UMOWA nr ....................2016 /WZÓR/
o świadczenie usług ochrony mienia i zabezpieczenia imprez
zawarta w dniu ................................. w .............................. pomiędzy:
Polkowickim Centrum Animacji, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury w Urzędzie Gminy w Polkowicach
pod poz. 2, z siedzibą w Polkowicach 59-100, przy ul. Skalników 4, NIP: 692–000–10-47,
Regon: 001208790, reprezentowanym przez:
1. Dyrektora - Pana Andrzeja Wierdaka,
2. przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Pani Marty Moskaluk,
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
a
z siedzibą :
NIP:
, REGON
którą reprezentuje:

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, łącznie zwanych „Stronami”, o następującej treści:

1.

2.
3.
4.
5.

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY.
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę zabezpieczenia mienia
Zamawiającego oraz zabezpieczenia koncertów, imprez artystyczno-rozrywkowych /w tym imprez
masowych w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku/
w terminie od 1 lutego 2016 roku do 15 stycznia 2017 roku.
Wykonawca zapewnia wykonanie usługi przez pracowników ochrony wraz z dowódcą, w terminie
określonym w pisemnym zleceniu przekazanym przez Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi
w § 8 pkt 1 niniejszej umowy.
Wykonawca dysponuje zmotoryzowaną i umundurowaną Grupą Interwencyjną /minimum 2 patrole/, która
w przypadkach szczególnego zagrożenia udzieli wsparcia i dotrze na teren chroniony, w czasie nie
dłuższym niż 20 minut od telefonicznego wezwania.
Wykonawca wykonywać będzie ochronę imprezy współpracując z Policją, Strażą Miejską i służbami
Zamawiającego.
Wykonawca będzie wykonywał usługę ochrony na podstawie Koncesji MSWiA nr
z dnia :
§ 2.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY.
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) realizacja usługi z należytą starannością, zgodnie z regulaminem imprezy / obiektu/, wytycznymi
Zamawiającego i obowiązującymi przepisami prawa,
b) zapewnienie jednolitego oznakowania i umundurowania wraz z identyfikatorami dla wszystkich
pracowników ochrony, sprzętu i środków ochrony osobistej oraz środków łączności bezprzewodowej,
c) w przypadku ochrony imprez wyznaczenie 1 wykwalifikowanego i oznaczonego pracownika ochrony
do pełnienia funkcji
strażaka odpowiedzialnego za sprawy p.poż. /sprzęt p.poż. dostarczy
Zamawiający/,
d) dokładna lustracja ochranianego obiektu/terenu imprezy przed rozpoczęciem realizacji zlecenia,
e) współdziałanie z profesjonalnymi służbami ochrony ppoż. w likwidowaniu zagrożeń pożarowych,
f) sprawdzanie uprawnień osób do wejścia w rejon podlegający ochronie; w przypadku braku takich
uprawnień albo w przypadku zakłócania porządku, wezwanie ich do opuszczenia terenu, na którym
impreza się odbywa,
g) przeglądanie zawartości bagażu i odzieży osób w przypadku podejrzenia, iż osoby te wnoszą
przedmioty zabronione,
h) ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzkiego, a także ochranianego mienia; niezwłocznie powiadomienie Policji bądź Straży Miejskiej
i przekazanie ich przybyłym funkcjonariuszom,
i) nie wpuszczenia do rejonu objętego ochroną osób odmawiających poddania się czynnością
określonym w pkt. f, g, h,
j) zgłaszanie kierownikowi ds. bezpieczeństwa Zamawiającego wszelkich zauważonych braków i
naruszeń stanu zabezpieczenia obiektu lub terenu imprezy,
k) uczestniczenie w naradach z przedstawicielami Służb organizowanych przez Zamawiającego, które
dotyczą prawidłowego zabezpieczenia imprez.

