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ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkola Podstawowa nr 20 im. Jaroslawa D4browskiego w Lublinie zaprasza do zlo2enia oferfl na
uslugp dozoru i ochrony mienia obiektu wrazz przyleglyrn terenem.

1. NAZWA r ApRES ZAMAWIAJ.TCEGO
zamawrajqcv: Gmina Lublin, plac Kr6la wladyslawa Lokietka r,20-109 Lublin
NIP : 946 257 58 11

reprezentowana przez dyrektora Szkoly Podstawowej nr 20 w Lublinie
Adres do korespondencji:
Szkola Podstawowanr 20 w Lublinie, al. Pilsudskiego 26,20-407 Lubtin
tel. (81) 532-14-35 faks (81) 534-99-ll
www.sp20.lublin.pl e-mail: poczta@sp20.lublin.eu

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:
Zam6wienie o wartoSci szacunkowej poniZej 30.000 EURO nie objEte przepisami ustawy z dnia
29 styczttia2004r. Prawozam6wiefr publicznych (tekstjedri. Dz.IJ.z2015r.poz.2164zpoLn.zm.).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Przedmiotem zamowienia jest usluga dozoru iochrony mienia Szkoty Podstawowej nr 20 w Lublinie
al. Pitsudskiego 26, 20-407 Lublin wraz z przylegtym terenem.

rynnoSci:
l. Doz6r budynku Szkoty.
2. Dozor boiska szkolnego i terenu niezabudowanego.
3. Obsluga monitoringu wizyjnego.
4. Dokonywanie obchodow calego terenu po jego zamknigciu.
5. Kompleksowa ochrona obiektu przed kradziel4 wlamaniem, pozarem, zalaniem i dewastacj4 -

natyclrm iastowe reagowan ie na wy stgp uj 4ce zdarzenia.
6. Prowadzenie rejestru os6b wchodzqcych i wychodzqcych z obiektu po zakortczeniu zajg6

dydaktycznych.
7 . Bie2qce prowadzenie Ksi4zki Slu2by.
8. Po godzinach zamknipcia Szkoly, wykonuje patrole raz na godzing prc korytarzach, wszystkich

dostppnych pomieszczeniach, sprawdza klatki schodowe i zabezpieczenie wszystkich otwor6w
wyjSciowych oraz okien. W trakcie patrolu rejestruje wszystkie zjawiska odbiegaj4ce od normalnoSci
dnia codziennego, ktore w jego ocenie nie powinny mie6 miejsca, anahzujeje i na tej podstawie
podejrn uj e decy z1e o po in formowan i u kierow n ika jednostki.

9. Po godzinach zamknipcia szkoty wpuszczalle s4 osoby wynajmuj4ce pomieszczenia w Szkole.
10. Przeciwdziatania przebywaniu na terenie obiektu os6b obcych, co do kt6rych istnieje uzasadnione

przypuszczenie, 2e mog4 zakl6cii porz4dek lub zagra2ac bezpieczeristwu.
11. Zglaszac upowaznionemu pracownikowi szkoly zauwa2one uszkodzenia ii awarie.
12. W okresie zimowo-wiosenno-jesiennym w czasie nieobecnoSci prar:ownik6w obslugi szkoty

(wozne, konserwator) utrzymuje we wla5ciwym stanie ci4gi komunikacyjne na terenie objEtym
ogrodzeniem szkolnym (usuwa skutki opad6w Sniegu i gololedzi, tj. oczyszcza nawierzchnie ze
Sniegu, lodu i zapobiega jej Slisko6ci poprzez posypanie oczyszczonej powierzchni piaskiem).



l3 w przypadku prac remontowych na terenie obiektu spos6b postgpowania pracownik6w ochrony
bEdzie ustalany ka2dorazowo w zale2noSci od rodzaju prac remontowych prowadzonych na terenie
budynku.

14. O kaldym zdarzeniu innym niz normalny cykl pracy pracownicy ochrony bgd4 informowani.

Czas trwania ochrony obiektu w ci4gu doby: od poniedzialku do piqtku w godzinach od l9:30 do
6:30, pozostale dni tj. we wszystkie soboty, niedziele i 6wigta, kt6re i4jedno"risni. dniami ustawowo
wolnymi od pracy: od godziny 6.30 do godziny 6.30 dnia roboczego.
IloSd pracownik6w ochrony - I (eden).2.

