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Załącznik nr 10 do SIWZ

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu .................................. r. w Toruniu

pomiędzy : 

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 13,
87-100 Toruń, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta
Torunia pod numerem 4011-8/10, NIP: 956-217-32-42, REGON: 340174509

reprezentowanym przez:

…..................................... – Dyrektora,

…..................................... – Głównego Księgowego,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.....................................................................................

.....................................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

w rezultacie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego oznaczonego nr sprawy:  DA………..2018, została zawarta umowa o następującej
treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania i zobowiązuje się świadczyć
na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie ochrony i dozoru terenu, obiektów, mienia oraz
osób znajdujących się na terenie  i  w obiektach Zamawiającego oraz usługi  zabezpieczenia
technicznego obiektów Zamawiającego przy wykorzystaniu systemów zabezpieczenia obecnie
zainstalowanych  w  siedzibie  Zamawiającego  oraz  nowych  systemów  zabezpieczenia
dostarczonych i zamontowanych w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę.

2. W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania usług, o których mowa w ust. 1 Wykonawca
zobowiązuje się do:

a) dostawy  i  montażu  w  siedzibie  Zamawiającego  urządzeń  i  systemów  o  parametrach
technicznych wskazanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,

b) instalacji  i  konfiguracji  dostarczonych  i  zamontowanych  w  siedzibie  Zamawiającego
systemów i urządzeń,

c) integracji  zainstalowanych  systemów  i  urządzeń  z  systemem  obecnie  działającym  u
Zamawiającego,

d) przeprowadzenia  testów  dostarczonych  i  zamontowanych  w  siedzibie  Zamawiającego
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systemów i urządzeń w celu weryfikacji poprawności ich działania,
e) próbnego  uruchomienia  dostarczonych  i  zamontowanych  w  siedzibie  Zamawiającego

systemów i urządzeń,
f) wpięcia  zamontowanych  w  siedzibie  Zamawiającego  systemów  CCTV  do  Centrum

Monitorowania Alarmów będącego w dyspozycji Wykonawcy,
g) zgłoszenia wykonanych prac do odbioru Zamawiającemu.

3. Czynności,  o  których  mowa  w  ust.  2  wykonane  zostaną  przez  Wykonawcę  w  okresie
14.01.2019-28.02.2019  przy  uwzględnieniu  wskazanych  przez  Zamawiającego  zajętości
przestrzeni, w których montowane będą urządzenia i systemy.

4. Zamawiający  dopuszcza  zamontowanie,  konfigurację  i  uruchomienie  Bezobsługowego
Systemu  Parkingowego  w  terminie  późniejszym,  tj.  do  dnia  31  marca  2018  r.  W  takim
przypadku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w okresie poprzedzającym zamontowanie,
konfigurację i uruchomienie Bezobsługowego Systemu Parkingowego 24–godzinną obsługę
parkingu  podziemnego  we wszystkie dni  tygodnia,  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca opracuje harmonogram dostaw i montażu urządzeń i systemów, uwzględniający
wskazane  przez  Zamawiającego  zajętości  przestrzeni  i  przekaże  go  do  zatwierdzenia
Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

6. W  ramach  usług,  o  których  mowa  w  ust.  1  Wykonawca  przyjmuje do wykonania i
zobowiązuje się do:

a) świadczenia całodobowej  stałej ochrony fizycznej nieruchomości stanowiącej część działki
geodezyjnej nr 2 i nr 6/3 o łącznej powierzchni 8.229,46 m2 w granicach zaznaczonych na mapie
stanowiącej załącznik do niniejszej umowy wraz z budynkiem Centrum Sztuki Współczesnej
Znaki Czasu w Toruniu o powierzchni 2.447,68 m2 i kubaturze 57.294,57 m3 oraz budynkiem
technicznym o powierzchni 64,0 m2 i kubaturze 493,0 m3 –  adres: Toruń, ul. Wały gen.
Sikorskiego 13 oraz mieniem znajdującym się na terenie nieruchomości i w budynkach, a także
ochrony osób  przebywających w obiektach i na terenie objętym przedmiotem zamówienia
wykonywanej  przez pracowników ochrony –  wg grafiku dyżurów zaakceptowanego przez
Zamawiającego,

