
Umowa nr ……./2019 

 

 

Zawarta w Lublinie dnia ……………………..r. pomiędzy Gminą Lublin, Plac Króla 

Władysława Łokietka 1 20-109 Lublin NIP 946 257 58 11 zwanym  dalej „Zleceniodawcą”, 

reprezentowaną przez: 

mgr Małgorzatę Stacharską – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 52 im Marii Konopnickiej 

 

a Agencją Ochrony ………………………………………….…………………………………  

zwaną dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowaną 

przez:……………………………………..…………………………………– Prezesa Zarządu 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest ochrona budynku szkoły przy ul. Władysława Jagiełły 11  

w Lublinie oraz zabezpieczenie znajdującego się tam mienia Zleceniodawcy przed kradzieżą, 

zniszczeniem (ochrona elewacji) lub pożarem, oraz ochrona terenu szkoły wraz 

z kompleksem boisk i ogrodzeniem. 

 

§ 2 

Mienie chronione będzie przez jednego pracownika ochrony w dni zajęć szkolnych  

w godzinach 1800 – 600, a soboty, niedziele i dni wolne od zajęć przez całą dobę. 

§ 3 

Za kradzież lub zniszczenie ochranianego mienia będące następstwem zaniechania lub 

zawinionego działania pracownika ochrony wynikających z „Regulaminu dozorowania” 

odpowiada Zleceniobiorca. Przyczyny powstania szkody, jej wysokość, będą badać 

przedstawiciele Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy, którzy w terminie 10 dni sporządzą 

stosowny protokół. Protokół ten może być podstawą do ewentualnego obciążenia 

Zleceniobiorcy. 

 

§ 4 

Mienie ruchome znajdujące się w chronionym obiekcie po zakończeniu pracy przez 

pracowników Zleceniodawcy winny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych  

i zabezpieczonych. Teren wokół szkoły winien być oświetlony.  

 



 

 

§ 5 

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień pracownika ochrony określa „Regulamin 

dozorowania” opracowany przez obie strony, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 6 

Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy pełnomocnictwa do podejmowania czynności 

zmierzających do ustalenia sprawcy ewentualnych przestępstw, w wyniku których powstała 

szkoda w mieniu Zleceniodawcy oraz upoważnia Zleceniobiorcę do udziału w czynnościach 

organów ścigania i firm ubezpieczeniowych. W przypadku odzyskania skradzionego mienia 

jego wartość odliczona będzie od kwoty poniesionych strat. 

 

§ 7 

Zleceniodawca zapewni ogrzewane pomieszczenie dla pracownika ochrony, udostępni 

korzystanie do celów służbowych z telefonu i będzie dbał o należyty stan zabezpieczeń 

przeciw kradzieżowych i p. pożarowych obiektu oraz o sprawne oświetlenie zewnętrzne. 

 

§ 8 

1. Należność za jedną godzinę pracy pracownika ochrony strony ustalają w wysokości 

……..zł powiększoną o 23% podatku VAT co wynosi brutto…….zł. Należność ta płatna 

będzie przez Zleceniodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury na konto 

Zleceniobiorcy. 

 2. W przypadku zalegania z opłatą za świadczone usługi przez okres 2 miesięcy, 

Zleceniobiorca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 

3. Zleceniodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 

- koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia 

została wykonawcy cofnięta przez upoważnione do tego organy 

- ochrona była prowadzona przez osoby w stanie nietrzeźwym 

§ 9 

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada aktualną Koncesję MSWiA nr…………………             

na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie  

z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. / DzU nr 114 poz. 740 / oraz polisę 

ubezpieczeniową………………………………………………………………………………. 

 



                                                                            

 

§ 10 

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wiadomości związanych z zawarciem 

umowy i sposobem jej realizacji. 

 

 

§ 11 

Umowa zawarta zostaje na czas określony i obowiązuje od dnia 

……………………………………. z możliwością przedłużenia jej na dalszy okres oraz może 

być rozwiązana lub częściowo zmieniona przez każdą ze stron z zachowaniem 

jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 13 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy 

będą rozpatrywane przez właściwy Sąd Powszechny w Lublinie 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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