J.

4.

wykonawca powinien wyposazy6 pracownika ochrony w telefon kom6rkowy.
Ka|dy nowy pracownik ochrony powinien byi bezwzglEdnie zglaszany na pismie do Dyrektora

Szkoly, na co najmniej 3 dni przedrozpoczpciem slu2by.
5. Pracownicy ochrony winni by6 ubrani w ubrania sluzbowe i posiadai identyfikatory.
6' Grafik zmian dozorc6w powinien byi dostarczany do kierownika go.podu..r.go na caty nastEpny

rniesi4c na 3 dni przed koricern poprzedniego miesi4ca.

Wsp6lny Slownik Zam6wien CPV:
l9'7 10000-4 uslugi ochroniarskie

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
Wykonawca bpdzie realizowal zam6wienie przez okres l2 miesipcy od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji uslugi: od 1.09 2018 r. do 31.08.2019 r.

5. MIEJSCE, SPOS6B I TERMIN ZLOZENTAOFERTy:
Dokumenty w niniejszym postQpowaniu bpd4 przekazywane oferentom: bezpoSrednio, pocztau faksem
lub mailem.
Ofertp naleLy zloLy( w formie pisemnej na ,,Formularzu oferty" stanowi4cym zalqcznLk nr 1 do
niniejszego zapytania ofefiowego wraz z wymaganymi zal4cznikami do formularza do dnia22 czervyca
2018 r. do godz. 14.00 osobi6cie w Sekretariacie szkoly - pok6j nr 2 naparterzeb1d| drogqpocztowe
na adres: Szkola Podstawowa nr 20 w Lublinie, al. J. Pilsudskiego 26,20-407 Lublin.

6. KRYTBRIA OCENY OFERT I ICH WAGA:

Przy wyborze oferl zamawiajqcy bgdzie siE kierowal nastgpuj4cymi kryteriami:

1. Cena (CY70% (maksymalnie 70 punkt6w)
2. DoSwiadczenie Wykonawcy w ochronie obiekt6w o5wiatowych (D) - 30% (maksymalnie 30
punkt6w)

Przlz ocenie ofert w kryterium Cena (C) zostanie zastosowany nastgpuj4cy wz:6r arytmetyczny:
Cena (C) Liczna punkt6w : (najnilsza cena spoSr6d wszystkich oferVcena oferty badanej) x 70
Por6wnaniu ofert bgdzie slu?yla cena brutto.

punkty bEd4przyznawane na podstawie zlo2onego przez Wykonawcg w ofercie Wykazu o wykonanych
przez Wykonawcp zam6wieniach - Zalqcznik nr 2 wraz z dokumentami potwierdzajqcymi nale|yle
wykonanie usfug wskazanych w tymhe wykazie, z zastrzeleniem,2e od jednego kontrahenta moZe by6
przedstawiony tylko j eden dokument potwierdzaj 4cy.
IloSi punkt6w w kryterium do6wiadczenie (D):

- Je2eli Wykonawca w zalqczniku nr 2 wykaZe, ze wykonal w okresie ostatnich 3 latach jedn4 uslugg
zwiqzan4z przedmiotem zam6wienia otrzyma 5 pkt
- JeZeli Wykonawca wyka2e, ze wykonal w okresie ostatnich 3 latach dwie uslugt zwiqzane

z przedmiotem zam6wienia otrzyma l0 pkt;
- Jezeli Wykonawca wykale, Ze wykonal w okresie ostatnich 3 latach trzy uslugi zwiqzane

z przedmiotem zamowienia otrzyma 20 pkt;



- Jeaeli Wykonawca wykale, ze wykonal w okresie ostatnich 3 latach co najmniej cztery uslugi
zwiqzane z przedrniotem zam6wienia otrzyma 30 pkt.

Sumaryczna liczba punkt6w zostanie obliczona jako suma iloSci punkt6w, jakie otrzyma dana oferta za
poszczeg6lnekryteria: W:C + D

gdzie: W -lqcznaliczba punkt6w dla wszystkich kryteri6w
C - liczba punkt6w w kryterium Cena
D - liczba punkt6w w kryterium DoSwiadczenie Wykonawcy w ochronie obiekt6w oSwiat.