b) patrolowania obiektów oraz przyległego do obiektów terenu w odstępach czasowych
zapewniających prawidłową realizację zamówienia, jednak nie mniej niż 8 razy na dobę,

c) zapobiegania, a w razie konieczności reagowania na zakłócenia porządku w obiekcie oraz na terenie
przyległym do obiektu,

d) świadczenia ochrony doraźnej we wszystkie dni tygodnia realizowanej przez patrole interwencyjne
pełniące służbę w samochodzie patrolowym na terenie miasta, reagujących w przypadku
otrzymania sygnału alarmowego ze Stacji Monitorowania Alarmów w czasie max. do 15 minut w
ciągu dnia i 10 minut w ciągu nocy od czasu powiadomienia,

e) sprawowania stałego dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w
elektronicznych urządzeniach i systemach sygnalizacyjnych oraz alarmowych,

f) świadczenia 24-godzinnej obsługi bram wjazdowych (szlabany) na terenie nieruchomości,
utrzymywania drożności przejazdu oraz porządku parkowania pojazdów na parkingach,

g) świadczenia,  w  uzasadnionych  przypadkach,  24-godzinnej obsługi parkingu podziemnego
Zamawiającego we wszystkie dni tygodnia, 

h) obsługiwania portierni w obiekcie CSW, w tym wydawania i przyjmowania kluczy do
pomieszczeń usytuowanych w budynkach objętych przedmiotem zamówienia osobom
upoważnionym przez Zamawiającego oraz prowadzenia w tym celu stosownej ewidencji,
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i) utrzymywania na bieżąco czystość na parkingu podziemnym o powierzchni 2580 m2,

j) odśnieżania ciągów komunikacyjnych wokół budynku (chodniki i teren) – zgodnie z mapką
stanowiącą załącznik do umowy,

k) prowadzenia dokumentacji służbowej w zakresie patrolowania zewnętrznego i obchodów
wewnątrz obiektu CSW w dzienniku zmiany, wpisując godziny wyjść i powrotów oraz
zdarzeń i stwierdzonych nieprawidłowości w czasie wykonywania w/w czynności,

l) powiadamiania pracowników Zamawiającego  oraz firm serwisowych o nieprawidłowym
działaniu urządzeń, instalacji i systemów,

m) powiadamiania  Zamawiającego  o  zużytych  środkach  medycznych  w  apteczkach
znajdujących się z pomieszczeniu ochrony i szatni ochrony w celu ich uzupełnienia,

n) obsługi systemu parkingowego polegającej na wymianie hopperów z monetami i banknotami
oraz dostarczanie ich do wskazanego pracownika Zamawiającego,

o) przeprowadzania szkolenia pracowników w zakresie obsługi systemów i urządzeń,

p) przeprowadzania  konserwacji  dostarczonych  i  zamontowanych  w siedzibie  Zamawiającego
urządzeń  i  systemów  raz  na  pół  roku  (co  6  miesięcy),  w  terminie  uzgodnionym  z
Zamawiającym,

q) usuwania wad i usterek w dostarczonych systemach i urządzeniach w zakresie wynikającym
z udzielonej gwarancji producenta,

r) wynajmowania urządzeń i systemów zgodnie z zakresem i przez okres trwania umowy, a po
jej upływie odsprzedania ich za cenę wskazaną w ofercie Wykonawcy,

7. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wyznaczenia  Koordynatora  Ochrony  Fizycznej  oraz
Kierownika Ochrony Fizycznej dla obiektów Zamawiającego.

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, SIWZ  oraz stosownymi załącznikami do SIWZ, w tym zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Szczegółowym  opisie  przedmiotu  zamówienia  stanowiącym
załącznik do umowy.

9. W zakresie sprawowanej ochrony Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do
podejmowania działań i wykonywania czynności mających za zadanie ochronę nieruchomości
oraz powierzonego mienia przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem oraz jego niszczeniem i
dewastacją, a także ochronę osób przebywających  na terenie objętym przedmiotem
zamówienia. 

10. Do obowiązków Wykonawcy należy również podejmowanie działań informacyjnych i
profilaktycznych w przypadku zagrożenia i niebezpieczeństwa powstania innych szkód, jak
zalanie pomieszczeń wodą, powstania pożaru itp.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolnego wezwania patrolu interwencyjnego (na
koszt Wykonawcy) na zasadach wskazanych w Specyfikacji przedmiotu zamówienia
stanowiącej załącznik do umowy.

