Całodobowa ochrona obiektu stadionu miejskiego im. H Reymana przy ul. Reymonta 20 w
Krakowie.
ISTOTNE

POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu .................. w Krakowie pomiędzy:
Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr inŜ. Krzysztofa Kowala – Dyrektora
Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie,
ul. W. Sławka 10, 30-633 Kraków,
posiadającego NIP: 6792988495 i REGON:120776650
zwanego dalej Zamawiającym
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez: ..............................................................................................................
posiadającym REGON: ....................... i NIP: .......................,
zwanym dalej Wykonawcą .
Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póŜn. zmianami ).
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji - zgodnie z ofertą
przetargową z dnia ........................... roku, sporządzoną na podstawie materiałów
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz wynikiem przetargu nieograniczonego, zadanie pn:
„Całodobowa ochrona obiektu stadionu miejskiego im. H. Reymana przy ul.
Reymonta 20 w Krakowie”
2. Przekazanie obiektu odbędzie się przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania.
3. Szczegółowy opis zakresu usług stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość ograniczenia ilości pracowników ochrony.
5. Wykonawca oświadcza i zapewnia, Ŝe posiada waŜną koncesję oraz wszelkie
wymagane prawem pozwolenia lub zezwolenia niezbędne do świadczenia usług
ochrony osób i mienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Wykonawca obowiązany jest zapoznać dozorujących z ich zakresami czynności.
7. Wykonawca oświadcza i zapewnia, Ŝe posiada doświadczenie w zakresie ochrony
osób i mienia oraz Ŝe dysponuje odpowiednią ilością wykwalifikowanych
pracowników ochrony.
8. Pracownik ochrony winien być zaopatrzony w środki komunikacji bezpośredniej oraz
środki przymusu bezpośredniego. Wykonawca zapewni co najmniej jedną osobę
posiadającą licencję ochroniarską I stopnia oraz jedną osobę posiadająca licencję
ochroniarską II stopnia.
9. Strony ustalają, Ŝe usługi ochrony będą prowadzone całodobowo w systemie
zmianowym.
§2
Strony ustalają, Ŝe przedmiot umowy będzie wykonywany w terminie
od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
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§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług stanowiących przedmiot
niniejszej umowy z najwyŜszą starannością, z uwzględnieniem zawodowego
charakteru wykonywanej przez siebie działalności oraz zgodnie ze szczegółowym
opisem zakresu usług, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, a takŜe zgodnie
ze wskazaniami Zamawiającego, w sposób zapewniający w najwyŜszym stopniu
bezpieczeństwo mienia Zamawiającego lub teŜ mienia oddanego Zamawiającemu do
uŜywania przez osoby trzecie.
2. Najpóźniej w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy, strony zobowiązują
się zwrócić sobie wszelkie dokumenty, plany obiektu, będące własnością drugiej
strony. PowyŜsze dotyczy takŜe zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników
ochrony.
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia KsiąŜki DyŜurów i wpisywania do
niej, a niezaleŜnie od tego informowania na piśmie Zamawiającego o:
a) nazwiskach i imionach oraz faktycznym czasie pełnienia słuŜby przez poszczególnych
pracowników ochrony,
b) stwierdzonych zdarzeniach mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Wykonawcy,
c) zaistniałych w czasie słuŜby usterkach w zabezpieczeniu obiektów.
4. Pracownicy ochrony podlegają bezpośrednio Wykonawcy. Zamawiający moŜe
wydawać pracownikom ochrony dyspozycje z pominięciem Wykonawcy, pod
warunkiem odnotowania ich w KsiąŜce DyŜurów. Dyspozycje te będą wykonywane
tylko w przypadku, jeŜeli mieszczą się w przedmiocie umowy, nie są sprzeczne z
prawem oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa dozorowanych obiektów.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dozoru w ciągu doby.
Pracownik ochrony musi pełnić słuŜbę po upływie swojego dyŜuru do czasu przybycia
zmiennika na obiekt. Niedopełnienie tego obowiązku będzie podstawą do rozwiązania
całej umowy z winy Wykonawcy niezaleŜnie od obowiązku zapłaty kary umownej
zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 2.
6. Wykonawca zapewni łączność między pracownikami ochrony, bazą, grupami
interwencyjnymi.
§4
1. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji lub
wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania usług, w szczególności do
przekazania informacji o obiektach podlegających plombowaniu, o usytuowaniu i
obsłudze sieci energetycznej, wodno – kanalizacyjnej, o rozlokowaniu sprzętu
przeciwpoŜarowego, o posiadanych i stosowanych systemach ochrony i
zabezpieczenia obiektów objętych ochroną przed kradzieŜą, włamaniem, wejściem
osób nieuprawnionych na teren obiektów, o sposobie przechowywania kluczy od
pomieszczeń i zasadach ich wydawania, o funkcjonujących na terenie obiektu
systemach alarmowania i ewakuacji.
2. Zamawiający umoŜliwi Wykonawcy korzystanie z telefonu (tylko i wyłącznie w
celach związanych z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy) oraz