Wszystkie obliczenia dokonywane bgdq z dokladno5ci4 do dw6ch miejsc po przecinku.
Zanajkorzystniejszqzostanie uznanata spoSr6d ofert, kt6ra otrrymanajwipksz4tqcznqilogd punkt6w.
Jezeli nie mozna wybrai oferty najkorzystniejszej z uwagi nato,2e dwie lub wigcej tfert przedstawia
taki sam bilans ceny i kryterium do6wiadczenia, Zamawiajqcy spo6r6d tych oiei wybierze ofertp
z najni2sz4cenar.

7. POZOSTAI,E WARUNKI:
I' Wykonawca pozostaje zwiqzany zloZonqprzez siebie ofertqprzez okres 30 dni od terminu
skladania ofeft.
2. Oferta powinna by6 podpisana przez osob4 uprawnion4 do wystgpowania w imieniu Wykonawcy,

a wszystkie strony oferfy - w tym wszystkie zal4czntki- powinny by6 parafowane przez osobg
podpisuj4cq ofertE. Oferta powinna byt, zlqczorra w spos6b trwaly.

3. Oferry nieczytelne nie bgd4rozpatrywane - zostanqodrzucone.
4.Oferent, ktorego propozycja uslugi zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany telefoniczne bqdl drogq mailow4 i zobowiqzany zostanie d; podpisania
zZatnawiajqcym umowy.

5. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie i drog4
elektroniczn4 Wykonawcy, kt6rego ofertg wybrano.

6.Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedloLry Zamawiajqcemu dol<ument okre6lajqcy spos6b
reprezentacji podmiotu (kopig odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej oraz (e6li to dotyczy) pelnomocnictwo.

7. Do kontakt6w i wyjaSnief ze strony Zamawiajqcego upowazniona jest:
Pani MalgorzataPuczyk - Kierownik gospodarczy - tel. (81) 532-14-35 wew. l7

Adres e-mail : mpuczyk@sp20.lubl in.eu
8. Zastrzegamy sobie prawo do uniewaznienia konkursu ofert bez podania przyczyny i nie ponosimy

koszt6w zw iqzany ch z przedstawien iem oferly,
9. W przypadku nadeslania niekompletnej oferff zastrzegamy sobie prawo jej odrzuceniabez

poinform owan ia oferenta.

8. ZAr,4CZNIrfl DO ZAPYTANIA:
l. Zalqcznik nr 1 - Formularz ofeftowy
2. Zalqcznik nr 2 - Wykaz uslug wykonywanych lub wykonanych w ci4gu ostatnich trzech lat przed

uplywem terminu skladania ofert, a jeleli okres prowadzonej dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie,
por6wnywalnych z przedmiotem zam6wienia (obiekty oSwiatowe).

3. Zalqcznlk nr 3 - Wz6r umowy

Szk r 2oitu..I h*So
v/ r,qDl1rue
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Zal4cznik nr I do zapytania ofertowego

na UslugE dozoru i ochrony nrienia obiektu wrazzprzyleglym terenem

FORMULARZ OFERTY
na uslug€ dozoru i ochrony mienia obiektu Szkoty Podstawowej nr 20 w Lublinie

Dane Wykonawcy:

Petna nazwa Wykonawcy

Adres (siedziba) Wykonawcy .

e-mail . ...... tellfax

2. W odpowiedzi na przekazane Zapytanie ofertowe na realizacjg uslugi dozoru i ochrony mienia

skladamy niniej sz4 ofertg.

3. Oferujemy wykonanie uslugi, w zakresie zgodnym z jego opisem i warunkami realizacji zam6wienia

zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym za kwotg:

L.p.
Przedmiot

zam6wienia

Przewidywana

iloSd

roboczogodzin

w catym okresie

trwania umowy

(rh)

Stawka

netto

zal rh

WartoSd netto

(kol.3xkol.4)

Kwota

VAT

(23%)

Cena brutto

og6lem

(kol.5+kol.6)

2 3 4 5 6 7

Usluga dozoru i

ochrony mienia

Szkoty Podstawowej

nr 20 w Lublinie

al. Pilsudskiego 26,

20-407 Lublin wraz

zprryleglym

terenem.