2. Przez przedmioty zabronione, o których mowa w ust.. 1 „g” strony uznają broń, inne niebezpieczne
przedmioty i narzędzia oraz materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki
odurzające lub substancje psychotropowe.
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności kontraktowej.
4. Wykonawca kończy służbę na ochranianym obiekcie/imprezie decyzją osoby odpowiedzialnej,
wyznaczonej przez Zamawiającego.
§ 3.
CZAS TRAWANIA UMOWY.
1. Umowę zawiera się na czas określony od dnia 1.02.2016 r. do dnia 15.01.2017 r. Z chwilą jej podpisania
powstają wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z umowy.
2. Strony przewidują możliwość rozwiązania niniejszej umowy w każdym czasie za zgodnym
porozumieniem lub za wypowiedzeniem z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 4.
KARY UMOWNE.
1. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony w przypadku gdy do niewykonania
umowy dojdzie na skutek okoliczności siły wyższej, zdarzeń losowych, decyzji państwowych lub innych
okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze stron, którym nie można było zapobiec
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie bez
zachowania okresu wypowiedzenia, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 100 %
wynagrodzenia należnego za realizację niniejszej umowy, wynikającej ze stawki określonej w § 5 oraz
liczby godzin określonych w zleceniu, o którym mowa w § 1 umowy.
3. W przypadku zerwania umowy przez Wykonawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia zapłaci
on Zamawiającemu różnicę pomiędzy wynagrodzeniem wyliczonym w sposób opisany w pkt. 2,
a wszystkimi kosztami związanymi z wynajmem innej firmy ochrony do realizacji przedmiotu umowy
określonego w § 1 umowy.
4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku poniesienia szkody
przekraczającej odszkodowanie otrzymane na mocy zapisów określonych w niniejszej umowie
z powodu nienależytego zrealizowania umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia przez niego od umowy
i braku możliwości zatrudnienia innej firmy świadczącej usługi zabezpieczenia imprezy.
§ 5.
WYNAGRODZENIE.
1. Wartość umowy zostanie ustalona na podstawie iloczynu liczby godzin i stawki za 1 roboczogodzinę.
Strony ustalają stawkę za jedną roboczogodzinę pracy pracownika ochrony Wykonawcy w wysokości:
a) …......
zł netto – w przypadku zabezpieczenia imprezy sylwestrowej 2016/2017,
b) ….....
zł netto – w przypadku zabezpieczenia pozostałych imprez,
c) .. …... zł netto – w przypadku zabezpieczenia mienia Zleceniodawcy.
2. W przypadku ochrony Szopki Bożonarodzeniowej z uwagi na trudne warunki /praca na zewnątrz/, Strony
przyjmują stawkę za jedną roboczogodzinę tak jak przy ochronie imprez /patrz § 5 pkt.1 b/.
3.Na etapie fakturowania, należność będzie powiększona o należny podatek VAT.
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§ 6.
WARUNKI PŁATNOŚCI.
Zamawiający zapłaci należność za wykonanie usługi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Podstawą wystawienia faktury będzie protokół podpisany przez przedstawicieli Stron umowy
wymienionych w § 7 ust. 2 niniejszej umowy.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność przelewem, na konto Wystawcy wskazane na fakturze
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Za nieterminowe regulowanie płatności przez Zamawiającego, Wykonawca zastrzega sobie możliwość
naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
Strony oświadczają, że są czynnymi płatnikami podatku od towaru i usług VAT.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu jako odbiorcy.

§ 7.
POZOSTAŁE WARUNKI OCHRONY.
1. Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o wszelkich zmianach, które mają wpływ
na wykonanie przez niego przedmiotowej umowy.

2. Nad wykonaniem usługi przez pracowników ochrony Zamawiający i Wykonawca czuwają poprzez swoich
pracowników nadzoru i kontroli:
- do kontroli wykonywanych czynności służby ochrony Zamawiający upoważnia Pana Zenona Czuba,
tel. 76 7468828, Kom. 602124097, adres mailowy: :zenon.czub@pca.pl
- ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy wyznaczony został
…............................. kom....................., adres mailowy:.....................................

§ 8.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO.
1. Informację o potrzebie ochrony mienia lub organizowanej imprezie (miejsce, rodzaj, czas trwania,
przewidywana ilość uczestników, itp.), Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie pisemnej
z 7-dniowym wyprzedzeniem.
2. W razie istnienia na chronionym terenie specyficznych lub szczególnie niebezpiecznych warunków
Zamawiający powinien zapoznać pracowników Wykonawcy z tymi warunkami odpowiednio wcześniej
i udzielić niezbędnych informacji w tym zakresie.
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§ 9.
DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWY.
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Ustawy o ochronie osób i mienia oraz Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą na piśmie w formie aneksu pod
rygorem nieważności.
Ewentualne spory wynikłe między stronami na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygnie odpowiedni
Sąd.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