§ 2

1. Dostarczone  i  zamontowane  przez  Wykonawcę  urządzenia  i  systemy  pozostają  przez  okres
trwania umowy własnością Wykonawcy. Po zakończeniu trwania umowy Zamawiający odkupi
wskazane powyżej urządzenia i systemy zgodnie z postanowieniami umowy i SIWZ. 

2. Urządzenia  i  systemy  są  dostarczone  i  zamontowane,  a  następnie  eksploatowane  przez
Zamawiającego w okresie trwania umowy w ramach wynagrodzenia, o którym stanowi § 9 ust. 1
umowy.  Wykonawca  w  ramach  wynagrodzenia,  o  którym  stanowi  §  9  ust.  1  umowy
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przeprowadza ponadto ich serwis oraz odpowiada za awarie i naprawy urządzeń i systemów, w
zakresie objętym gwarancją producenta.

3. Wykaz  dostarczonych  i  zamontowanych  przez  Wykonawcę  urządzeń  i  systemów  stanowi
załącznik do niniejszej umowy.

4. Wykonawca nie  ponosi  odpowiedzialności  za uszkodzenia  mechaniczne  wskazanych powyżej
systemów i urządzeń spowodowane przez Zamawiającego lub osoby trzecie.  Wszelkie  koszty
związane  z  naprawą  systemów  i  urządzeń  wynikłych  z  uszkodzeń  mechanicznych  ponosi
Zamawiający.  W przypadku  uszkodzenia  mechanicznego  urządzeń  i  systemów  Zamawiający
zobowiązany jest niezwłocznie dokonać ich naprawy i przywrócić do stanu sprzed wystąpienia
uszkodzenia.

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu co najmniej 24 miesięcznej gwarancji, zgodnej z gwarancją
producenta na dostarczone i zamontowane w siedzibie Zamawiającego urządzenia i systemy.

6. Wykonawca zapewnia, że dostarczone i zamontowane w ramach wykonania przedmiotu umowy
urządzenia  i  systemy  będą  nowe,  nieużywane,  dobrej  jakości  oraz  wolne  od  wszelkich  wad
fizycznych i prawnych.

§ 3

1. Wykonawca  oświadcza,  że  na podstawie ........................................................... nr
........................... z dnia .............................. uprawniony jest do prowadzenia działalności
gospodarczej polegającej na świadczeniu usług ochrony osób i mienia.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z zachowaniem obowiązujących
przepisów prawa, zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej,  przy dochowaniu najwyższej
staranności oraz zgodnie z z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  zasad  dotyczących  przetwarzania  danych
osobowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie wykonywania Umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że po oględzinach przedmiotu dozoru i ochrony nie wnosi zastrzeżeń
do jego zabezpieczenia przeciwko włamaniom, p.poż. i zalaniom.

5. Wykonawca oświadcza, że znane są mu lokalizacje głównych zaworów wody i prądu.

§ 4

1. Do wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca skieruje osoby wskazane w załączonym do
oferty wykazie osób. 

2. Wykonawca oświadcza, że osoby skierowane do wykonywania czynności w ramach niniejszej
umowy przeszkolone są w zakresie znajomości przepisów bhp, ppoż. i przestrzegać ich będą
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca oświadcza, że osoby skierowane przez Wykonawcę do wykonywania czynności
w ramach niniejszej umowy zostały przeszkolone w zakresie obsługi systemów
sygnalizacyjnych i alarmowych zainstalowanych u Zamawiającego.

4. Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż 7 dni od dnia
zawarcia Umowy, na własny koszt, skieruje wybrane przez siebie osoby do zapoznania się ze
specyfiką obiektów Zamawiającego oraz terenów przyległych.

5. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o każdej zmianie wśród
osób skierowanych przez Wykonawcę do wykonywania czynności  w ramach niniejszej
umowy co  najmniej w terminie 3 dni przed dniem objęcia  przez nich obowiązków.  Nowa
osoba skierowana przez Wykonawcę do wykonywania czynności w ramach niniejszej umowy
musi spełniać wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia, w uzasadnionych przypadkach, sprzeciwu co
do osób skierowanych przez Wykonawcę do wykonywania czynności  w ramach niniejszej
umowy. Sprzeciw powinien zostać rozpatrzony  przez Wykonawcę w terminie 2 dni od daty
zgłoszenia. Nieuwzględnienie  zasadnego sprzeciwu może  stanowić przyczynę rozwiązania
przez Zamawiającego umowy bez wypowiedzenia.

7. Wykonawca przedstawia do wiadomości Zamawiającego do 25-go dnia każdego miesiąca
grafik dyżurów na następny miesiąc.

8. Osoby skierowane przez Wykonawcę do wykonywania czynności w ramach niniejszej umowy
zostaną przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy wyposażone przez Wykonawcę
w jednolite umundurowanie (koszula typu wyjściowego, czarne spodnie lub spódnica, czarne
obuwie typu półbuty, marynarka,  żakiet  lub  bluza  w  jednolitym  ciemnym  kolorze) oraz
widoczne identyfikatory  zawierające imię i nazwisko, zdjęcie osoby pełniącej ochronę lub
dozór, stanowisko lub funkcję oraz nazwę/firmę Wykonawcy,  a także w bezprzewodowe
środki łączności oraz w przypadku pracownika pełniącego służbę w monitoringu – dodatkowo
w telefon komórkowy z zainstalowanym programem pocztowym. 

9. Osoby skierowane przez Wykonawcę do wykonywania czynności w ramach niniejszej umowy
podlegają bezpośrednio Wykonawcy. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego może
wydawać osobom, o których mowa w zdaniu pierwszym dyspozycje w formie pisemnej lub
ustnej z pominięciem osoby reprezentującej Wykonawcę. Dyspozycje te będą wykonywane
jedynie w przypadku, jeżeli mieszczą się w przedmiocie umowy i nie kolidują z przepisami
prawa. Osoby skierowane przez Wykonawcę do wykonywania czynności w ramach niniejszej
umowy przed podjęciem czynności na podstawie dyspozycji mają prawo uzgodnić planowane
czynności bezpośrednio z Wykonawcą.

10. Wykonawca może powierzyć wykonanie usługi innym podmiotom tylko w zakresie
określonym w złożonej ofercie zgodnie z zapisami zapytania ofertowego, ponosząc
odpowiedzialność w zakresie usług świadczonych przez podwykonawcę, tj. za działania i
zaniechania podwykonawcy jak za własne.

11. Z tytułu realizacji niniejszej umowy podwykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w
stosunku do Zamawiającego.

12. Wykonawca zobowiązany jest:

1) przedstawić  w  terminie  7  dni  od  daty  zawarcia  umowy  oświadczenie  o  ilości  osób
zatrudnionych  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  do  wykonania  poszczególnych
czynności  określonych  w ofercie  na  podstawie  SIWZ,  a  w razie  zaistnienia  potrzeby  (nie
później niż na 5 dni przed przystąpieniem do realizacji danych czynności określonych w SIWZ)
przedstawić  zmodyfikowane  /  zaktualizowane  ww.  oświadczenie  w  zakresie  ilości
zatrudnionych osób do wykonania przedmiotowych czynności,

2) przedstawić na wezwanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy,
w terminie 7 dni od wezwania:

a) wykaz  osób  zatrudnionych  na  umowę  o  pracę  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę
wykonujących czynności wskazane w ofercie na podstawie SIWZ wraz ze wskazaniem
rodzaju  umowy o  pracę,  wymiaru  czasu  pracy  i  określenie  czynności  wykonywanych
przez poszczególne osoby,

b) druki RCA dot. każdego pracownika (zanonimizowane – zawierające tylko imię, nazwisko
pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia),

c) zanonimizowane  umowy  o  pracę  (zanonimizowane  –  zawierające  tylko  nazwę
pracodawcy,  imię i  nazwisko pracownika,  datę zawarcia umowy, wymiar czasu pracy,
okres na jaki umowa została zawarta).  