5497

Cena brutto realizacji caloSci zam6wienia (kol. 7): ...... zlotych ( slownie:



4. Dodatkowo:

1) Gwarantuj p, 2e przedmiot zam6wienia wykonam w terminie okreSlony m w zapylaniu ofertowym

przeprowadzonym zgodn ie z zasadqkonkurencyjnoSci.

2) OSwiadczam,2e zapoznalem/am siE zzapytaniem ofertowym inie wnoszg do jej tresci zadnych

zastrzeleh.

3) O6wiadczam, 2e zapoznalem/am sig z postanowieniami umowy i zobowiqzujemy sig,

w przypadku wyboru naszej ofefty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszym wzorem umowy,

stanowi4cym zal4cznik nr 3 do zapytania ofertowego, na warunkach okreSlonych w Zapytaniu

Oferlowym.

4) oswiadczam,2e podmiot skladaj4cy ofertq nie jest w stanie likwidacji.

5) OSwiadczam, 2e w stosunku do podmiotu skladaj4cego ofertg nie toczy sip postgpowanie

upadloSciowe.

6) OSwiadczam, 2e podmiot skladaj4cy ofertp nie podlega wykluczeniu z postgpowania na podstawie

przeslanek okreSlonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieh

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pofin. zm.)

7) O5wiadczam, 2e podmiot sktadaj4cy ofertg posiada uprawnienia do wykonyr,vania dzialalnoSci

okre6lonej przedmiotem niniej szego zam6wienia.

8) O6wiadczam, 2e podmiot skladaj4cy ofertg posiada wiedzg i do6wiadczenie (co zostanie

wykazane w zalqczniku nr 2) oraz dysponuje odpowiednim potencjalem technicznym oraz

osobami zdolnymi do wykonywania zam6wienia.

9) Nazwisko, imip oraznr telefonu kom6rkowego osoby odpowiedzialnaj zarealizacjpzam6wienia

ze strony Wykonawcy

Zalacznlkt do ofefi':

l. Aktualna koncesja MSWiA.

2. Aktualna informacja z KRK w zakresie okrerilonym w art. 24 ust. I pkt 4-8 ustawy

Pzp wystawiona nie wcze5niej niZ 6 miesigcy przeduplywem terminu skladania ofert.

3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art.24 ust. I pkt

9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcze6niej ni2 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert.

4. Petnomocnictwo do podpisania oferfy, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika

z innych dokument6w zlo2onych wraz z ofertq. W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie

ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia (konsorcjum, sp6lka aywilna) do oferty naleiry

dolqczyt, pelnomocnictwo podpisane przez uprawnionych praedstawicieli pozostatych

wykonawc6w upowazniaj4ce jednego z Wykonawc6w do reprezentonvania pozostalych.

5. Oplacona polisa, aw przypadku jej braku innego dokumentu pofwierdzajecego, 2e wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci



., dnia

(pieczgi i podpis Wykonawcy b4dz os6b/(y) uprawnionych do Wykonawcy lub pelnomocnika)
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Zal4czniknr 2 do zapytania ofertowego

na Ustugg dozoru i ochrony mienia obiektu wrazzprzyleglym terenem
L Dane Wykonawcy:

Pelna nazwa Wykonawcy

Adres (siedziba) Wykonawcy .

2' W odpowiedzinaZapytanie ofertowe na uslugE dozoru iochrony mienia Szkoty podstawowej nr 20
w Lublinie al. Pilsudski ego 26,20-407 Lublin wraz z przylegtym terenem

WYKAZ USLUG wykonanych lub wykonywanych w ci4gu ostat4ich 3 tat przed uptywem
terminu sldadania ofert, a je2eli okres prowadzonej dzialalnoSci jest l4r6tszy - w tym okresie,

por6wnywalnych z przedmiotem zam6wienia

L.p.

Nazwa i adres, zamawiaj4cego,

dla kt6rego realizowano

zam6wienie

Opis realizowanego

przedmiotu zam6wienia

Data

rozpoczgcia

re4lizacj i

zampwienia

Data

zakofrczenia

realizacji

zam6wienia

I

2

3



Do niniejszego wykazu naIeLry dolqcry( dowody potwierdzaj4ce, az! zostaly wykonane lub s4

wykonywane przez WykonawcQ naleirycie, wydane nie wcze5niej niz 6 m
skladania ofert. w przypadku nie przedstawienia dowod6w potwierdzaj4cych na

przed uplywem terminu

wykonanie wymienionych

w powyZsrym wykazie uslug za podstawg ustalenia warunku wymienionego zalqcnilc.t nr I w pkt. 4.7

zapytania ofeftowego sluzyi bgdajedynie uslugi, kt6rych naleiryte wykonanie wlaSciwie udowodnione.

