UMOWA Nr …./2018 (Wzór umowy)
na kompleksową usługę w zakresie fizycznej ochrony nieruchomości , mienia i osób
zawarta w dniu 31.12.2018 r. w Ostrowi Mazowieckiej w wyniku udzielenia zamówień
publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
pomiędzy:
Miastem Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP 7591625088 –
podmiot reprezentujący Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej
07 – 300 Ostrów Mazowiecka ul. Henryka Trębickiego 10, zwanym dalej Zleceniodawcą
reprezentowanym przez:
Bartłomieja Pieńkowskiego – Dyrektora
Przy udziale Katarzyny Śniadały – Głównego Księgowego
a
….................................................................................................................................
zwaną dalej Zleceniobiorcą
reprezentowaną przez:
o następującej treści:
§1
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do ochrony teren Ogródka Jordanowskiego
zlokalizowanego przy ul. Różańskiej w Ostrowi Mazowieckiej wraz ze znajdującym się w jego
obrębie mieniem, w terminie od 01.01.2019 r. od godz. 0:00 do dnia 31.12.2019 r. do godz. 24:00
w następujących dniach i godzinach:
poniedziałek 22:00 – 6:00
wtorek 22:00 – 6:00
środa 22:00 – 6:00
czwartek 22:00 – 6:00
piątek 22:00 – 6:00
sobota 22:00 – 6:00
niedziela 22:00 – 6:00
2. Monitoring lokalnego systemu alarmowego w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3 oraz obiektu Kortów przy
ul. 3 Maja – całodobowo 7 dni w tygodniu poprzez aktywne prowadzenie obserwacji
sygnału odbieranego z obiektu, oraz w przypadku otrzymania sygnału o alarmie,
powiadomienie o nim Zamawiającego i wysłanie grupy interwencyjnej
§2
Ochrona realizowana będzie przez jednego pracownika ochrony fizycznej (dozorcę) codziennie
w godzinach od 22:00 do godz. 6:00 dnia następnego. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość
zwiększenia ilości godzin dozoru fizycznego na terenie Ogródka Jordanowskiego poprzez
dodatkowe zlecenie na warunkach zawartych w ofercie.
§3
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania ochrony z dołożeniem należytej staranności
i zgodnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z zaleceniami
Zleceniodawcy.
§4
Zleceniodawca i Zleceniobiorca zachowają w tajemnicy wszystkie informacje, które maja wpływ
na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu.
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§5
1. Zleceniobiorca odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą i kradzieżą z włamaniem,
wandalizmem i chuligaństwem tylko wówczas, jeśli w sposób nienależyty wykonał usługę.
Zleceniobiorca odpowiada jednak za straty spowodowane bezpośrednio takim zdarzeniem
z wykluczeniem odpowiedzialności za utracony zysk i inną szkodę pośrednią.
2. Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody w przypadku, gdy sposób dokonania kradzieży lub
wyrządzenia innej szkody wskazuje na to, że przestępstwa dokonali pracownicy Zleceniodawcy lub
inne osoby uprawnione do wejścia na teren obiektu w czasie jego dozorowania.
§6
Zleceniodawca zapewni pracownikom Zleceniobiorcy właściwe pomieszczenie zgodnie
z przepisami BHP.
§7
1. Z tytułu zadań ochronnych wymienionych w § 1 pkt 1oraz z tytułu dodatkowych zleceń,
Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy kwotę ….......zł netto plus należny
podatek VAT za jedną roboczogodzinę jednego pracownika ochrony, zgodnie z ofertą złożoną
przez Zleceniobiorcę, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2. Z tytułu zadań ochronnych wymienionych w § 1 pkt 2, Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić
Zleceniobiorcy kwotę ….......zł netto plus należny podatek VAT za jeden miesiąc monitoringu za
obiekt.
2. Przysługujące Zleceniobiorcy wynagrodzenie rozliczane będzie w okresach
jednomiesięcznych.
3. Zleceniodawca płatności określone w § 7 pkt. 1 realizować będzie na konto
Zleceniobiorcy na podstawie przedstawionych przez niego faktur w terminie 14
dni od dnia otrzymania faktury.
Nr. rachunku bankowego……………………………………..
4. Zleceniobiorca oświadcza, że jest posiadaczem w/w rachunku bankowego, który jest powiązany
z wydzielonym rachunkiem Vat.
§8
Umowa zawarta zostaje na czas określony od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
§9
Umowa może ulec rozwiązaniu:
1. w wyniku obustronnego uzgodnienia – w każdym terminie,
2. po uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniu, w formie pisemnej przez
każdą ze stron, ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego,
3. w trybie natychmiastowym w przypadku przekroczenia przez
ZLECENIODAWCĘ terminu płatności o 30 dni kalendarzowych
4. w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez
ZLECENIOBIORCĘ warunków umowy.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu przyjętego przez
obie strony umowy.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego
§ 12
Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
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§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZLECENIODAWCA:

ZLECENIOBIORCA:
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