5



Znak sprawy: DA.381.5.2018

§ 5

1. Po stwierdzeniu kradzieży lub innego zdarzenia powodującego szkodę w mieniu lub na osobie
przebywającej na terenie objętym ochroną Wykonawca telefonicznie powiadamia właściwą
jednostkę Policji, a w razie potrzeby również pogotowie oraz zgłasza ten fakt Zamawiającemu.

2. W przypadku powstania szkody w mieniu objętym ochroną lub na osobie przebywającej na
terenie objętym ochroną Wykonawca ma obowiązek udostępnienia Zamawiającemu
dokumentów wewnętrznych związanych z realizacją umowy.

3.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego kradzieży zobowiązany jest on:

a) niezwłocznie powiadomić właściwą jednostkę Policji oraz upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy,

b) w zgłoszeniu pisemnym do Wykonawcy, w miarę możliwości ująć rodzaj, ilość,
szacunkową wartość szkody,

c) umożliwić przedstawicielowi Wykonawcy przeprowadzenie czynności wyjaśniających,
niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody oraz udzielić mu wszelkich
związanych z tym wyjaśnień, przede wszystkim udostępnić dokumenty, na podstawie których
możliwe będzie ustalenie rodzaju szkody, jej wysokości i związane z tym odszkodowanie.

4. W przypadku odzyskania przez Zamawiającego skradzionych przedmiotów lub wyrównania
szkody w inny sposób zobowiązany jest on powiadomić o tym Wykonawcę. W takiej sytuacji
Wykonawca zwolniony jest z obowiązku wypłaty uznanego odszkodowania, a wcześniej
wypłacone podlega zwrotowi.

§ 6

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje jakie Strony uznają za niezbędne do
prawidłowego wykonania umowy przez Wykonawcę.

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyska w
związku z wykonywaniem niniejszej umowy mogące mieć wpływ na stan bezpieczeństwa
objętej usługą ochrony nieruchomości, o której mowa w § 1 wraz z budynkami oraz mieniem
w nich się znajdującym, jak również informacje o strukturze organizacyjnej i zasadach
funkcjonowania Zamawiającego, zarówno podczas trwania umowy, jak również po jej
rozwiązaniu.

§ 7

1. Zamawiający oświadcza, że obiekty są zabezpieczone przed włamaniem z zewnątrz oraz
odpowiadają obowiązującym przepisom p.poż i bhp, a przylegający do nich teren jest
oświetlony.

2. Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą w ramach wykonywania
przedmiotu  niniejszego  zamówienia,  w  tym  udzielania  Wykonawcy  wszelkich  informacji
niezbędnych do należytego wykonywania przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do powiadamiania w razie
alarmu, innych zagrożeń i przeszkód w realizacji  umowy oraz do podejmowania decyzji  w
imieniu Zamawiającego.

4. Zamawiający zapewni Wykonawcy do pełnienia służby następujące pomieszczenia:

a) pomieszczenie ochrony zapewniające schronienie przed opadami atmosferycznym, a w

6



Znak sprawy: DA.381.5.2018

okresie jesienno –  zimowym utrzymujące stałą temperaturę, posiadające oświetlenie oraz
usytuowanie umożliwiające stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i
przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach sygnalizacyjnych oraz
alarmowych (wymienionych w pkt 4 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego), wyposażone w
środki łączności (telefon) oraz niżej wymieniony, niezbędny sprzęt i urządzenia:

 krzesło i biurko,

 apteczkę pierwszej pomocy oznakowaną krzyżem PCK z instrukcją udzielenia pierwszej
pomocy w nagłych przypadkach,

 gaśnicę p.poż.,

 dostęp do wody i toalety.

b) szatnię o powierzchni 16,64 m2 zapewniającą schronienie przed opadami atmosferycznym,
a w okresie jesienno – zimowym utrzymującą stałą temperaturę, posiadającą oświetlenie oraz
niżej wymieniony, niezbędny sprzęt i urządzenia:

 krzesła i stół,

 apteczkę pierwszej pomocy oznakowaną krzyżem PCK z instrukcją udzielenia pierwszej
pomocy w nagłych przypadkach,

 gaśnicę p.poż.,

 dostęp do wody i toalety.

§ 8

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, przez które
realizuje Umowę.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub
mieniu powstałe w wyniku nie  wykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań
wynikających z Umowy.

3. W przypadku powstania szkody, Wykonawca wypłaca odszkodowanie po udokumentowaniu
przez Zamawiającego wysokości poniesionych szkód. 

4. Dla oszacowania powstałych szkód zostanie powołany biegły rzeczoznawca. Wykonawca
zostanie obciążony kwotą odpowiadającą wysokości oszacowanych szkód powiększoną
dodatkowo o koszty związane z powołaniem biegłego i sporządzeniem oszacowania

5. Wykonawca  oświadcza, że  posiada ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej odpowiadającą  wymaganiom  wskazanym  w  5.8.4  SIWZ,  zawartą  na okres od
............................. do ................................. i zobowiązuje się przez cały czas związania umową
utrzymać wskazany powyżej zakres odpowiedzialności oraz nie niższą niż wymaganą dla
zadania sumę ubezpieczenia. Polisa wraz z dowodem opłacenia składki z tytułu umowy
ubezpieczenia stanowi załącznik do niniejszej umowy.

6. Wypełnienie obowiązków utrzymania ubezpieczenia, o których mowa w pkt. 5 nie wyłącza i
nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy. 

7. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń, w tym zmiany
ubezpieczyciela w sytuacji wątpliwości co do skutecznej realizacji umowy ubezpieczenia, do
przedstawionych mu przez Wykonawcę polis, w takim zakresie w jakim ryzyko związane z
wykonywaniem prac przez Wykonawcę uzasadnia konieczność wprowadzenia takich zmian
lub też zawiera zapisy niekorzystne dla Zamawiającego. 
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§ 9

1. Za wykonanie wynikających z niniejszej umowy usług Zamawiający zobowiązuje się płacić
Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ………...... zł za jedną roboczogodzinę jednej osoby
skierowanej do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia netto + podatek VAT, tj.
brutto .... zł oraz   ……… zł za jeden miesiąc usługi zabezpieczenia technicznego obiektu w
tym wynajmu urządzeń i systemów netto + podatek VAT, tj. brutto .... zł, w terminie 21 dni od
dnia otrzymania faktury

2. Zamawiający ustala wartość wykupu najmowanych urządzeń i systemów na kwotę:  ………..
… zł brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

3. Podstawę do wystawienia faktury stanowi miesięczne rozliczenie ilości godzin świadczonych
usług sporządzone na podstawie harmonogramu i potwierdzone przez przedstawiciela
Zamawiającego, o którym mowa w § 10 umowy.

4. Wynagrodzenie ustalone wg zasad wskazanych powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z
realizacją Umowy oraz wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego
związane z realizacją Umowy. Wykonanie ochrony w formie patrolu interwencyjnego nie
będzie osobno wynagradzane.

5. Przyjęta przy podpisaniu umowy stawka netto obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

6. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy zmienione zostaną przepisy prawa określające
wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT), wykonawca będzie uprawniony przy
wystawianiu faktury do naliczenia wynagrodzenia brutto z zastosowaniem stawki podatku od
towarów i usług obowiązującej w dacie wystawienia faktury.

7. Wypłata należności przez Zamawiającego nastąpi przelewem na konto Wykonawcy
..............................................................

8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP: ..............................

10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP: 956 217 32 42

§ 10

1. Po stronie Zamawiającego nadzór nad wykonywaną usługą prowadzić będzie kierownik
administracyjny – Daria Pysiak.

2. Wykonawca ustanawia koordynatora ochrony w osobie ….....................................................

§ 11

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w przypadku nienależytego
wykonywania przedmiotu Umowy, za każde stwierdzone przez Zamawiającego:

a) nieprawidłowości w wyposażeniu, umundurowaniu osoby  skierowanej przez Wykonawcę
do wykonywania czynności w ramach niniejszej umowy (za każdą osobę) - w wysokości 100
zł brutto,

b) wydanie przez osobę skierowaną przez Wykonawcę do wykonywania czynności w ramach
niniejszej umowy kluczy użytku bieżącego do pomieszczeń służbowych osobie
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nieupoważnionej (za każdy przypadek) - w wysokości 200 zł brutto,

c)  wpuszczenie przez osobę skierowaną przez Wykonawcę do wykonywania czynności  w
ramach niniejszej umowy na teren Zamawiającego osoby nieuprawnionej, tj. wpuszczenie
nieupoważnionych osób do pomieszczeń dostępnych wyłącznie dla osób wskazanych przez
Zamawiającego, jak również wpuszczenie poza godzinami otwarcia nieupoważnionych osób
do przestrzeni budynku głównego Zamawiającego dostępnych dla zwiedzających w godzinach
otwarcia (za każdy przypadek) - w wysokości 200 zł brutto,

d) niezrealizowanie we skazanym czasie patrolu interwencyjnego, w tym wzywanego w
ramach kontrolnego wezwania patrolu interwencyjnego (za każdy przypadek) - w wysokości
200 zł brutto,

e) nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji służbowej w zakresie patrolowania
zewnętrznego i obchodów wewnątrz obiektu Zamawiającego (za każdy przypadek
nieprawidłowości) - w wysokości 200 zł brutto,

f) pozostawienie stanowiska pracy przez osobę skierowaną przez Wykonawcę do
wykonywania czynności  w ramach niniejszej umowy bez ochrony/dozoru (za każdą godzinę
bez ochrony/dozoru) - w wysokości 200 zł brutto,

g) nieprzestrzeganie postanowień Umowy, załączników do Umowy oraz procedur, instrukcji i
zarządzeń obowiązujących u Zamawiającego (za każdy przypadek) - w wysokości 300 zł
brutto,

h) naruszenie przez osobę skierowaną przez Wykonawcę do wykonywania czynności  w
ramach niniejszej umowy obowiązujących przepisów prawa i zasad mających wpływ na
skuteczność ochrony (za każdy przypadek) - w wysokości 500 zł brutto,

i) skierowanie do wykonywania czynności w ramach niniejszej umowy mniejszej liczby osób
niż to wynika z postanowień Umowy oraz ustalonego pomiędzy stronami grafiku dyżurów (za
każdą brakującą osobę) - w wysokości 1000 zł brutto,

j) wykonywanie czynności  w ramach niniejszej umowy przez osobę będącą w stanie
uniemożliwiającym prawidłowe wykonywanie obowiązków ochrony/dozoru, np. w stanie
skrajnego wyczerpania, w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, bez
stosownych uprawnień (za każdy przypadek) - w wysokości 1000 zł brutto,

k) nieprzedłożenie Zamawiającemu w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 12 dokumentów
potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę - w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień
opóźnienia (za każdy przypadek).

2. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy.

3. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może
żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 12

1. Umowa realizowana będzie w okresie od dnia od dnia 1 marca 2019 roku od godz. 0:00 do 28
lutego 2021 r. do godz. 24:00, z  tym że dostawa i montaż dostarczanych przez Wykonawcę
urządzeń  i  systemów (za  wyjątkiem Bezobsługowego Systemu Parkingowego)  wraz  z  ich
skonfigurowaniem i uruchomieniem muszą zostać przeprowadzone w okresie od 14 stycznia
2019 do 28 lutego 2019 r, wg harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiającego.

2. Zamawiający  dopuszcza  zamontowanie,  konfigurację  i  uruchomienie  Bezobsługowego
Systemu  Parkingowego  w  terminie  późniejszym,  tj.  do  dnia  31  marca  2018  r.  W  takim
przypadku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w okresie poprzedzającym zamontowanie,
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konfigurację i uruchomienie Bezobsługowego Systemu Parkingowego 24–godzinną obsługę
parkingu  podziemnego  we  wszystkie  dni  tygodnia,  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

3. Strony zgodnie przyjmują możliwość wypowiedzenia umowy przez każdą ze Stron za
uprzednim 60-dniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.

4. Zamawiający  ma  prawo  rozwiązać  Umowę  bez  zachowania  okresu  wypowiedzenia  w
przypadku:

a) utraty przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w
zakresie ochrony osób i mienia,

b) wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania egzekucyjnego,
likwidacyjnego lub upadłościowego,

c) wykonywania zadań przez osoby niespełniające wymagań wskazanych w zapytaniu
ofertowym,

d) co najmniej trzykrotnego nieobsadzenia lub niezgodnej z wymaganiami
Zamawiającego obsady posterunków,

e) powtarzających się przypadków nienależytego wykonywania umowy,

f) zaprzestania realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

5. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w związku z zaprzestaniem
realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo
obciążenia Wykonawcy kosztami dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia oraz osób
znajdujących się na terenie i w obiektach Zamawiającego, do czasu wyboru przez
Zamawiającego  nowego  wykonawcy  zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy.

6. Wykonawca  ma  prawo  rozwiązać  Umowę  bez  zachowania  okresu  wypowiedzenia  w
przypadku nieopłacenia przez Zamawiającego należności za wykonaną usługę, za okres dwóch
miesięcy.

7. Rozwiązanie Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia,  jak i  bez zachowania okresu
wypowiedzenia wymaga zachowania formy pisemnej.

§ 13
1. Strony  zobowiązują  się,  iż  każdorazowo  dokonają  (w  formie  pisemnego  aneksu)  zmiany

wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy Umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze
zmian przepisów wskazanych w art.  142 ust.  5  ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r.  Prawo
zamówień publicznych, tj. zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości  minimalnej  stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

3) zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

2. Aneks, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem
wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) - 3). 

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, wartość netto wynagrodzenia
Wykonawcy  (tj.  bez  podatku  od towarów i  usług)  nie  zmieni  się,  a  określona  w aneksie
wartość  brutto  wynagrodzenia  zostanie  wyliczona  z  uwzględnieniem  stawki  podatku  od
towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów.
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4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt. 2) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie podwyższone w zakresie:
1) wartości,  o  jaką  wzrosną  całkowite  koszty  wykonania  Umowy  ponoszone  przez

Wykonawcę, a  wynikające z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników
biorących  udział  w  realizacji  pozostałej  do  wykonania,  w  momencie  wejścia  w  życie
zmiany, części zamówienia,  do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po
zmianie  przepisów  lub  jej  odpowiedniej  części,  w  przypadku  osób  zatrudnionych  w
wymiarze niższym niż pełen etat 

2) dotychczasowej  kwoty  wynagrodzenia  przysługującego  odpowiednio  przyjmującym
zlecenie  lub  świadczącym  usługi  biorącym  udział  w  realizacji  części  zamówienia
pozostałej do wykonania do wysokości minimalnej stawki godzinowej; 

3) dotychczasowej kwoty wynagrodzenia przysługującego pracownikom biorącym udział w
realizacji  części  zamówienia  pozostałej  do  wykonania  o  wysokość  dodatku  do
wynagrodzenia za pracę w porze nocnej

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt. 3) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie  podwyższone  o  wartość,  o  jaką  wzrosną  całkowite  koszty  wykonania  Umowy
ponoszone  przez  Wykonawcę,  wynikającą  ze  wzrostu  kosztów  wykonawcy  zamówienia
publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej
wykonawcę  zamówienia  publicznego  z  osobą  fizyczną  nieprowadzącą  działalności
gospodarczej,  wynikających  z  konieczności  odprowadzenia  dodatkowych  składek  od
wynagrodzeń  osób  zatrudnionych  na  umowę  o  pracę  lub  na  podstawie  innej  umowy
cywilnoprawnej  zawartej  przez  wykonawcę  z  osobą  fizyczną  nieprowadzącą  działalności
gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w
życie zmiany,  części  zamówienia   przy założeniu  braku zmiany wynagrodzenia  netto  tych
osób.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3), przed zawarciem aneksu, o którym
mowa  powyżej,  Wykonawca  winien  złożyć  Zamawiającemu  pisemne  oświadczenie  o
wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w
ust. 1 pkt 2) i 3). Aneks, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinien być zawarty przez Strony
w  terminie  30  dni  od  daty  złożenia  Zamawiającemu  powyższego  oświadczenia  przez
Wykonawcę, przed wejściem w życie zmian, o których mowa w ust 1 pkt 2) i 3).

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie osób i
mienia.

2. Strony ustalają, że ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy
rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Integralnymi częściami składowymi niniejszej umowy są:

a) SIWZ oraz załączniki do SIWZ, w tym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

b) Wykaz dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń i systemów

c) Oferta Wykonawcy z załącznikami,

d)  Polisa wraz z dowodem opłacenia składki z tytułu  umowy ubezpieczenia

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

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

WYKONAWCA    ZAMAWIAJĄCY
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