., dnia

(pieczgi i podpis Wykonawcy badZ os6b/(y) uprawnionych do reprezentacj Wykonawcy lub petnomocnika)



KG.261.03.2018

Zal4cznik nr 3 do zapytania ofertowego

na LJslugE dozoru iochrony mienia obiekru *r-rr1tgiltfr6ffiT

uMowA o FTZYCZNA OCHRONE MTENTA

zawarta w dniu ... .w Lublinie, w wyniku przeprowadzonego postQpowania w trybie

udzielenie zam6wienia o waftosci ponizej 30 000 euro art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamowieh

Publicznychustawie zdnia29 stycznia2}}4r. (tekstjedn. Dz. rJ.z2015r.poz.2164zpo1n.

zm.) pomiEdzy:

Gmin4 Lublin - Plac Krola Wladyslawa trokietka 1, NIP: 946-25-75-811 reprezentowan4

przez Dyrektora Szkoty Podstawowej nr 20 z siedzib4 w Lublinie przy al. Jozefa

Pilsudskiego 26, Pani4 KingE Ostrowsk4 dzialalqcq na podstawie pelnomocnictwa

udzielonego Zarzqdzeniem . . Prezydenta Miasta Lublin z dnia . . .. ... roku,

zw anqdal ej Wynaj muj 4cym,

a

z siedzib4

zareJestrowanQ w

pod numerem KRS NIP: . ...., REGON:

zwanqw dalszym ci4gu umowy rrWyko naw cq)t, r epr ezentowanym pt z.ez'.

Podstawa prawna zezwalajqca na prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej: ..

Strony zgodnie postanawiaj4 co nastEpuje:

$1

l. Zamawiajqcy zleca a Wykonawca zobowrqzuje siq do wykonywania uslug:

,,Dosir i ochrona mienia Szkoly Podstawowej nr 20 w Lublinie, 20-407 Lublin,

al. Pilsudskiego 26 wraz z przyleglym terenem."

2. OdpowiedzialnoSi Wykonawcy za powierzone mienie Zamawiajqcego w obiekcie

szkolnym rozpoezyna siE w dniu przejgcia ochrony obiektu, tj. dnia 01 wrzeSnia.20I8 r.

od godz. 19.30 i trwa do dnia 31 sierpnia 2079 r. do god2.6.30.



3' Wykonawca w toku realizacjr umowy gwarantuje jej wykonanie z nalezyta starannoSciq

i zgodnie z normami i przepisami prawa obowi4zuj4cymi w tym zakresie.

$2

l. Do obowi4zk6w Zleceniobiorcy nale2y:

1) Dozor budynku Szkoly

2) Dozor boiska szkolnego i terenu niezabudowanego

3) Obsluga monitoringu wizyjnego

4) Dokonywanie obchod6w calego terenu po jego zamkniEciu

5) Kompleksowa ochrona obiektu przed kradzie24 wlamaniem, poaarem, zalaniem

i dewastacj4 - natychmiastowe reagowanie na wystppuj 4ce zdarzenia

6) Prowadzenie rejestru os6b wchodz4cych i wychodzqcych z obiektu po zakonczeniu

zajg(, dydaktycznych

7) Po godzinach zamkniEcia szkoly wpuszczane s4 osoby wynajmuj4ce pomieszczenia

w Szkole

8) BieZ4ce prowadzenie Ksi4Zki Sluzby

9) Po godzinach zamknipcia szkoty, wykonuje patrole lraz na godzinq po korytarzach,

wszystkich dostEpnych pomieszczeniach, sprawdza klatki schodowe r zabezpieczenie

wszystkich otwor6w wyjSciowych orcz okien. W trakcie patrolu rejestruje wszystkie

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

powinny miei miejsca, analizuje je i na tej podstawie podejmuje decyzje

o poinformowaniu kierownika j ednostki.

