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Zumdwienie o wartoici szacunkowej poniiej 30.000 EURO nie objgte przepisflmi ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwiefi publicznych (tekst jedn. Dn U. z 2015 r. poL

2164 z pdin, zm.) o udzielenie zamdwienia na uslugg dozoru i ochrony mienia Szkoty

Podstawowei nr 20 w Lublinie ul. Pitsudskiego 26, 20-407 Lubtin wraz z przylegtym

terenem w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

Wprowadza siq zmianq w zal4czniku nr 3 - Wz6r umowy, do zapytania ofertowego na

uslugE dozoru i ochrony mienia obiektu wraz z przyleglym terenem.

l . zmiana dotyczy $ 7 ust. 1: wykonawca zaplaci zamawrajqcemu karq umown4

w wysokoSci20 o/o miesiqcznej zaplaty za wykonan4uslugq ochrony, zgodnie ze stawk4

godzinow4 podan4 w $ 6 ust. 1, pomnoZonej przez 12 miesiEcy, w przypadku

odst4pienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy wynikaj4cych z nienalezytego

wykonania umowy przez WykonawcE.

Powinno byd:

w przypadku odst4pienia od niniejszej umowy z winy wykonawcy wynikajqcego

z nienaleZytego wykonania umowy przez Wykonawca, Wykonawca zaplaci

Zamawtaj4cemu karE umownq w wysokoSci 20 o/o lqcznego wynagrodzenia w kwocie

brutto. okreSlonego w $ 6 ust. 1.

Zmtana dotyczy $ 7 ust. 2z Wykonawca zapLaci Zamawiajqcemu karg umownq

w wysokoSci 4o/o miesiEcznej zaplaty za w1,ksn3n4 uslugE ochrony zgodnie ze stawk4

godzinow4 podan4 w $ 6 ust. 1 , za kaldorazory przypadek nienaleZytego wykonania

umowy

Powinno byd:

Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu karq umownE w wysokosci 4%o miesiEcznej

zaplaty za'wykonan4 uslugg ochrony zgodnie ze stawkE godzinow4 podan4 w $ 6 ust. 3,

za kaZdor at owy przy padek nienale?yle go wy'konania umowy.

2.



sP20.KG.26l .02.2017

uMowA o FTZYCZNA OCHRON4 MTENTA

zawarta w dniu ... .w Lublinie, w wyniku przeprowadzonego postqpowania

udzielenie zam6wienia o wartoSci ponizej 30 000 euro art. 4 pkt 8 ustawy prawo

Publicznych ustawie z dnia29 styczma2004 r. (tekst jedn. Dz. rJ. zz0l5 r. poz.2164

zm) pomipdzy

Gminq Lublin - Plac Kr6la wladyslawa tr okietka 1, NIp: 946-25-75-glr

przez Dyrektora szkoty Podstawowej nr 20 z siedzlbq w Lublinie

Pilsudskiego 26, Pani4 Kingg ostrowsk4 dziatajqcq na podstawie

udzielonego zarz4dzeniem . . prezydenta Miasta Lublin z dnia

zw anEdal ej Wynaj muj 4cym,

a

z siedzib4

zareJestrowan4 w

pod numerem KRS

zwanew dalszym ci4gu

P o dstawa prawna zezw alaj qca na prowadzenie dzialalno sci go spodarczej :

Zat4cznik nr 3 do zapytania

na Uslugg dozoru i ochrony mienia obiektu wrazzprzylegl

re

przy al. Jozefa

pelno ictwa

roku,

go

terenem
UMOWY

trybie

len

poZn.

umowy rrWykonaw cq", teptezentowanym przez:

Strony zgodnie postanawiaj4 co nastEpuje:

$1
L. zamawtajqcy zleca, a wykonawcazobowiqzuje sig do wykonywania uslug:

,,DoKir i ochrona mienia szkoly Podstawowej nr 20 w Lublinie, 20-407

al. Pilsudskiego 26 wraz z przyleglym terenem-"

ublin,



2.

3 .

OdpowiedzialnoSd Wykonawcy za powierzone mienie Zamawiajqcego w qbiekcie
szkolnym tozpoczyna sip w dniu przejEcia ochrony obiektu, tj. dnia 01 wrzeSnia;2017 r.
od godz. 19.30 i trwa do dnia 31.08.2018 r. do god2.6.30.

Wykonawca w toku reahzacji umowy gwarantuje jej wykonanie z nale2yta star4nnoSci4
i zgodnie z normami i przepisami prawa obowi4zujEcymi w tym zakresie.

