada za szkody wynikłe z wykonania lub nienależltego wykonania przedmiotu

umowy:

1) nieprawidłowej pracy łączy telefontcnrych, łączy GSM, łączy intemetowych, niezależnych od stacji

monitorowania;

2) wadliwego działania systemu alarmowego zainstalowanego w obiekcie;

§7.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z zaniechaniem lub niewłaściwyn

wykonyrłaniem obowiązków służbołych pracowników Zamawiającego.



§8.

l . Zamawiający zoborviązuje się do zapłaĘ miesięcznego wynagrodzen ia Wykonawcy za usługę w

kwocie ................ zł netto (słownie złotych:......... ...... .. . .......... . ...)

plrrs dodatek VAT w wysokości ż3oń co daje ---.........-........zł brutto (słownie złotych .,............

.). Wynagrodzenie będzie płatne prze|eweln na konto

Wykonawcy w tcrminie 14 dni od momęntu otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystał ionej

faktury VAT na numer konta Wykonawcy .

2. W przypadku uruchomienia się alarmu oraz nięodwołania fałszywych alarmów w czasię do ó0 sek.

od chwili jego uruchomienia, każdy przyjazd Wykonarvcy jest dodatkorł,o płatny przez

Zamarviającego.

3. W prrypadku nieuzasadnionym, gdy nastąpi zerwanie umowy przez Wykonawcę zapłaci on karę

umowną w wysok ości żOok netto wańości za cały okres realizacji umowy

W przypadku nieuzasadnionym Wykonawca zapłaci Zamalviającemu karę za każdorazoł,e

opóźIrienie przyjazdu Wykonawcy rł,wysokości 50ń wynagrodzenia brutto należnego za miesiąc u

ktory m nastąpiła intenłencja.

4. W przypadku spóźnienia z płatnością za miesięczne wynagrodzenie Zamawiający zobowiązuje się

zapłaci karę na rzecz Wykonawcy w wysokości 5% kwoĘ brutto miesięcznego wynagrodzenia.

5. W przy padku braku zatrudnienia prąv realizacji zamówienia osób lvskazanyclr w ośu,iadczenirr

własnym wykonawcy lub nie przedstawienia dorvodów potił,ierdzających ich zatrirdnienie.

Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wl,sokości 100,00 zł za krżdą osobę i za każdy

dzień zwłoki do czasu uzupehrienia zatrudlienia, Zarnawiający każdorazowo dokona indyrvidualnej

oceny przyczyn, powodujących rł,g twierdzeń Wykonarvcy,. niemożność zrealizowania obowiązku.

W przypadku gdy Zamawiający uzna, żę brak zatrudnienia wynika z przyczy|l nieleżących po stron ie

Wykonawcy, np. w prirypadku lłykazania braku zgłoszenia chęci zatrudnienia lub odmorvy podjęcia

pracy przez osoby, kary nie będą naliczane.

§9.
Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych, które mogą wpływać

na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych.

§ 10.

Zarrrawiający przerviduje możliwość dokonania zmian postanowień zawieranej umowy w stosunku do

treści ofeĄ na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany stawki podatku VAl'.

§ r1.

Zamalvtający może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w wypadku

naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę.

§ 12.

Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy! strony oddają pod rozstrzygnięcie

,.ądrl rł laśc irł ego dla,iedzib; Zamalr iającego.



§ 13.

W sprawach nie uregulowanych niniejsą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego,

§ 14.

1. strony ustalają, iż wszystkie sprawy wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy, Ędą tozstrzygał

polubownie.

2. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory będą rozstrrygane

przez Są właściwy miejscowo dla Zleceniodawcy,

§ 15.

Umowęsporządzonowtrzechjednobrzmiącychegzemplarzach'dwadlaZamawiającego,zaśjedendla

Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


