Załącznik nr4

UMOWA
Zawarta w Ostrowcu Św. w dniu .......................2018 pomiędzy
firmą ..................................... z siedzibą w: ............................................................................................
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................................................................... pod
numerem ....................................;NIP: ...................................., REGON:..............................................
kapitał zakładowy:……………………………
reprezentowaną przez :
- ......................................................................
- ......................................................................
w dalszej treści umowy zwanym Wykonawcą,
a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji-spółka z ograniczona odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski, Aleja Jana Pawła II 45 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000062034, NIP: 661-17-74-691 kapitał zakładowy 7.128.100,- zł.
reprezentowanym przez:
- Prezesa Zarządu - mgr inż. Jarosław Kateusz
- Prokurent, Główny Księgowy- mgr Katarzyna Piętos
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy są usługi ochrony osób i mienia, świadczone przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego w okresie od dnia 01.02.2018r. do 31.01.2019r. z podziałem na :
1.1. Ochronę budynku i mienia poprzez monitorowanie budynków i placu w Ostrowcu Świętokrzyskim przy
Al. Jana Pawła II 45 za pomocą lokalnego systemu kamer,
1.2. Usługę transportu chronionego – konwój i inkaso wartości pieniężnych.
1.3. Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego znajdującego się w obiekcie: stacja paliw MPK, 27-400
Ostrowiec Św., Aleja Jana Pawła II 45.
2. Ochrona budynków i mienia dotyczy obiektów stanowiącego własność Zamawiającego:
2.1. Budynki , plac manewrowy oraz parking niestrzeżony w Ostrowcu Świętokrzyskim przy Al. Jana Pawła
II 45będzie monitorowany poprzez system nadzoru wizyjnego w centrum monitoringu Wykonawcy w
godzinach od 22:00 do 6:00 we wszystkie dni tygodnia , a także w dni świąteczne i wolne od pracy.
2.2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony należeć będzie:

2.2.1 prowadzenie monitoringu terenu zamawiającego poprzez system nadzoru wizyjnego ,
2.2.2. pełnienia nadzoru nad powierzonym mieniem, celem zabezpieczenia go przed pożarem
oraz innymi szkodami i zagrożeniami,
2.2.3.używanie urządzeń systemu nadzoru wizyjnego zgodnie z ich właściwościami i
przeznaczeniem,
2.2.4. w razie konieczności alarmowanie odpowiednich służb wewnętrznych zamawiającego i
wykonawcy oraz służb zewnętrznych (policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, pogotowie
ratunkowe, energetyczne, wodociągowe itp.),
2.2.5. zapewnienie w razie konieczności reakcji grupy interwencyjnej wykonawcy w czasie 15
minut od otrzymania zgłoszenia od pracownika ochrony, monitorującego teren
zamawiającego.
2.2.6.bezpłatne podłączenie lokalnego systemu kamer do centrali monitoringowej wykonawcy.
3. Usługa transportu chronionego – konwój i inkaso wartości pieniężnych.
3.1. Do obowiązków wykonawcy w zakresie konwojowania wartości pieniężnych należeć będzie:
3.1.1. wykonywanie usługi do 3 razy ( wg. potrzeby) w dni robocze w godzinach 11:00 – 13:00
z kasy w siedzibie zamawiającego,
3.1.2. potwierdzenie odbioru gotówki w zamkniętych kopertach wraz z przygotowanym przez
kasjera „dowodem wpłaty w rejestrze konwoju,
3.1.3. konwój gotówki przystosowanym do tego celu samochodem służbowym wykonawcy i
dokonywanie jej wpłaty na konto MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim w Banku
Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim,
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3.1.4. zwrot do kasy w tym samym dniu potwierdzonych przez bank dowodów wpłaty wraz z
klauzulą „ przyjęto bez sprawdzania zawartości”,
3.2. Wartość gotówki przekazana wykonawcy nie może być większa niż 70 000,00 zł (słownie:
siedemdziesiąt tysięcy 00/100 zł.
3.3. O terminie (data, godzina) konwoju zamawiający powiadomi wykonawcę telefonicznie z
dwugodzinnym wyprzedzeniem.
4. Usługa monitorowania lokalnego systemu alarmowego znajdującego się w obiekcie: stacja
paliw MPK, 27-400 Ostrowiec Św., Aleja Jana Pawła II 45 przez cały czas trwania umowy, 24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a także w dni świąteczne i wolne od pracy.
4.1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie monitorowania lokalnego systemu alarmowego
należeć będzie:
4.1.1. monitorowanie sygnału lokalnego systemu alarmowego całodobowo we wszystkie dni
tygodnia , a także w dni świąteczne i wolne od pracy,