$2
l. Do obowi4zk6w Zleceniobiorcy nale2y:

1) Dozor budynku Szkoly

2) Doz6r boiska szkolnego i terenu niezabudowanego

3) Obsluga monitoringu wizyjnego

4) Dokonywanie obchod6w calego terenu po jego zamkniEciu

5) Kompleksowa ochrona obiektu przed kradziezau wlamaniem, pozarem, zq1aniem

i dewastacj4 - natychmiastowe reagowanie na wystqpuj qce zd,arzenra

6) Prowadzenie rejestru os6b wcho dzqcych i wychodz4cych z obiektu po zakopczeniu

zajE( dydaktycznych

7) Po godzinach zamkniEcia szkoiy wpnszczane sq osoby wynajmuj4ce pomiespczenia

w Szkole

8) Biez4ce prowadzenie Ksi4zki Sluzby

9) Po godzinach zamkniEcia szkoly, wykonuje patrole lraz na godzinE po koryt@rzach,

wszystkich dostEpnych pomieszczeniach, sprawdza klatki schodowe i zabezpipczenie

wszystkich otwor6w wyjSciowych oraz okien. W trakcie patrolu rejestruje ws[ystkie

zjawiska odbiegaj4ce od normalnoSci dnia codziennego, kt6re w jego ocefrie nie

powinny miei miejsca, analizuje je i na tej podstawie podejmuje {ecyzje
o poinformowaniu kierownika jednostki.

l0)10)Przeciwdzialania przebywaniu na terenie obiektu os6b obcych, co do {t6rych
istnieje uzasadnione przypuszczenie ze moge zakl6ci(, porz4dek lub z{gruza1,

bezpieczefistwu

ll)Zglaszai upowaznionemu pracownikowi szkoly zauwa2one uszkodzenia i awari]e

12) W okresie zimowo-wiosenno-jesiennym w czasie nieobecnoSci pracownikow $bslugi
szkoly (woLne, konserwator) utrzymuje

terenie objqtym ogrodzeniem szkolnym

we wlaSciwym stanie ci4gi komunikacyjne na

(usuwa skutki opad6w Sniegu i gololpdzi tj.

oczyszcza nawierzchnie ze Sniegu, lodu i zapobrega jej Slisko{ci poprzez pos]ypanie

oczy szczonej powierzchni piaskiem)



l3)W przypadku prac remontowych na terenie obiektu spos6b postEpowania dozorc6w
bEdzie ustalany kahdorazowo w zalehnolci od rodzaju prac remontowych
prowadzonych na terenie budynku

l4)o kazdym zdarzeniu innym niz normalny cykl pracy pracownicy ochrony bgdq
informowani

2. Wymagania odnoScie wykonania przedmiotu uslugi:

l) Czas trwania ochrony obiektu w ci4gu doby: od poniedzialku do pi4tku w godzinach
od l9:30 do 6:30, pozostale dni tj. we wszystkie soboty, niedziele i SwiEta, ktore s4

.iednoczeSnie dniami ustawowo wolnymi od pracy: od godziny 6.30 do godzipry 6.30
dnia roboczego.

IloSi pracownik6w ochrony na zmianie - 1 (jeden).

wykonawca powinien wyposazyd pracownika ochrony w telefon kom6rkowy.

Kazdy nowy pracownik ochrony powinien by( bezwzglpdnie zglaszany na pi$mie do
Dyrektora Szkoly na co najmniej 3 dni przed rozpoczgciem siuzby

Pracownik ochrony winien byi ubrany w ubranie sluzbowe i posiadai identyfikator.

Grafik zmian pracownik6w ochrony powinien byd dostarczany do kierownika
gospodarczego na caly nastEpny miesi4c na 3 dni przed kofrcem poprzedniego

miesiaca

3. Zabrani sig:

1) Spozywania alkoholu na 24 godziny przed rozpoczgciem sluzby i podczas pglnienia

sluzby

2) Przyjmowania goSci podczas sluzby

3) Ogl4dania telewizji

4) Bezwzglqdnie korzystania z telefon6w, faks6w, komputer6w i innych urVqdzefr

znaidujqcych siE w pomieszczeniach z zastrzeleniem, ze nie dotyczy to wykonywania
polqczeh telefonicznych z numerami alarmowymi w razie zaistnienia takiei
koniecznoSci

5) Otwierania szaf,

dokLrment6w Zamawiaj4cego, ich kopiowania, wynoszenia a takze zmiany pol]ozenia

tych dokument6w

6) UdostEpniai osobom postronnym bez zgody Dyrektora szkoly zapis6w monitpringu

wizyjnego

1 l

4)

5 \

6)

szafek, szuflad, zapoznawania siQ z treSciq iakichkplwiek



7) wydawania kluczy pracownikom szkoly za wyjEtkiem Dyrektora szkoly,

Wicedyrektora oraz kierownika gospodarczego

$3
W zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

Zleceniodawca udostqpni pomieszczenie zlokalizowane w budynku szkoly dla
pracownika(ow) Wykonawcy.