poinformuje go o sposobach łączności z Policją, StraŜą PoŜarną, Pogotowiem
Ratunkowym, Pogotowiem Wodno – Kanalizacyjnym, Pogotowiem Energetycznym
oraz Dyrekcją Zamawiającego.
3. Zamawiający wpisze do KsiąŜki Dozoru obiekty i przedmioty, na które naleŜy zwrócić
szczególną uwagę w czasie prowadzenia dozoru.
4. Wykonawca na własny koszt zapewni jednolite umundurowanie pracowników
ochrony, pozwalające na jego identyfikację.
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5. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania usług przeszkoli na własny koszt
pracowników ochrony, a w szczególności zapozna ich z połoŜeniem pomieszczeń i
urządzeń podlegających szczególnej ochronie, z funkcjonującymi na terenie obiektu
objętego ochroną systemami ochrony i zabezpieczeń przed kradzieŜą, włamaniem,
wejściem osób nieuprawnionych, z zasadami przechowywania kluczy do pomieszczeń
oraz zasadami ich wydawania, z miejscami umieszczenia odcięć głównych przyłączy
prądu, wody, zaworów, gaśnic i sprzętu przeciwpoŜarowego.
§5
1. Wynagrodzenie za dany miesiąc będzie wynikiem przeliczenia ilości roboczogodzin,
potwierdzonych przez upowaŜnionego pracownika Zamawiającego przez stawkę
godzinową wynikającą z oferty, t.j. ...................... złotych brutto (słownie złotych:
........................).
2. Łączna kwota jaką Zamawiający przeznacza na realizację zadania nie moŜe
przekroczyć
.............................
złotych
brutto
(słownie
złotych:
........................................).
3. Wynagrodzenie będzie przekazywane na konto Wykonawcy wskazane w fakturze
wystawionej na koniec kaŜdego miesiąca po protokolarnym stwierdzeniu naleŜytego
wykonania usługi, w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania przez
Zamawiającego.Za datę zapłaty strony uwaŜają datę obciąŜenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
4. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT. Faktura winna być
wystawiona na: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka
10, 30-633 Kraków, NIP: 6792988495.
5. Fakturę za usługi wykonane w grudniu 2016 roku Wykonawca złoŜy w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2016 roku. Wynagrodzenie zostanie
zapłacone do dnia 31 grudnia 2016 roku.
6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT,
Zamawiający odmówi jej przyjęcia.
§6
1. Zamawiający upowaŜnia ........................................ koordynatorem w sprawach
dotyczących realizacji niniejszej umowy.
2. W przypadku nieobecności wyŜej wymienionej osoby, osobą nadzorującą realizację
przedmiotu umowy wyznaczy Kierownik Działu ........................ Zamawiającego.
3. Do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy upowaŜniony jest
.................................................. .
§7
1. Strony postanawiają, Ŝe zapłacą kary umowne:
1) Zamawiający:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 Prawa zamówień
publicznych – 10 % łącznej wartości umowy określonej w § 5 ust. 2 umowy.
2) Wykonawca:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy – 10 % łącznej
wartości umowy określonej w § 5 ust. 2 umowy ,
b) za opóźnienie w przystąpieniu do wykonywania usługi ochrony – 0,5% łącznej
wartości umowy określonej w § 5 ust. 2 umowy , licząc od terminu określonego w § 2
(termin początkowy),
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c) za kaŜdy przypadek nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę
stwierdzony przez Zamawiającego i potwierdzony na piśmie w formie protokołu lub
notatki słuŜbowej – 0,5% łącznej wartości umowy określonej w § 5 ust. 2 umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody
poniesione przez Zamawiającego w wyniku niewykonania lub nienaleŜytego
wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, a w szczególności za szkody
powstałe w wyniku zaginięcia (kradzieŜy), uszkodzenia lub zniszczenia mienia
powierzonego do ochrony. Ponadto Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
odszkodowawczą za nieprzestrzeganie przepisów BHP i ppoŜ. przy świadczeniu
usług.
3. W przypadku zaistnienia zdarzeń prowadzących do powstania szkody po stronie
Zamawiającego, Wykonawca winien:
a) natychmiast zabezpieczyć teren,
b) natychmiast a nie później niŜ w ciągu godziny powiadomić organy ścigania,
c) natychmiast powiadomić koordynatora Zamawiającego telefonicznie (nr
..................) oraz faksem (nr .................). Za kaŜdą godzinę opóźnienia w
dopełnieniu któregokolwiek z obowiązków określonych w niniejszym ustępie
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości ..........................
złotych (słownie złotych: ........................................).
4. Wykonawca oraz Zamawiający sporządzą protokół komisyjny stwierdzający rodzaj i
wysokość zaistniałych szkód oraz zawierający opis okoliczności zdarzenia (w tym
zachowanie i działania podjęte przez Wykonawcę).
5. Zamawiający moŜe dochodzić odszkodowania przewyŜszającego zastrzeŜone w ust. 1
i 3 zdanie drugie kary umowne.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dopełnienie formalności związanych z wypłatą
odszkodowania na rzecz Zamawiającego.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody
wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej
umowy.

1.

2.
1)

2)
3)
4)

§8
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w przepisach
prawa, w szczególności w art. 145 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych oraz w
przepisach kodeksu cywilnego (odstąpienie ustawowe).
Zamawiający moŜe nadto w terminie od daty podpisania niniejszej umowy do dnia
określonego w § 2 (termin końcowy) odstąpić od umowy w przypadku:
zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu świadczenia usługi będącej przedmiotem
niniejszej umowy dłuŜszej niŜ 7 dni licząc od terminu określonego w § 2 (termin
początkowy),
złoŜenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, albo
wydania nakazu zajęcia jego majątku,
trzykrotnego kolejnego stwierdzenia przypadków nienaleŜytego wykonania
przedmiotu umowy,
raŜącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, przy czym przez „raŜące
naruszenie postanowień umowy” naleŜy rozumieć w szczególności: zatrudnienie
podwykonawców bez zgody Zamawiającego, przyjmowanie przez pracowników
ochrony wizyt osób postronnych (np. rodziny, przyjaciół, znajomych), wnoszenie na
teren obiektu objętego ochroną alkoholu, środków odurzających oraz ich spoŜywanie
i przyjmowanie, opuszczenie obiektu objętego ochroną przed przybyciem zmiennika,
wynoszenie lub wywoŜenie jakiegokolwiek mienia z obiektu objętego ochroną,
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korzystanie z udostępnionej przez Zamawiającego linii telefonicznej oraz
pomieszczeń w celach innych aniŜeli związane z wykonywaniem postanowień
niniejszej umowy, wykonywanie jakichkolwiek innych czynności, które w sposób
negatywny mogłyby wpłynąć na dobre i imię lub kondycje finansową Zamawiającego
lub mogłyby utrudniać prawidłowe wykonywanie niniejszej umowy.
3. W przypadku raŜącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym. W takim
przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego za juŜ
wykonane usługi.
§9
Zamawiający wydzieli i odda bezpłatnie do uŜytkowania pomieszczenia dla
pracowników Wykonawcy. Pomieszczenia te mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do
czynności związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.
§ 10
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.
3. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach:
- 3 egzemplarze dla Zamawiającego,
- 1 egzemplarz dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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