4.1.2. podejmowanie właściwych procedur poprzez wysłanie grupy interwencyjnej do obiektu
w czasie po uzyskaniu sygnału z lokalnego systemu alarmowego nie dłuższym niż. 6 minut,
4.1.3. przeciwdziałaniu próbom kradzieży na terenie ochranianego obiektu,
4.1.4. ujmowaniu sprawców przestępstw oraz przekazywaniu ich Policji,
4.1.5.podejmowania działań w kierunku zapewnienia przestrzegania porządku publicznego,
4.1.6. zabezpieczenia obiektu do czasu przyjazdu policji lub właściciela,
4.1.7. bezpłatne podłączenie lokalnego systemu alarmowego do centrali monitoringowej
wykonawcy,
4.1.8. bezpłatne zapewnienie urządzeń służących do realizacji usługi
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem
umowy imiennych list pracowników, którzy będą brali udział w wykonywaniu usługi konwoju o
której mowa w punkcie 3.
§2
1. Zamawiający przekaże wykonawcy wykaz osób, które należy powiadomić o zaistnieniu nagłych
zdarzeń wymagających podjęcia stosownych decyzji oraz numery telefonów tych osób. Wykaz
osób stanowi załącznik nr 1 do umowy.
2. Zamawiający przekaże
wykonawcy wykaz osób uprawnionych do odwołania grupy
interwencyjnej w przypadku nieuzasadnionego włączenia (przycisku napadowego) systemu
alarmowego.
§3
1. Wykonawca i zamawiający zachowają w tajemnicy wszelkie informacje, w szczególności te
które mają wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy oraz po jej
rozwiązaniu.
2. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi zamawiającego o powstałych zakłóceniach w
prawidłowym odbiorze sygnałów z ochranianych obiektów, mających wpływ na
funkcjonowanie systemów ostrzegania.
3. W przypadku braku możliwości monitorowania obiektu przez system monitoringu wizyjnego lub
monitorowania lokalnego systemu alarmowego na stacji paliw, na skutek uszkodzenia
przekazu, uszkodzenia systemu alarmowego lub dokonania w obiekcie przestępstwa,
wykonawca niezwłocznie powiadomi telefonicznie o tym fakcie zamawiającego. Dalsze
decyzje w sprawie ochrony podejmie zamawiający.
4. Wyznaczone osoby przez zamawiającego, o których mowa w §2 ustęp 1 są zobowiązane do
stawienia się w chronionym obiekcie w czasie nie dłuższym niż dwie godziny od chwili
powiadomienia.
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5. Jeżeli po upływie dwóch godzin od czasu powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu wyznaczona
osoba nie stawi się w chronionym obiekcie, wykonawca zabezpieczy obiekt dozorem
fizycznym przez jednego pracownika ochrony ze stawką jak za ochronę podstawową wg.
stawki określonej w § 4 pkt. 4.
§4
1. Zleceniodawca będzie uiszczał wykonawcy wynagrodzenie miesięczne za czynności
wymienione w § 1 umowy w wysokości zryczałtowanej tj. kwotę: .................. zł (słownie:
............................. 00/100 zł).
2. Do powyższej kwoty będzie doliczony należny podatek VAT według stawki obowiązującej w
dniu wystawienia faktury.
3. Należność z tytułu realizacji umowy zleceniodawca będzie regulować przelewem w terminie 21
dni od daty wystawienia faktury.
4. W przypadku zaistnienia zdarzenia o którym mowa w § 3 ustęp 5 zamawiający zapłaci
wykonawcy wynagrodzenie za godzinę pracy pracownika ochrony w wysokości 13,00 zł
(słownie: trzynaście 00/100 zł ) brutto na podstawie wystawionej f-ry. Termin płatności – 21 dni
od daty wystawienia faktury.
§5
Wykonawca oświadcza, że:
1. Posiada opłacone polisy ubezpieczeniowe OC w zakresie odpowiedzialności deliktowej,
kontraktowej dot. ochrony osób i mienia, kontynuowane przez cały okres obowiązywania
umowy na kwotę….................. Kopia polisy stanowi załącznik do umowy.
2. Pracownicy realizujący zamówienie w zakresie konwojowania wartości pieniężnych i inkaso
oraz grupy interwencyjnej posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej.
§6
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy z przyczyn
będących po jego stronie i zobowiązuje się do wyrównania powstałej straty.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zamawiającemu kary umowne w wysokości:
2.1. 10% wartości wynagrodzenia netto określonego w §4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca.
2.2. 2 % wartości wynagrodzenia netto określonego w §4 ust. 1 w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy w danym dniu w zakresie każdej czynności określonej w
umowie .
2.3. Zamawiający może potrącić kary umowne z należnego wykonawcy wynagrodzenia.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz inne ustawy szczegółowe dotyczące przedmiotu umowy.
§8
Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Ewentualne spory mogące powstać na tle stosowania postanowień niniejszej umowy będą
rozstrzygane polubownie, a w razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia poddane zostaną
pod rozstrzygnięcie przez Sąd Gospodarczy w Kielcach.
§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY (MPK):
WYKONAWCA:
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

WYKAZ OSÓB DO POWIADAMIANIA
w przypadku zaistnienia zdarzeń o których mowa w § 3 ustęp 2 i 3 umowy
KOLEJNOŚC POWIADAMIANIA ZGODNIE Z LISTĄ
L.p.
IMIĘ I NAZWISKO/FUNKCJA
1
STANISŁAW CHOINKA
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH
2
ANDRZEJ PRASZYŃSKI
SPECJALISTA DS. BHP I P.POŻ
3
MAŁGORZATA ZAGULSKA
KIEROWNIK
4
JAROSŁAW KATEUSZ
PREZES ZARZĄDU
ZAMAWIAJĄCY (MPK):

TELEFON
502 793 006
604 932 838
602 176 451
604 932 888

WYKONAWCA:
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