Zleceniodawca informuje WykonawcE o zidentyfikowanych nowych zagro1eniach
czynnikach niebezpiecznych, szkodliwych i uci4Zliwych, na kt6re mogq byc nara1eni
pracownicy Wykonawcy.

Wykonawca zaopattuje pracownik6w w umundurowanie zgodnie z zasadami okreSlonymi w
ustawie o ochronie os6b i mienia z wrdocznym identyfikatorem zawierajqcym: nazwisko
i imip. zdiqcie pracownika ochrony otaz nazw,q firmy oraz Srodki l4cznoSci (telefon

komorko )

Przedstawiciel Wykonawcy, osoba bezpoSrednio kieruj4ca pracownikami przepr,owadza

instruktaz stanowisko vr,y z zal<resu bhp.

ZamawiajEcy zapoznaje pracownik6w Wykonawcy z procedurami i instrukcjami u niego
obowiqzuj4cymi.

$4
I. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do nadzoru i kontroli pracownik6w ochrony, wgl4d do
dokumentacii i dokonywania wpis6w do Ksi4zki sluzby przezosoby upowaznione.

2. W zakresie kontroli naleZytego wykonania umowy osob4 odpowiedzialnq ze strony
Wykonawcy.f est f a l, r . . ,  l v t .

3. W zakresie kontroli nalezytego wykonania umow)' osob4 odpowiedzialnq ze strony
Zamawiajqcego w budynku szkoly i na terenie wok6l szkoly jest Dyrektor szkoly.

$s
1' Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane kradziezqlub wlamaniem, rabqnkiem,

pozarem i dewastacjq chronionego mienia w trakcie rcalizacji umowy do pelnej

wysoko6ci powstalej szkody - w sy'tuacji wyrzqdzenia jej z winy pracownik6w

Wykonawcl'. Wykazanie braku odpowiedzialnoSci za szkodE ciqzy( bEdpie na
Wykonawcl'.



Zamawiajqcy nie odpowiada za szkody na osobach trzecich v,,yrzqdzorye przy
wykonywaniu czynnoSci ochrony przez Wykonawcg.

wykonawca ponosi odpowiedzialnosd materialnq za szkody wynikle I winy
pracownik6w Wykonawcy w nastEpstwie niewlaSciwego wypel4iania obolvi4zk6w
okleSlonych umow4lub celowe go dzialama.

wykonawca zobowrqzuje siE do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej

odporviedzialno sci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnodci.

wykonawca zobowrqzany jest do zachowania w tajemnicy wqzelkich
maj 4c yc h wplyw na stan b ezpi e czenstw a Z amawi aj qc e go.

6' Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochropry przetwQrzanych
danych osobowych zgodnie z przepisarni Ustawy z dnia 29 sierpnia l99j r. o echronie
danych osobowych ( Dz. U. 22002r. Nr 101, poz926 zpoL. zm.)

7' ajqcy okrelTa, ze dane osobowe przetwatzane przez Wykpnawcq w ramach
i Umowy mogQ byi wykorzystywane przez niego wylqcznie w celu rbalizacii

Umo

$6

1. Strony r"rstalaj4 2e zgodnie z treSci4 oferty Wykonawcy za wykonanie irzedmiotu umowy
zamawiaiqcy zaplaci wykonawcy lqczne wynagrodzenie w kwocie bru]tto .)...... zl
(s lown ie  z l :  . . .  . . . . . . . ) ,
na kt6r4sklada sig wynagrodzenie netto w wysokoSci .. . . . . . . .  . . . . .1... .  21
(slownie zl: .................

oraz kwota ...21 (slownie zl

stanowi4ca ...  . . . .  podatku VAT

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczane

z pomnozenia faktycznie przepracowanyc

stawkq roboczogodziny wymienion4 w ust.

3. Strony ustalaj4stawkg za jednqroboczogodz

..., . . . . .21netto * VAT wedlug ob

tj. .... eJ brutto (slownie:

zgodnie z ofertq Wykonawcy przedstawionq i wybranq przez Zanlawiajqcegof kt6ra
stanowi zalqcznik do umowy.

4. Zaplata za ustugg bEdzie dokonywana przelewem na konto wskazane przez Wyk$nawca
w terminie 14 dni od momentu otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT.

2.

a
J .

4.

5 .

w zakresie

informacji



a
l

4 .

5' Faktury bqd4 wystawiane przez WykonawcE do 5 dnia miesi4ca nastEpujqcego po rniesiqcu
Swiadczenia uslugi.

6. Fakttrry za uslugE powinna by6 wystawiane w nastppuiqcy spos6b:
NABYWCA: Gmina Lublin, pl. Kr6la wladyslawa tr okietka I.
20-109 Lubl in,  NIP: 9462575811

ODBIORCA: Szkola podstawowanr 20 w Lublinie,

al. I ozefa Pilsudskieg o 26, 20 -407 Lublin.