10) 10)Przeciwdzialanta przebywaniu na terenie obiektu os6b obcych, co do kt6rych

istnieje uzasadnione przypuszczenie ze moge zakl6ci(, porz4dek lub zagra1a|

bezpieczef,stwu

ll)Zg|aszai upowaznionemu pracownikowi szkoly zauwaZone uszkodzenia i awarie

12) W okresie zimowo-wiosenno-jesiennym w czasie nieobecnoSci pracownik6w obsiugi

szkoly (wozne, konserwator) utrzymuje we wlaSci.vym stanie ci4gi komunikacyjne na

terenie objEtym ogrodzeniem szkolnym (usuwa skutki opad6w Sniegu i gotoledzi tj.

oczyszcza nawierzchnie ze Sniegu, lodu i zapobiega jej SliskoSci poprzez posypanie

oczy szczonej powierzchni piaskiem)

13)W przypadku prac remontowych na terenie obiektu sposob postppowania dozorc6w

bgdzie ustalany kazdorazowo w zale2nofici od rodzaju prac remontowych

prowadzonych na terenie budynku

14)O kazdym zdarzeniu innym niz normalny cykl pracy pracownicy ochrony bqd4

informowani



2. Wymagania odnoScie wykonania przedmiotu uslugi:

1) Czas trwania ochrony obiektu w ci4gu doby: od poniedzialku do piEtku w godzinach

od 19:30 do 6:30, pozostale dni tj. we wszystkie soboty, niedziele i SwiEta, kt6re sq

jednoczeSnie dniami ustawowo wolnymi od pracy: od godziny 6.30 do godziny 6.30

dnia roboczego.

2) IloSc pracownikow ochrony na zmianie - I fieden).

3) Wykonawca powinien wyposazyc pracownika ochrony w telefon kom6rkowy.

4) Kazdy nolvy pracownik ochrony powinien byc bezwzglEdnie zgLaszany na piSmie do

Dyrektora Szkoly na co najmniej 3 dni przed rozpoczecrem sluzby

5) Pracownik ochrony winien byi ubrany w ubranie sluzbowe i posiadad identyfikator.

6) Grafik zmian pracownik6w ochrony powinien byi dostarczany do kierownika

gospodarczego na caly nastgpny miesi4c na 3 dni przed koricem poprzedniego

miesiqca

3. Zabrani sig:

l) Spozywania alkoholu na 24 godziny przed rozpoczgciem sluzby i podczas pelnienia

sluzby

2) Przyjmowania goSci podczas sluZby

3) Ogl4dania telewizji

4) BezwzglEdnie korzystania z telefon6w, faksow, komputerow i innych urzqdzen

znaldujqcych siE w pomieszczeniach z zastrzeheniem, 2e nie dotyczy to wykonywania

polqczen telefonicznych z numerami alarmowymi w razie zaistnienia takiej

koniecznoSci

5) Otwierania szaf, szafek, szuflad, zapoznawania siQ z treSciq jakichkolwiek

dokument6w Zasnawraj4cego, ich kopiowania, wynoszenia a tak2e zmiany poloZenia

tych dokument6w

6) Udostqpniai osobom postronnym bez zgody Dyrektora szkoly zapis6w monitoringu

wizyjnego

7) Wydawania kluczy pracownikom szkoly za wyj4tkiem Dyrektora szkoly,

Wicedyrektora or az kierownika go spodarczego

$3

W zakresie bezpreczenstwa i higieny pracy:

1. Zleceniodawca udostEpni pomieszczenie zlokalizowane w budynku szkoly dla

pracownika(6w) Wykonawcy.



2. Zleceniodawca informuje WykonawcQ o zidentyfikowanych nowych zagrolentach -
czynnikach niebezpiecznych, szkodliwych i uci4zliwych, na kt6re moge byc narahenr

pracownicy Wykonawcy.

3. Wykonawca zaopatruje pracownik6w w umundurowanie zgodnie z zasadamr

okreSlonymi w ustawie o ochronie os6b i mienia z wrdocznym identyfikatorem

zawierajqcym: nazwisko i imiE, zdjgcie pracownika ochrony oraz nazwE f,rrmy oraz

Srodki i4cznoSci (telefon komorkowy)

4. Przedstawiciel Wykonawcy, osoba bezpoSrednio kierujqca pracownikami

przeprowadza instruktaz stanowiskory z zakresu bhp.

