Załącznik nr 6A do swz
UMOWA Nr………
na świadczenie usług ochrony mienia (Zakres 1)
zawarta w Sosnowcu,w dniu ........................ pomiędzy:
Miejskim Klubem im. Jana Kiepury z siedzibą: 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 65, Regon: 270589970,
NIP: 644-287-92-16,
reprezentowanym przez:
Michała Górala – Dyrektora,
zwanym w dalszej części umowy: „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie rozstrzygniętego w dniu ………………………… roku
postępowania nr ……………………………. prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi
zmianami).
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Tytułem niniejszej umowy Wykonawca zobligowany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego
kompleksowych usług:
a) Całodobowej ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej i stałej ochrony fizycznej siedziby
Zamawiającego (Sosnowiec, ul. Będzińska 65) - na warunkach określonych niniejszą umową oraz
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
b) Konwojowania wartości pieniężnych w obrębie miasta Sosnowca, tj. w dwie strony na trasie:
siedziba Zamawiającego – wskazany przez Zamawiającego bank bądź siedziba Zamawiającego –
pozostałe budynki zarządzane przez Zamawiającego.
c) Ochrony imprez kulturalno-artystycznych organizowanych na terenie siedziby Zamawiającego, a nie
mających charakteru imprez masowych.
2. Usługa, o której mowa w ust. 1, ma na celu zapewnienie kompleksowego zabezpieczenia powierzonego
mienia oraz ochrony osób przed jakimkolwiek działaniem o charakterze bezprawnym, a podejmowanym
przez inne podmioty.
3.Usługa ochrony zostanie wykonana poprzez stałe (24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu) i
bezpośrednie dozorowanie powierzonego mienia przez co najmniej umundurowanych pracowników ochrony
stacjonarnej wyposażonych w środki łączności bezprzewodowej pozwalające na nawiązanie
natychmiastowej łączności z Centrum Operacyjnym Wykonawcy (tj. po 1 pracowniku od frontu i z tyłu
budynku Muzy). W przypadku zaistnienia takiej konieczności, ochrona mienia i osób będzie realizowana
także przy użyciu innych metod oraz środków, które Wykonawca uzna za właściwe lub konieczne.
4. Usługa konwojowania będzie realizowana na zlecenie Zamawiającego i wyłącznie w razie zaistnienia
takiej potrzeby, każdorazowo w dni robocze, z częstotliwością maksymalnie 2 konwojów w miesiącu
kalendarzowym. Transport wartości pieniężnych będzie wykonywany zgodnie z przepisami rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r. w sprawie wymagań jakim powinna
odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i
inne jednostki organizacyjne (Dz.U. 2010, Nr 166, poz. 1128 z późn. zm.). Ochronę wartości pieniężnych
podczas konwojowania wykonywać będą konwojenci wyposażeni w sposób zgodny z przepisami ustawy z
dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1432).
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5. Usługa ochrony imprez realizowana będzie wyłącznie na zlecenie Zamawiającego w terminach przez
niego określonych i wyłącznie w razie zaistnienia takiej potrzeby. Wykonanie usługi polegać będzie na
zapewnieniu
bezpośredniej
ochrony
fizycznej
imprezy
przez
8
kwalifikowanych,
umundurowanychpracowników ochrony wyposażonych w niezbędne środki przymusu bezpośredniego oraz
środki łączności bezprzewodowej pozwalające na nawiązanie natychmiastowej łączności z Centrum
Operacyjnym Wykonawcy. Zakres podejmowanych przez Wykonawcę czynności ochrony będzie
każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym w trybie kontaktów roboczych. Zamawiający uprawniony będzie
do zlecenia tej usługi w wymiarze nie większym niż 400 godzin.
§2
1. Strony ustalają, iż opisane w § 1 usługi będą realizowane w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. (godzina 0.00)
do dnia 1 lipca 2018 r.
2. Strony zgodnie ustalają, iż rozpoczęcie oraz zakończenie usługi ochrony, zostanie stwierdzone stosownym
protokołem przekazania.
§3
1.Wykonywanie usługi ochrony polegać będzie w szczególności na:
a) Dozorowaniu budynku siedziby Zamawiającego i zarządzanego przez Zamawiającego terenu wokół
tego budynku.
b) Zabezpieczeniu i ochronie mienia i osób przed wszelkimi czynami zabronionymi lub społecznie
szkodliwymi.
c) Podejmowaniu działań zapobiegających wyrządzeniu jakiejkolwiek szkody w mieniu, a także
działań przeciwdziałających powiększaniu się szkody wynikłej z czynów, o których mowa w pkt. b.
d) Niedopuszczeniu wstępu osób nieuprawnionych na teren budynku, a w szczególności osób wobec
których istnieje podejrzenie, że mogą popełnić czyny wskazane w pkt. b.
e) Zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budynku.
f) Zatrzymaniu sprawców czynów opisanych w pkt. b oraz w miarę możliwości odpowiednim
zabezpieczeniu śladów i dowodów.
g) Niezwłocznym powiadamianiu organów ścigania, właściwych służb oraz Zamawiającego o
popełnionych czynach zabronionych lub społecznie szkodliwych, stwierdzonych naruszeniach
bezpieczeństwa i porządku, zagrożeniach, niebezpieczeństwach, szkodach, etc.
h) Przeprowadzaniu obchodów budynku, w szczególności w godzinach wieczornych i nocnych.
i) Zapewnieniu wsparcia odpowiednio przeszkolonej grupy interwencyjnej w czasie nie dłuższym niż
….. minut od momentu otrzymania stosownego sygnału.
j) Obsłudze istniejącego w budynku systemu monitoringu.
k) Prowadzeniu rejestru wejść i wyjść osób korzystających z pomieszczeń i książki dozoru.
l) Wydawaniu i odbieraniu kluczy od pomieszczeń.
m) Odbieraniu telefonów i udzielaniu podstawowych informacji o Zamawiającym i jego repertuarze.
n) Obsłudze szatni w miarę potrzeb.
o) Udzielaniu pomocy przy obsłudze imprez organizowanych przez Zamawiającego (m.in. ustawianie
krzeseł, stołów i innych sprzętów).
p) Dbałości o porządek na i wokół stanowiska pracy oraz przed budynkiem.
q) Utrzymywaniu czystości przed budynkiem (schody) odśnieżanie oraz posypywanie solą w okresie
zimowym, (tj. od dnia 1 października) przy użyciu sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego.
r) Wykonywaniu innych czynności zlecanych przez Zamawiającego związanych z funkcjonowaniem
obiektu, a wynikających z nieprzewidzianych sytuacji.
2. W toku realizacji usługi, pracownikom ochrony nie wolno:
a) Samowolnie opuszczać chronionego budynku i terenu zarządzanego przez Zamawiającego.
b) Przyjmować osób trzecich.
c) Znajdować się pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub alkoholu bądź spożywać
tych substancji.
d) Palić tytoniu (w tym e-papierosów). W chronionym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia.
e) Pełnić dyżuru dłużej niż przez 24 godziny, po czym pracownik ten nie może podejmować pracy
wcześniej niż po upływie 48 godzin odpoczynku od zakończenia poprzedniego dyżuru.
f) Zachowywać się w sposób niezgodny z normami zwyczajowymi wynikającymi z charakteru
ochranianego obiektu (obiekt użyteczności publicznej prowadzący działalność kulturalną), a przede
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wszystkim zachować się niekulturalnie lub nieuprzejmie w stosunku do wszystkich osób
przebywających na terenie obiektu.
3. O potrzebie realizacji usługi konwojowania, Zamawiający będzie zawiadamiać Wykonawcę z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem. W zawiadomieniu Zamawiający wskaże trasę przejazdu. Zawiadomienie
Zamawiającego jest wiążące dla Wykonawcy.
4. O potrzebie realizacji usługi ochrony imprez, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z co najmniej
siedmiodniowym wyprzedzeniem. W zawiadomieniu Zamawiający wskaże konkretny dzień i godziny
realizacji usługi. Zawiadomienie Zamawiającego jest wiążące dla Wykonawcy.
OŚWIADCZENIA STRON
§4
1. Strony oświadczają, że są w pełni umocowane i władne do zawarcia oraz wykonania niniejszej umowy.
2. Strony zapewniają się wzajemnie, że zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nie narusza praw lub
obowiązków innych podmiotów oraz że nie istnieją jakiekolwiek okoliczności faktyczne lub prawne, które
mogłyby z tego tytułu narazić je na odpowiedzialność wobec osób trzecich.
3. Wykonawca oświadcza, że przystępując do zawarcia niniejszej umowy zapoznał się z przedmiotem
działalności Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, iż legitymuje się odpowiednimi kwalifikacjami, wiedzą oraz doświadczeniem
niezbędnymi dla wykonania przedmiotu umowy.
§5
1.Wykonawcaoświadcza, że posiada koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
…………... o numerze ……………… na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia.
2.Wykonawcaoświadcza, że odpowiedzialność cywilna wynikająca z działalności gospodarczej w zakresie
ochrony osób i mienia objęta jest polisą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wystawioną na jego
rzecz przez …………………… .
OBOWIĄZKI STRON
§6
1. Wykonawcazobowiązuje się do:
a) Wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi.
b) Systematycznego nadzorowania pracowników ochrony, w zakresie prawidłowości wykonywania
przez nich powierzonych obowiązków.
c) Zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyska w toku wykonywania umowy.
d) Składania Zamawiającemu pisemnych informacji o stwierdzonych wadach w zabezpieczeniu
obiektu.
e) Natychmiastowego informowania Zamawiającego o przypadkach zdarzeń nadzwyczajnych.
f) Jednolitego umundurowania pracowników ochrony.
g) Wyposażenia pracowników ochrony w stosowny identyfikator ze zdjęciem oraz odpowiednie środki
łączności bezprzewodowej.
h) Ustalania miesięcznych harmonogramów pracy osób wykonujących usługę wraz ze składami Grupy
Interwencyjnej i przekazywania ich na piśmie osobom upoważnionym przez Zamawiającego do
nadzoru nad realizacją zadania (do 25 dnia każdego miesiąca).
i) Każdorazowego pisemnego powiadamiania osób upoważnionych przez Zamawiającego o zmianach
w harmonogramie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania planu ochrony siedziby Zamawiającego oraz do
bezwzględnego przestrzegania i stosowania jego postanowień. Plan ochrony określi m.in. obowiązki
strażników, sposób pełnienia służby, sposób prowadzenia dokumentacji związanej z pełnieniem ochrony
oraz tryb postępowania w razie wyrządzenia szkody lub innych zdarzeń w siedzibie Zamawiającego.
§7
Zamawiającyzobowiązuje się do:
a) Powiadomienia Wykonawcy na piśmie o każdym stwierdzonym przypadku niewłaściwego pełnienia
ochrony.
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b) Przekazania Wykonawcy lokalizacjigłównych wyłączników mediów oraz o zainstalowanych w
budynku systemach zabezpieczeń elektronicznych.
c) Udostępnienia pracownikomochrony oświetlonego pomieszczenia z dostępem do wody oraz toalety.
§8
1. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odsunięcia lub niedopuszczenia do pracy pracownika
ochrony Wykonawcy - naruszającego zasady prawidłowej realizacji usług ochrony określonych niniejszą
umową lub przepisami prawa. W takim przypadku, Wykonawca zobligowany jest do niezwłocznego
wyznaczenia innego pracownika na miejsce pracownika odsuniętego lub niedopuszczonego do pracy.
2. Zamawiający legitymuje się uprawnieniem do kontrolowania pracy pracowników ochrony Wykonawcy.
Uprawnienie to Zamawiający będzie realizować poprzez własny personel nadzoru. O każdym przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie wykonywania obowiązków przez pracowników
ochrony Wykonawcy, Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę.
3.Wykonawca może dokonać zmiany osób wymienionych w ofercie, przeznaczonych do realizacji niniejszej
umowy, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego na inne osoby, legitymujące się uprawnieniami i
doświadczeniem spełniającym wymogi opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
§9
1. Strony ustalają, iż Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko za należyte wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy za powierzone mienie i osoby, rozpoczyna się od chwili przekazania
obiektu do ochrony.
§ 10
1. Wykonawca na zasadzie ryzyka, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w powierzonym mieniu
(utrata, zniszczenie, uszkodzenie etc.), a powstałe w okresie obowiązywania umowy.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody w pełnej wysokości,
zgodnie z art. 361 kodeksu cywilnego.
3. Strony w całości wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy, jeśli szkoda:
a) Jest wynikiem wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia wywołanego siłami przyrody lub przyczynami
zewnętrznymi, niezależnymi od człowieka.
b) Została wyrządzona przez Zamawiającego.
§ 11
W przypadku stwierdzenia szkody:
a) Wykonawca zobligowany jest przeprowadzić niezbędne czynności wyjaśniające, zmierzające do
ustalenia okoliczności jej powstania.
b) Zamawiający zobligowany jest sporządzić zestawienie szkód (strat) w celu określenia wysokości
odszkodowania. W przypadku konieczności skorzystania z usług uprawnionego rzeczoznawcy,
odszkodowanie obejmuje również koszty sporządzenia opinii.
WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI
§ 12
1. Z zastrzeżeniem ust. 2–6 oraz postanowień § 14 , z tytułu należytego wykonania usługi ochrony siedziby
Zamawiającego oraz realizacji usługi konwojowania, Zamawiający będzie płacić Wykonawcy miesięczne
wynagrodzenie w wysokości ……., zł netto (słownie: ……………………..………). Wynagrodzenie
zostanie powiększone o należny podatek VAT. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy wynika
ze złożonej oferty i nie może zostać zmieniona w okresie obowiązywania umowy.
2.W przypadku zlecenia przez Zamawiającego potrzeby wykonania usługi wskazanej w § 1 ust. 1 pkt. c,
miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie odpowiednio powiększone o wynagrodzenie za
należytą realizację usługi ochrony imprez. Wynagrodzenie z tego tytułu będzie obliczane jako iloczyn liczby
godzin należytej realizacji tej usługi oraz stawki jednostkowej w kwocie …... zł netto (słownie:
…………………………..) powiększonej o należny podatek VAT. Stawka godzinowa wynika ze złożonej
przez Wykonawcę oferty i nie może zostać zmieniona w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem
ust. 4 i 5.
3. W przypadku świadczenia usługi przez niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie wskazane w ust. 1
zostanie proporcjonalnie obniżone.
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4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 zostanie odpowiednio obniżone lub podwyższone w
przypadku zmiany stawki podatku VAT, tj. o wartość o jaką ulegnie zmianie stawka podatku VAT.
5. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu miesięczny odpis na PFRON w kwocie brutto: …………… zł,
słownie:……………………………………………………………………………………………..
Wykonawca złoży u Zamawiającego w ciągu 7 dni od uznania na rachunku Wykonawcy wynagrodzenia
wynikającego z faktury za dany miesiąc, oświadczenie o wysokości odpisu uprawniające Zamawiającego do
obniżenia wpłat na PFRON zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U z 2011 r., Nr 127, poz. 721, ze zmianami).
§ 13
1.Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego obowiązywania umowy, Wykonawca będzie
wystawiaći doręczać Zamawiającemufakturę VAT, obejmującą należności z tytułu należytego wykonania
usług w miesiącu poprzednim. Każda faktura będzie zawierała podział należności na:
a) Wynagrodzenie za realizację usługi ochrony siedziby Zamawiającego i usługi konwojowania.
b) Wynagrodzenie za realizację usługi ochrony imprez kulturalno-artystycznych ze wskazaniem liczby
godzin świadczenia tej usługi.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo w terminie 30 dni, licząc od dnia doręczenia danej faktury
Zamawiającemu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 i 3.Płatności będą realizowane w formie przelewu na rachunek
bankowy Wykonawcy, wskazany w doręczanych fakturach. Za dzień dokonania płatności, strony ustalają
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 14
1.Wykonawca może powierzyć realizację usług podwykonawcom, wyłącznie jeżeli wskazał ich w swojej
ofercie.
2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, strony ustalają następujące
zasady płatności wynagrodzenia:
a) Wynagrodzenie za usługi wykonane przez podwykonawcę zostanie zapłacone Wykonawcy
wyłącznie pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodów zapłaty
wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz pisemnych oświadczeń podwykonawcy
potwierdzającego tą zapłatę. Ponadto, Wykonawca zobligowany jest złożyć wraz z fakturą swoje
pisemne oświadczenie o wysokości i terminie wymagalności wynagrodzenia należnego wszystkim
podwykonawcom.
b) Wykonawca może upoważnić Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rachunek
podwykonawcy. W takim przypadku do wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dołączy
kopie faktur wystawionych przez podwykonawcę zgodnie z zawartymi umowami o
podwykonawstwo, a ponadto dyspozycję bezpośredniego uiszczenia płatności objętych tymi
fakturami przelewem z rachunku Zamawiającego na wskazany w tych fakturach rachunek bankowy
podwykonawcy. Faktura Wykonawcy będzie zawierać klauzulę wskazującą nazwę podwykonawcy
oraz numer jego rachunku bankowego, w celu bezpośredniego przekazania wynagrodzenia
podwykonawcom.
3. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy przypadnie później niż termin zapłaty
wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, odpowiadającej kwocie istniejącego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu dokonania zapłaty tego wynagrodzenia i
pisemnego oświadczenia podwykonawcy potwierdzającego tą zapłatę.
POSTANOWIENIA DODATKOWE
§ 15
1. Umowa została zawarta na czas określony, tj. od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 1 lipca 2018 r.
2. Zamawiający legitymuje się uprawnieniem do wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy z
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 16
Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie jakichkolwiek
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
§ 17
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1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 90 dni, licząc od dnia, w którym dowiedział się o
zaistnieniu następujących okoliczności:
a) Co najmniej dwukrotnego stwierdzenia, iż Wykonawca w danym miesiącu kalendarzowym
nienależycie wykonał usługi danego rodzaju.
b) Nie rozpoczęcia przez Wykonawcę świadczenia usług ochrony bądź przerwania świadczenia tych
usług.
c) Nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi ochrony imprez, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt.
c, pomimo zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby wykonania tej usługi.
d) Ogłoszenia upadłości, postawienia w stan likwidacji, zakończenia działalności przez Wykonawcę.
e) Zajęcia istotnych składników majątku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sądu, organu
egzekucyjnego lub innego organu władzy publicznej.
f) Rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności
wykonywania usług niezgodnie z warunkami zamówienia i ofertą.
g) Utraty koncesji przez Wykonawcę na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym dowiedział się o
wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy w sytuacjach określonych w ust 1 niniejszego
paragrafu, skutki odstąpienia następują na przyszłość i nie dotyczą kar umownych oraz prawa do żądania
odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
4. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Oświadczenie powinno wskazywać przyczynę odstąpienia.
§ 18
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
a) Każdy stwierdzony przypadek nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi ochrony lub
usługi konwojowania – w wysokości 5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1.
b) Każdą zmianę osoby przeznaczonej do realizacji zamówienia, wskazanej w ofercie bez uprzedniej
zgody Zamawiającego, o której mowa w § 8 ust.3 – w wysokości …… zł
c) Każdy stwierdzony przypadek nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi ochrony imprez –
w wysokości dziesięciokrotności stawki jednostkowej netto wskazanej w § 12 ust. 2.
d) Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości trzykrotności wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1.
e) Nieterminowy przyjazd Grupy Interwencyjnej - 30 zł za każdą minutę opóźnienia.
f) Każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu harmonogram dyżurów
pracowników, którzy będą świadczyć usługę w danym budynku w miesiącu następnym, zgodnie z
zapisami w § 6 ust. 1 li. h) i i) - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego
w § 12 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych zapłaty odszkodowania
przenoszącego wysokość określonych kar umownych.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia zarówno kary umownej
z tytułu odstąpienia oraz zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych z innych tytułów.
4. Strony uzgadniają, iż Zamawiający uprawniony jest do potrącania należności z tytułu kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy – bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do zapłaty naliczonych
kar.
§ 19
Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody w mieniu wyrządzone przez Wykonawcę lub jego pracowników,
strony ustalą na podstawie:
a) Protokołu ustalającego okoliczności powstania szkody,
b) Udokumentowanej wartości uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego mienia.
c) Rachunku za poniesioną szkodę w postaci noty obciążeniowej.
§ 20
1. Jeżeli przedmiot umowy będzie realizowany przez podwykonawców, odpowiedzialność Zamawiającego
za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, ograniczona jest wyłącznie do należności powstałych po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo.
2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców.
6
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3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje
usługi w sposób nienależyty.
4. Z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy, w sprawach dotyczących podwykonawstwa stosuje się
odpowiednie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.
§ 21
W celu zapewnienia właściwej koordynacji wykonania przedmiotu umowy, strony wskazują następujące
osoby do wzajemnych kontaktów:
a) Ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………. .
b) Ze strony Wykonawcy: …………………………….…………………………………….. .
§ 22
Strony zgodnie ustalają, iż określona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w § 1 ust. 5liczba
godzin świadczenia usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. c – jest wyłącznie szacunkowa i nie obliguje
Zamawiającego do zlecenia Wykonawcy usług w takiej ilości. Zlecanie usług ochrony imprez kulturalnoartystycznych będzie bowiem uzależnione od rzeczywistych i bieżących potrzeb Zamawiającego, których
ilości i terminów nie można precyzyjnie ustalić oraz jednoznacznie wskazać w dniu zawarcia umowy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 24
Wsprawachnieuregulowanychpostanowieniamininiejszejumowymajązastosowanieodpowiednieprzepisykode
ksucywilnego oraz przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.
§ 25
Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 26
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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