7 ' W razie op62nienia zaplaty wynagrodzenia za przedmiot umowy, Zamawiajqcy
zobowiqzany jest do zaplaty ustawowych odsetek zakazdy dzienzwloki.

$7
w przypadku odstqpienia od niniejszej umowy z winy wykonawcy wynikaiqcego
z nienalezytego wykonania umowy ptzez wykonawcE, wykonawc a zapraci
Zamawiajqcemu karg umorvrlQ w wysokoS ci 20 % l4cznego wynagrodzenia w kwocie
brutto, okreSlonego w $ 6 ust. 1.

Wirkonawca zapl'aci Zamawiajqcemu karE umowne w wysokosci 4o/o miesiEcznej
zaplaty za wykonan4 uslugE ochrony zgodnie ze stawk4 godzinow4 podanq w $ 6 ust. 3,
zakaZdorazo przypadek nienalezytego wykonania umowy,

Wykonawca wyra4a zgodE na potr4cenie kwot kar umownych z wnag\odzenia
placone go przez Zamawiaj qcego.

Pruez nienaleZyte wykonanie umowy rozumie siQ wszelkie naruszenia prawa
i postanowieri niniejszej umowy, a zwlaszcza zaniedbania powstale przy rgalizacjr
umowy ze strony Wykonawcy, kt6re spowoduj4 straty w ochranianym mieniu lub
substancji budynku, a w szczeg6lnoSci zaniedbanie lub zaniechanie podjgcia dzialan
maj4cych na celu ochronE mienia Zamawrajqcego przed kradziezqlub znjszczeniem. nie
podjEcie stosownych dzialan maj4cych na celu zmniejszenie do minimum powstalych
szkod b4dL tez niewlaSciwe zabezpieczenie miejsca zdarzema oraz nre powiadomienie
stosownych sluzb o wyst4pieniu zagrohenia lub szkody.

Nienalezl'te wykonywanie umowy ptzez Wykonawcq stanowii bgdzie podstawp do
odst4pienia zamawiai4cego od niniejszej umowy i zobowiqzania wykonawcy do
zaplacenia kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1.

Kazdej ze stron przysluguje prawo rozwi4zania umowy za 3 miesipcznym okresem
wypowiedzenia, ptzy czym koniec okresu wypowiedzenia winien przypaSi na ostatni
dzieri danego miesi4ca.

5 .

6 .

7.

8 .



9. W przypadku raZ4cego naruszenia umowy przez
rozwiEzac umowQ bez zachowania wypow jedzenia ze

$8
umowE niniejszq zawieraiq obie strony na czas okreslonv
dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wykonawc e, pamawiaj qgy

skutkiem natyghmiastowym.

moze

1

do

1

a
J .

od dnia I wrze5nia 2017 r.

Ze strony Zleceniodawcy nadz6r nad prawidlow4 realizaciquslugi bgdzie pelnii:
Malgorzata Puczyk - Kierownik gospodar czy ter. gr 53214 35 wew. rf

"_ ":"" 
t t vklnawcr nwdzor nad prawi d row q r earrzacj 4 usrugi b gdzi e pelni i :

. . . . . . .  t e l .

$e
I' zakazuie sig zmian postanowien zawartej umowy w stosunku d{ tresci ofQrty, na
t' LakazuJe sig zmian postanowien zawartej umowy w stosunku d{ tresci ofQrty, na
podstawie, kt6rej dokonano wyboru Wyko

takich zmran wynika z okolicznoSci, kt6rych

umowy, lub zmiany te s4 korzystne dla Zamat,

2. Zmiana umowy dokonana znaruszenjem pr

$r
l. W razie wyst4pienia istotnej zmiany okc

nie leLy w interesie publicznym, czego n

umowv, Zamawiaj4cy moze odst4pii o

wiadomoSci o powyzszych okolicznoSciac

jedynie wynagrodzenianalehnego mu z ty
2. Odst4pienie od umowy powinno nastqpii

takiego oSwiadczenia i musi zawierac uzas
3. W ruzie utraty przez WykonawcE koncelW ruzie utraty przez WykonawcE koncel

w zakresie uslug ochrony os6b i mienia u
rodzi skutkr przewidziane w przypadku odst

o k r e S l o n e w $ 7 u s t .  l .



$ 1 1
L W sprawach nie uregulowanych niniejsz4umowg bgd4mialy

Kodeksu Cywilnego.

2- wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagai4formy pisemnej pod
niewa2noSci.

3. Ewentualne spory dotyczqce realizacjipostanowieri umowy rozstrzy
wlaSciwy dla siedziby Zamawiajqcego,

$12
UmowE niniejszq sporz4dzono w 2jednobrzmi4cych egzemprarzach, po
stron umowy.

l. Zamawiaj4cy:

bEdzie