5. Zamawtajqcy zapoznaje pracownik6w Wykonawcy z procedurami i instrukcjami u niego

obowi4zuj4cymi.

$4

l. Zamawrajqcy zastrzega sobie prawo do nadzoru i kontroli pracownik6w ochrony, wgl4d do

dokumentacji i dokonywania wpis6w do Ksi4zki sluzby przez osoby upowamione.

2. W zakresie kontroli nalezytego wykonania umowy osob4 odpowiedzialnq ze strony

Wykonawcy jest ...... tel.

3. W zakresie kontroli nale\tego wykonania umowy osob4 odpowiedzialnq ze strony

Zamawiajqcego w budynku szkoty i na terenie wokol szkoly jest Dyrektor szkoty.

$s

l. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane kradzielqlub wlamaniem, rabunkiem,

pozarem i dewastacj4 chronionego mienia w trakcie realizacji umowy do pelnej wysokoSci

powstalej szkody - w sytuacj i wyrzqdzenia jej z winy pracownik6w Wykonawcy. Wykazanie

braku odpowiedzialnoSci za szkodE ciqzyc' bEdzie na Wykonawcy.

2.Zamawiajqcy nie odpowiada za szkody na osobach trzecich wyrzqdzone przy

wykonywaniu czynnoSci ochrony przez Wykonawcq.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnofi(, materialn4 za szkody wynik.le z winy pracownik6w

Wykonawcy w nastqpstwie niewlaSciwego wypelniania obowi4zk6w okreSlonych umow4 lub

celowego dzialanta.

4. Wykonawca zobowi4zuje siE do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie

odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci.

5. Wykonawca zobowtqzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji

maj 4cy ch wplyw na stan b ezpieczehstw a Zamawi aj qc e go.

6. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony przetwatzanych

danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnra 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych ( Dz. U. 22002r. Nr 101, poz926 zpo2. zm.)



7. Zamawtajqcy okreSla, 2e dane osobowe ptzetwarzane przez Wykonawcg w ramach

reahzacir Umowy moge byi wykorzystywane przez niego wyl4cznie w celu realizacjr

Umowy.
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1. Strony ustalaj4 2e zgodnie z treSciq oferty Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy

zamawiajqcy zaplaci wykonawcy lqczne wynagrodzenie w kwocie brutto . . .. . .. .. zl

(slownie zl: .... ......,).

na kt6r4 sklada siE wynagrodzenie netto w wysokoSci ......... ,;

orazkwota ...21(slowntezL:. .............)
stanowi4ca . .. . . .. podatku VAT

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczane bgdzie miesiEcznie i wynikai bEdzie

z pomnohenia faktycznie przepracowanych przez pracownik6w ochrony godzin, przez

stawkq roboczogodziny wymienionq w ust. 3.

3. Strony ustalaj4 stawkE za jednqroboczogodzinE pracownika ochrony w wysokoSci:

""""""'zl netto + VAT wedlug obowi4zujqcych stawek,

1j........... zlbrutto (slownie: .......)
zgodnie z ofertq Wykonawcy przedstawion4 i wybran4 przez Zamawiajqcego, kt6ra

stanowi zalqcznrk do umowy.

4. Zaplata za uslugE bEdzie dokonywana przelewem na konto wskazane przez WykonawcE

w terminie 14 dni od momentu otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT.

5. Faktury bpd4 wystawiane przez Wykonawcq do 5 dnia miesi4ca nastEpuj4cego po miesiqcu

Swiadczenia uslugi.

6. Faktury za uslugq powinna byi wystawiane w nastqpujqcy spos6b:

NABYWCA: Gmina Lublin, Pl. Ik6la Wladyslawa tr-okietka 1,

20-109 Lublin, NIP: 9462575811

ODBIORCA: Szkola Podstawowanr 20 w Lublinie,

al. Jozefa Pilsudskiego 26,20-407 Lublin.

7, W razie op62nienia zaplaty wynagrodzenia za przedmiot umowy, Zamawiajqcy

zobowrqzany jest do zaplaty ustawowych odsetek zaka2dy dzief zwloki.
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1. W przypadku odst4pienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy wynikaj4cego

z nienaleirytego wykonania umowy przez WykonawcE, Wykonawca zapLaci

Zamawrajqcemu karg umown4 w wysokoSci 20 o/o lqcznego v,ynagrodzenia w kwocie

brutto, okreSlonego w $ 6 ust. 1.



2. Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu karq umownq w wysokoilci 4oh miesiEcznej

zaplaly zav,,ykonan4uslugq ochrony zgodnie ze stawkqgodzinowqpodan4w $ 6 ust. 3,

za kaZdor azov\ry przypadek nienal eZy t e go wy ko nani a umo wy.

3. Wykonawca wyrala zgodg na potr4cenie kwot kar umownych z v\ynagrodzenia

placonego przez Zamawraj qcego .

4. Przez nienalezyte wykonanie umowy rozumie siQ wszelkie naruszenia prawa

i postanowieri niniejszej umowy, a zwlaszcza zaniedbania powstale przy rcalizacji

umowy ze strony Wykonawcy, kt6re spowoduj4 straty w ochranianym mieniu lub

substancji budynku, a w szczeg6lnoSci zaniedbanie lub zaniechanie podjqcia dzialaft

maj4cych na celu ochrong mienia Zamawiajqcego przedl<radzie2qlub zniszczeniem, nie

podjpcie stosownych dzialah maj4cych na celu zmniejszenie do minimum powstaiych

szk6d bqd2 tez niewlaSciwe zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz nie powiadomienie

stosownych sluzb o wyst4pieniu zagro\enia lub szkody.

5. Nienalezyte wykonywanie umowy przez Wykonawcq stanowii bgdzie podstawq do

odst4pienia Zamawiajqcego od niniejszej umowy i zobowiqzania Wykonawcy do

zaplacenra kary umownej, o kt6rej mowa w ust. l.

6. Ku;zdej ze stron przysluguje prawo rozwrqzanra umowy za 3 miesipcmym okresem

wypowiedzenra, przy czrym koniec okresu wypowiedzenia winien przypai6 na ostatni

dzieh danego miesi4ca.

7. W przypadku ra?qcego naruszenia umowy przez Wykonawcp, Zamawrajqcy moae

rozwiqzac umowQ bez zachowania wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.
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1. Umowg niniejsz4 zawierajq obie strony na czas okreSlony od dnia 1 wrzesnia 2018 r.

do dnia 31 sierpnia 2019 r.

2. Ze strony Zleceniodawcy nadzor nad prawidl.owqrealizacj4 uslugi bEdzie pelnic:

Malgorzata Puczyk - Kierownik gospodarczy tel.81 53214 35 wew. 17

3. Ze strony Wykonawcy nadzor nad prawidlowq realizacj4 uslugi bqdzie pelnii:

$e

7. Zakazuje siE zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie, kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ze koniecznoS6 wprowadzenia

takich zmran wynika z okolicznoSci, ktorych nie moZna bylo przewrdzie(, w chwili zawarcia

umowy, lub zmiany te s4korzystne dla Zamawrajqcego.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. I jest niewazna.
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1. W razie wystqpienia istotnej zmrany okolicznoSci powoduj qcej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie(, w chwili zawarcia

umowy, Zamawrajqcy mohe odst4pii od umowy w terminie 30 dni od powzipcia

wiadomoSci o powyzszych okolicznoSciach. W takim wypadku Wykonawcamoae Zqda(,

jedynie wynagrodzenia naleZnego mu ztyttiluwykonania czESci umowy.

2. Odst4pienie od umowy powinno nast4pii w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci

takiego oriwiadczenia i musi zawierat uzasadnienie.

3. W razie utraty przez WykonawcE koncesji na prowadzenie dziaLalnoSci gospodarczej

w zakresie uslug ochrony os6b i mienia umowa niniejsza wygasa z moay prawa, co

rodzi skutkr przewidziane w przypadku odstqpienia Wykonawcy od umowy z jego winy,

okreSlonew$7ust.l.
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l. W sprawach nie uregulowanych niniejsz4umow4bEd4mialy zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie zmrany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem

niewaZnoSci.

3. Ewentualne spory dotycz4cerealizacji postanowien umowy rozstrzygac bpdzie S4d

wlaSciwy dla siedzib y Zamawiajecego.
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UmowE niniejsz4 sporz4dzono w 2jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dlakazdej ze

stron umowy.

Zamawiaj4cy: Wykonawca:


