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skarbeIn Państwa - PIokufatutą okfęgową w
Str.osza 31, 40 042 Xatolvice, NIpt 954 22-16-26A,
umolvy''zańawiającym'' reprezento\łIanym plzez :
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Katowicach, ul. Wiia
zwaną i''' d a] szej c2ęści

O(1":r('cv"rt
'.J I

soLID sEcURITY sP. z o.o. z siedzlbą w waIszail'ie plzy u1icy Postępu 17,
kod pocztowyi 02'676' poczta Warszawa, rvpisaną do ReJestIu
Przedsiębiorców Krajowego RejestIu Sądowego q. sądzie ReJonowym dla
miasta waIszawy w Warszawie, xI]I Wydział Gospodarczy KraJowego
RejestIu sądowego pod numelem KRS: ooooo9862, wyso1kość kapitału
zak1adowego: 1009 000,00 N]P: 521 1o o8-627, Regon: o1o852623' z\łaną
$' dalszej części umolvv ,,wykonawcą'', któIą IepIezentLlje:

,. łnilllłir{ 
'l'ęłipti 

' tłlt lttLt1\ L 1

o następującej tleści:

w wyniku udzie1enia zamówienia publicznego na wykonanie usługi ochrony osób i mienla
w obiektach Ptokufatury okręgowej w Katowicach i podleglych jej Prckuratufach
Rejono\łYch, Nf 1TI G 22ool 5 /2011 w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
alt. 39 - 46 ustalL! 2 dn\a 29 stlcznia 2004 f' Prąuo zclmóLaień publtczn!Ćh (tekst jedno1ity:
Dz. U. z 2a7o r. Nr 113' poŻ' 759 z póżn. 

^n.|, 
z\łanej dalej ustawą, Została zawarta umolva

o następującej treści

sl
Przedmiot umowy

1. Zamawiający Żleoa, a Wykonawca zobowiązuje się realizować usługi związanc z całodobolvą
ochroną osób i mienia pomieszczeń, lrudynków i terenu przylcgłego do obiektów Prokuratllry
okręgo\łej w Kafowicach i podległyoh jej Prokuratur Rejonowych _ zgodnię Ze specyfikacją
isfotnych warunków zanówienia stanolviącą uałącznik nr 3 do umorvy.

2' obotviązęk ochrony polegać będzie na strzeŹeniu przez praco\ł'ników ochrony Wykonawcy-
zrłanych w dalszej części umowy 'placownikami ochrony' znajdujących się w obiektaclr olaz
terenię przyległym osób i mienia przed działaniem osób trzecich' po.\łodującym utratę lub
zniszczenie chronionego mienia oraz przed zaborem lrrb rrszkodzeniem \\yposażenla l
dokumęntów znajdujących się w chronionyclr budynkach' Calodobowz1 ochronę obiektów nalezy
realizować, jako bezpośrednią ochronę fiŻyczną r'ealizowaną przez pracowników oohrony,
umundurowanych i uzbrojonych.
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s2
Koncesje

Óchrona osób i mienia realizo*.ana będzie zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 199] roku, o
ochronie osób i mienia (tj. Dz' U. z 2005 r' Nr ] 45,poz' 1221 z późn- zm') i lv oparciu o koncesję
Ministra Spralv wewnętlznych i Adminislracji Nr L _ 0147/00 z dnia 03 marca 2000r.
obcjmującą usługi Z zakesu będącego przedmiotem niniejszej unowy' NiniejsŻy dokument
stanowi Żałącznik nr 4 do umowy'
Wykonawca zoborviązuje się do natychmiastowego po\łiadomienia Zama*,iającego o zmianie,
cotjrięciu, ograniczeniu zakrcsu lub wcześniejszym wygaśnięcitl koncesji Ministra spraw
Wewnętrznych iAdministracji na plowadzenie dzialalności gospodarczej w zakresie uslug
ochrony osób i mienia zgodnie z ustawąz dnja 22 sieęnia 1997 r' o ochronie osób i mienia'

s3
Termin realizacji umowy

Niniejsza umowa zostaje zalvańa na okres 24 miesięcy od dnia 01.06'201lr. do dnia 3l.05.20l3r.

s4
Przekazani€ obiektów

Pżekazanie obiektów do ochroDy odbędzie się z udziałenr przedsta{icieli ZamawiająCego i

Wykonawcy lv uzgodnionym przez strony terminie' ze sporządzeniem "Protokołu przekazania
obiektu pod ochronę''' podpisanego pŹez obie Strony.
Zamawiający bierze na siebie obowiązek właściwego zabezpieczenia technicmego po\łielzonego
Wykonawcy mienia.
Wykonawca zapoznał się z obiektem i nie zgłasza zastrzeŻeń do sposobu jego zabeŻpieczenil-

ss
Zasady realizacji umorvy

wykonawca zobowiąŻuje się do sporządzenia, w terminie do 7 dni od dnia podpisan]a umoli)'
Planu ochrony Fizycznej chronionych obiektów, które muszą uzyskać zatwierdzenie Prokuratora
okręgo*,ego w Katowicach-

2' ochronę w obiektach Zanrawiającego pracownicy ochrony spralvować będą przez 7 dni tygodnia
ochrona sprarvo\lana będzie oałodobowo, z odpolł'iednią ilośoiązmian'
Listę pracowników ochrony obiektów, Wykonawca przędstawi Zamawiającemu do akceptacji
najpóźniej na 2 dnj przed przyst@ielriem do pełnienia obowiązków przez pracowników ochrony'
Zamawiający moŻe nie dopuścić do pracy niektórych osób bez podania plzyczyny, a wykonawca
nie może zgłaszać wobec Zamalviającego Ż tego powodu jakichkolwiek roszczeń' Do listy należy
dołączyć kserokopie aktualnych licenoji l lub ll s1opnia pracownika ochlony fiz)cŻnej olaŻ
kserokopie poświadczenia bezpieczeństwa upoważ1iające do dostępu do infomacii ni.3iawnych
o/ndL/onych (lau,/ulą co najmniej'./''\I'leżone'''
Pmcownicy Wykonawcy, skierolvani do realizacji uńowy powinni, byó w czasie słrlżby j ed olicie
umundurolvani, posiadać identyfikator umieszczony w widoczn'Ym mięjscu i wyposażen] !ł ręczne
rvykryrvacze metalu (doqcz}- posterunków zlokalizowanych przy rvejściach do obiektów) oraz
środki pr4łnusu bezpośrcdniego w sŻczególności: kajdanki, ręczny miotacz gazu w żelu
(niew)łnagający stosownego zeŻwolenia), pałkę wielolunkcy.jną Ępu ToNIA' latalkę. paralizatol
elektryczny po\łyżej 300 Dżuli (wymagający stosownego zezrłolenia wydanego przez właściwogo
komendanta $oje\łódzkiego Policj i)'
Zmiana pracowników ochlony wymaga powiadomienia Zana\łiaiącego przez Wykonarlcę z co
najnrniej dwudniowym wyprzedŻeniem' Zamawiający może nie wyrazić zgody na po\ł]7s7ą
zmianę' W przypadku konieozności nagłej zmiany pracowników ochrony Wykonawca powiadomi
o tym Zamalviającego telefonicznię oraz dokona odpowiedniej adnotacji o powyższ)m w książce
pełnienia slużby'

6' Wykona*,ca zobolł'iązuje się, po uprzednięj konsultacji z Zamawiającym' do dokonp'Vania Żmian
pęrsonalnych na wnio5ek Zamawiaiącego'
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7' Wykonawca ma obowiązęk niezwłocznie skięrowaó do ochrony przedmiotowych obiektów innego
pracownika ochrony w przypadku nie przybycia na służbę pracownika ochrony lub przybycia
placownika ochrony w stanie unięmożliwiaiącyn mu \\,ykon}avanie obotviązków albo
\ykonywania ochrony w stanie uniemożliwiającym prawidłowe jej \łl,konanie przez co rozmieć
nale^ zwłaszcza ale nie\łyłącznie wykonlvanie jej tv stanie wskazuiącym na staD nietrzęŹwości
l_b $ inll) m :Lan.e,/aklóceni:l l..r"ho|l,f cznej \praŚn^lt l'

8' Zamawiający zobowiąZuje się zapewnić sŻkoleDia z obsługi systemó\ł Żabezpieczenia obieklólv z
tym' iż Wyko alvca zobowiązuje się zapewnić do przeszkolenia taką liczbę osób, która będzie
niezbędna do zapewnienia docelowej ochrony obieku'

9' W}tonawca zobowiązuje się zapewnić pracownikom ochlony środki łączności bezprzewodowej
wę\lnętrzne.j olaz środki łączności alannorłej zewnętrznej typu telelon komórkowy'

]0.Wykonawca zobolviązuje się do konlrolo*,ania pracowników ochrony przynajmniej raz na dobę'
] ] 'Wykonawca zobolviązuje się do zapewnienia przyjazdu grupy interwencyjnej w cŻasie do ]o

minul licząc od chwi]i wezwania przez pracownika ochrony.
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s6
oborviązki wykonawcy i Zamawiającego

wykonawca w toku realizacji umowy gwarantuje jej $rykonanie z pełną starannością i Żgodnie z
plzepjsami prawa obowiązującymi w tr']n zakręsie'
Wvkonawcajest zobowiązany do ścisłego \lspóldzialania z pracownikami Zama\\.iająoe8o
Pracownicy ochrony podlegają Kierolvnikowi zmiany' który współdziala \ł zaklesie ochrony
Z pracownikami Zama\łia.jącego' UpowaŻ1iony praco*nik Zamawiającego może wydawać
polccenia Kierownikowi zniany. pod warunkiem odnotowania ich lv ksiąŹcc pehienia służby'
Wykonawca zobowiązuje się przekazJ.wać upoważTrionemu przedstawicie]owi ZamJ$iaJącego
niezwłocznie po każdej zmianie aktualny \ł}kaz wszyslkich pracowników ochfony zatrudnionyclr
na podstalvie umowy o pracę i prze*,idzianych do ochrony terenu iobiektów' Postano*.ienia Ą 5
i:st 5 i 6 :naj e. odpcrviednie zastoso\łanie'
Zamawiający zobowiąŻuje się do zapewnienia pracownikom ochrcny Właścirvych warunków bhp
i p'poż.. udosiępnienia d]a ich potrzeb pomieszczeń socjalnych i uŹądzeń sanitalno_
higienicznych.
Zamalviający Żobo\łiązany jest do:
]) \!łaści\\ego zabezpieczenia technicznęgo pomieszczeri. w których przechowywane są

waftościowe materiały i źeczy,
2) Żapewnięnia oświetlenia i ogrodzenia terenu ochranianych obiektów'
3) zabezpieczenia narzędzi i urządzeń w magazynach niedostępnych dla osób nieuprawnionycb'
Wykonawca zobowiązanyjest do natychmiastowego poinlomowania na piśmie Zama\ ia.]ącego o
konieczności zamontowania i napralvy lub *1łniany zabezpieczeń pomieszczeń'
Pracownioy ochrony korz-vsta.ją z własnych środkó$, łapzrrości. W prz]'padku rozrnó*' pr1rvatnych
praco\Ynikó\\. ochrony wykon1'wanych przy uz-Ycitl środków łączności nalęŹących do
Zanralviającego' Wykona\ł.ca zobowiązanyjest do całko\łitego pokrycia kosztów tych LoŻnlo$'
Zama\'iająoy będzie utŹym}'wał w stałej sprawności sieć energetyczną i telefoniczną W
prz1'padku awarii lllb niesprawności sieci Wykonawca będzie infomrował Zamawiaj4cego za
poś]'ednictwem pmcownika ochrony i odnotowywał ten fakt w książce pełnieDia służb'

!7
obowiązki wykonawcy w przypadku zagroźenia

W przypadku usiłowania lub dokonania przęstępstwa przeciwko mieniu znajduJącemtl się
w budynku lub na znajdującej się rv nim osobie' pracowlicy ochlony zobowiązani są postępowaó
zgodnie z Zasadami stalru wyższej konieczności i obrony koniecznej oraz przepisamj regulującyllli
zasady i warunki wykonywania ochrony.
Wykonawca wykonywaó będzie czynności ocltonne w ramach uprawnień posiadanych plzez
pracownikó\\, ochrony'
Placownioy ochron-v zobo\łiązani są do:

lr
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1) pełnienia słuzby w wyznaczonym czasie i miejscu;
2) lł,ykonylvania czynności z należylą starannością
J) dzi"lrnia zgodnie z oboui"Żującylni pl/epi'al]]i pmsJ
4) Żachowanie podczas \łykon}nYania obowiązków ochrony stanu pełnej sprawności

psychofizycznej.
4' W razie zaistnienia szczególnych okoliczności pracownicy ochrony powiadomią o ich

lvystąrieniu na1ychmiast, wszelkinri dostępn)łni śrcdkani:
1) osoby rłskazane przez Zamawiaiącego' któryclr wykaz *.raz z numerami telefonów dostarczy

Zamawiajapy, ciężar aktualizac.ji wykaŻu oraz zapewnienie pracolvnikom ochrony
swobodnego dostępu do te]ęfonu \ł celach służborvych spocŻywa na Zamalłia.jącym;

2) odpo!viedniesłużb}':
a) policję'
b) pogolowie ratunkowe,
c) pogotowie gazowe.
d) pogotowie sieci clektrycznej.
e) pogotowiewodociągowe,
f) straż pożamą
g\ lrne .luzh1 \ĄJ u,/ndn:a,/am ŃićJ4cego'

3) wykaz telefonó\ł alarmowych Zamawiający umieści w nricjscu dostępnyrn dla pracowników
ochrony.

s8
Dokum€ntacja

l' Dokumentację przebiegu służby praco\łnikó$ ochrony olaz korespondencji pomiędzy
placownikami ochrony i Zanawiającym' stanowić będzie plowadzona przez wykonawcę książka
pehienia s]użby' która będzie znajdowała się w chronionyn obiekcie i udostępniana będzie
Zamawiającentu .lo wglądu na każde żącianie'

2' Wykonawca zobowiązuje się do odnotowywania zdarzeń zaistniałych na chlonionytn obiekcie w
książce pehrienia służby'

3. Wykonarvca zobowiązany jest do pro'rvadzenia książki ewidcncji we.jść i wyjść, a także książki
plzyiętych depoĄ'tów'

4' Zamawiający przekaże Wykona\\,cy zasady pracy w chronionym obickcie'
5' Żanawiający uwzględni opisane w ''Protoko]e przekazania obicktu pod ochronę" zalecenia

Wykonawcy, co do sposobu zabę7"pieczelria obiektu'

se
Ochrons danych osobowych

l ' Wykonawca zobowiążę wszystkich pracowników ochrony do przestrzegania tajemnicy slużbowej
oraz dochowania poufności danych osobowych' z którymi zapoznał się w czasie pcŁrienia
obowiązkólv służbolv.vch'

2' Zamarliający zoborviązuje się Zape\Ąiić szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych oraz
udzielić stosownego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych \ł ksiąŹkach ewidencji
lvejść iwyjść znajdujących się rv obiektach. omz do wejścia do pomieszczeń, w których
przetł.arzane są dane osobowe'

J' Wykonawca ZobowiąZuje Śię zapę\łnić udział pracownikóW ochrony obiekiów *, szkolenill z
ochlony danych osobowych przed podjęciem przez nich w},kony1vania obowiązków służbowych'

4' W zwiąŻku z porłierzeniem przez Zamawiającego przetllarŻal1ia clanych osobolvych
pracowników i interesantów chronionych obiektów Wykonawca zoborviązuje się do;

1) przehvarzania danych osobo\łych lvw. osób tylko w celach ervidencji wejść i \ł'},jśó na teren
obiekiu.

2) realiŻacji przetwarzania danych osobow1ch \\yłącznie poplzcz dokon}'rvanie nieŻbędnych
ręcznych wpisó'w \\, tych dokumentach.
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5' Wykonalvca zobowiąże wszystkich pmcownikó.tl' ochrony do przeslrzegania tajemnicy słt]żbowej
oraz dochowania poufności danyclr osobowych, z którymi zapomał się \Y czasie pełnienia
obowiązków sfuŻbo\rych' Wykonawca zobowiązany jęst bęz zbędnej Ż\łłoki, nie później jednak
niż w przęciągu 1'{ dni, od zawarcia ninie.jszej umowl' przedłożyć Zamarviającemu odpis
pisemnęgo zobowiąŻania pracorvników oclrrony do dochowania poufi1ości danych osobowych'

$ l0
Tajemnica służbowa

Wszelkie infonrracje uzyskane w z\łiązku z realizacją niniejszej unowy dotyczące systemu ochlony
obiektów Zamawiającego stanowją taiemnicę służbową Zama\\ ia.jącego w rozumieniu usta\\ry z dnia
5 paździęrnika 2010 r' o ochronię infomacj i niejawnych (Dz' U' z 2010 r' Nr t 82' po7. 1228 z póżi'
zm.)' W}'konawca oraz osoby świadczące pracę na jego rzecz w jakiejkolwiek formie oraz osoby' przy
pomocy których strony wykony1vać będą wzajemne obowiązki zoborviązani są do nię
rozpolvszechniania inlolmacji stanowiących fajemnicę służbową w rozumieniu tej ustawy, pod
rygoren odpowiedzialności cyrvilnej i kamej' Postanowienia s 9 ust' 5 Zdanie drugie mają
zastoso\\'anie odpowiedn ie.

srl
odpowiedzialność

Wykonawca ponosi pełną odpow iędzialność materiaIną i c},wilną
l) z o/tułu wykonywania obowiązków objętych niniejszą unloivą jeżeli szkoda wyniknie

wskutek niewykonania, ni€właściwego lub niezgodnego z umorvą 1ub obo\łiąŻują(ymi
przepisami wykonania tych obowiązków przez pracownikó$, ochrony;

2) za szkod}, wyrządzonę przez pracowników ochrony.
odpowiedzia]ność Wykonawcy Za szkody w mienju WyrŻądzone przez pracowników ochrony
skięrowanvch do wykonr,'wania ochrony. Wykona\łca ponosi \ł'pełnei wysokości bez wŻględu
!ajej wielkość'
Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wsze]kie szkody powstałe w wy1iku
dzialania lub zaniechania działania pr'acowników Wykonawcy, jak równięŹ za straty powstałe na
skutek włamań i kradzież)' w w)niku zaniedbania obowiązków przez placolvnikó.w Wykonalvcy'
W przypadku kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych Wykonawca zobolviąZan) jest
do powiadomienia Zama*'iającego o powstałyn \ł'ypadku ofaz uczeslnictwa \\,komisji badającej
okoliczności w},padku oraz ocenia.jącej wysokość poniesionych z tego t}tułu strat'
Zamawiający nię ponosi odpowiedzialności za szkody poniesionę przez pracownikó\\,
Wykonavc) po$slolę \Ą ,/rłią/ku / $)kon)$aniem niniej(,.ej lmo\Ą)'
W prąpadku odmowy wypłaty odszkodowania z t}tułu zaistniałcj sŻkody przez
Ubezpiecąciela. Zamawiający ma prawo potlacić równotvartość szkody z ZabeŻpieczenia
naież]'tego wykonania umowy, o którym mowa w $ 15 ust. t - na co Wykonawca wyraża zgodę'

2.

4.

5.
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$12
wartość umowy

]' Całko\łita wańość \łJkonania przędmiotu umo$T w zakresię ochrony obiektów Ptokuratury
okęgolvej w Katowicach i podIeg\ch jej Prokuraturach Rejono\ĄYch w okresie 24 miesięcy
obeimującym 92 700 roboczogodzin ochrony n-y-nosi:

1) bruttol 1 0ó0 488'00 zł
(słownid jeden milion sześćrlziesiąt t)]sięc-y czterlsta osiemdziesiąl osieh złot}Jch i 00/]00').

w b/m:

2) w)nagodzenie za j€dną roboczogodzinę pracyjednego pracownika ochrony: bnrtto: l1,44 zl
(sło\\nie: jedlnąście złotlch i 44/100),

I'ii.
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2. wynagrodzenie za ushlgę obliczane będzie miesięcznie i opieraó się będzie na ilości faktycznie
przepracowanych loboczogodzin prŻez wszystkich pracolvników w danym miesiącu pomnoŻoną
przez \ł'skazaną w ust. 1 pkt '{) kwotę' Tak obliczone wynagrodzenie za usfugę obejmuję 'lvszelkic
koszty koniecŻne do należ),tegojej !łykonania, zgodnie z varunkarni rrrno*,y.

3- okres rozliczęniowy zaczyna się z cirwilą rozpoczęcia pierwszego dyżuru w dan)m miesjącu' a
końcry z chwilą zakończenia ostatniego dyżuru w miesiącll' przechodzącego na pierwszy dzień
następnego lniesiąca'

s13
Zasady płatności

l. Należność za usługę regulowana będzję przęz Zamawiającego na podstawie comiesięcŻnie
*ysta\łionej do 10-go dnia miesiąca. przez Wykonawcę faktury vAT'

2 Podstatą wystawionej fakfury będzie potwierdzona prŻez upoważnionego pracownika
Zama*,iającego iIość przepracowanych roboczogodzin w danym miesiąou'

3 Faktura płatna będzie \ł tęmrinie do 30 dni od daly doręczenia jej Zamarviająoemu. przelewem na
lonro w)(o "$.) $.\d/ane u alrur/e.

,l. Za dalę płatności plŻimuje się datę obciążcnia rachunku Zal11a$'iającego'
5. Tennin zapłaty naIeŹności uważa się za zachowany, jeże]i obciąZenie rachunku Zamawiającego

nd5ląpi najoó/n'e u o.lalnim d"lu rl"tno.ci'
6' Fakluta !łystawiona będzie na Prokuraturę ohęgową w Katowicach plzy ul' wita Stwosza Jl,

platnikiem będzie Prokulatura okęgowa \v Katowicach'
7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP:

954-22 46-268
8' W razie zwłoki w uiszcŻaniu należności prłslugującej Wykonawcy, n1oże on naliczyć odsetki

s14
Zamół'ienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie wykonawcy. \ł okresie trzech lat od dnia udzielenia zamorr ienia
podstawowęgo' zamówień uzupełniających określonych w ań' 67 ust' 1 pkt' 6) ustawy, stanowiących
nie więcej niŻ 50 % waftości zanówienia podŚtawowego i polega.jącyclr na po$.tórzeniu tego samego
rodzaju zamówień na warunkach.iak !ł umowie podstawowej'

s1s
Zabezpirczeni€ należytego rłykonania umowy

l' Wykonawca wniósł zabeŻpieczenie nale4.tego wykonania umowy w kwocie; 53 02'l'10 Żłotych.
slownie: pięćdziesiąt tezy tjsiące dwdllzieścia cztefy złote i 40/100' co stanowi 57o tvańości
umo*,y określonej w $ 12 ust' l pkt 3) w iomie: gwafthcji ubezpiecz'ehiowej (Żałącznik '7\'

2' Zabezpieczenie, \łf'mienione w ust. 1 Żostanie Żwrócone w ciągu 30 dni od dnia zakończenia
umowy i nie zgłoszenia żadnych usterek wynikających z lealizaoji niniejszej umowy ze strony
Zamawiającego'

3' Stlony dopuszcŻają możli*,ość zamiany formy zabezpieczenia naleątego wykonania umo\Ą! w
każdym czasie na podstawie aneksu do umo\rry podpisanego plzez obie Strony'

s16
Kary umown€

l' W razie nienaleŻ},tego wykonania unowy przeŻ Wykonawcę (niezgodne z umo\!ą lub zakesem
obowiąZków pracowników ochrony świadcŻenia usług ) polegającego na:
- nie stawieniu się do służby pracownika och.ony'
- stawieniu się do służby pracolvnika ochrony, którego stan unienrożlilvia pełnienie
obowiązków'
- !łykonFłanie służby ochrony przez pracownika, którego stan uniemoż]iwia pełnienie
obowiązkó\\.'

slrona6Ż8 i
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- braku właściwego \ryposażenia lub pracownika ochrony (bfaku umundurowania lub bez
wymaganego identyfikatora l b *,}łnaganych środków przJmusu bezpośredniego') 

'- nie zapęwnieniu prŻyjazdu grupy interwencyjnej w czasie okeślonym w $ 5 ust' 1 ] 
'- braku kontroli Wykonawcy nad placownikami ochrony przynajmniej raz na dobę,

- nię przedłożenie listy pracowników ochlony w przypadkach opisanych w umowie.
- naruszenia obowiązku zachowania ochrony danych osobowych,
- nar'uszenie obowiązku zachowania poufności infonnacji.
- nię odno\łienie przez Wykonarvcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na okfes
wykon$vania świadczenia usług ochrony na rzecz Zamawiającego ' Zamawiający zastrŻęga sobie
moŹli*,ość nałożenia kary umo\łnej w \łysokości 0'005 % kwoty. o które.j mowa w $ 12 ust' ] pkt
] umoly za kaŻdy przypadek nienależ},tcgo wykonarria umowy' o któryłn mowa pou}żej '

2' Zapłacenię kary umownej nie pozbawia możliwości odstą)ięnia Zamawiającego od umolvy, na
zasadach określonych tv $ ] 8'

3. Zapłata przez wykonalvcę kar umownych, o których mowa !ł ust. ] i w $ 18 ust' 3 dokon1rvana
będzie na podstawię noty księgowej wystawionej przeŻ Zamawiającego'
Zapłacenie kar umownych, o któD]ch mo$a w ust' l i $ ]8 ust' 3 nie pozbawia ZamaBiającego
moŹliwości dochodzęnia odszkodorvania prze\ł}-ższającego zastrzeżoną karę urnowną na zasa(lach
o8ólnych'
ł-ączna wysokość kar umownyclr nie może plzek]aczać l0 % *.artości zamówienia'

s17
Ubezpieczcnie

Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniolvą na kwotę 8 000 000,00 Złotvch (s1ounie. osż't
mili0nów złollcl1 i 00/]00) obe]nl\ącą dzia]alnośó w zakresie przedmiotu umowy oraz
zobolviązrrje się do posiadania nieprzerrlanej ochrony ulrezpieczeniowei !v okresie
obowiąz}nvania ulnowv, na warunkach nie !:orszych niż w pienvolnej poIisie (ZalącŻnik Nr 5)'
w przvPadku pclis}r opjacanej w ratacll. Wykontlwca każdorazowo dostaf9ł iezwłocznie
Zdmau i"jdcernu potr{ ierdzenie jej oplacenra.

s 18
RoŻwiązanie umowy

1 . Każda ze stron może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z powodu niedotrzymania
Przez drugą Stronę istotnych warunków unowy lub od umo\łJ' odstąpić w przypadkach
przewidzianych w Kodeksie cy-!vi1nyn.

2' odstą]ienie od wykonania umowy lllb rozwiązanie umow1,wymaga formy pisemrrej'
3' W przypadku odstą)ienia od umowy tub lozwiązania umo*.y przez którąkolliek ze Stron. z

przyczyn ]eżących po drugiej Stronie' ta ostatnia Żapłaci karę umowną w wysokości 10 % ceny
umowy określonej w ś 13 ust' 1 pkt 3 umowy'

'1 Zamalviający nroże odstąpić od umowy lub rozwiązać umorvę bez zachowaniu okresu
wypowiedzenia w następujących pfłpadkach:
1) \\, razie ulraty przez Wykonawcę koncesji niezbędnej do wykony\\,ania ushgi będącei
przedmiotem niniejszęj umowy;
2) w mzie wystąpięnia istofuej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umo\ły nie leŹy
w interesie pub]icznym' czego nie można było przelidzieć w chwili zawarcia umol\)' nJ
\łarunkach określonych w art' l45 usta*.y Prawo zamó\lień publicznych;
3) w razie niedotru)-mania przez Zamawiającego śrcdków budżeto\\,ych od właściwego
d}sponenld' koniec,,n).h do rea'i/Jcji ninię's,/ęj unro\\')'
4) !v razie rażącego naruszenia unrowy przez wykonatvcę przęz co rozumieć naleł zwłaszcŻa
ale niewyłącznie naruszenie obowiązku zachowania poufności informacji lrrb obowią2ku ochrony
danvch osoborvych, zatrudnlenie clo rvykon)'rvania obowiąuków ochrony osoby karanej,
powtórzenię się przypadku sanowolnego opuszczęnia stano\łiska ocl, ony plzez pracownika
ochrony, poMórzenie się przypadku wykon}rvanie ochrony przez pracownika ochlony w stanie
niezdolności do służby.
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6.

1.

l.

6.

8.
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1.

W przypadku, gdy Zamawiający odstą]ri od umotly w sluacjach opisanych w ust' 4 pkt 2 i ],
ul1lowy lub, gdy z tych polvodów zmniejszy jej zakres. wykonawcy prŻysługiwać będzie jedynie
wynagrodzenie za zrealiŻowaną część umowy, a nadto prŻepis ust. 3 umo\Yy nie lna wtedy
zastosowania,
Umowa może być loz\łiązana przez Wykonawcę Ze skutkien natychmiastow)łn w razie zalegania
przez Zamawiającago z zapłatą co najmnjej dwóch opłat niesięcznych lub innego nalusŻenir
istotnych postanowień niniejsŻej umowy'
Umowa ulega rozwiązaniu po wykorzystaniu kwoty określonej w $ l] ust' 1 pkt 3 urnowy.
Przepis ust- 3 nie znajcluje zastosowania.
Umo\\.a może być *,ypowiedziana wzez każdą ze stron z dwunriesięcznym okresem
wypowiedŻenia' PrŻepis Lrst. ] nie znajduje zastosowania'

s1e
Postanowienia końcorve

Wykonawca nie możę przenosió wierz}łelności w]nikającej z umowy na rzecz osoby lrzeciej, bez
pisemnej zgody Zamawiającego'

2' Wykonawca nię może bez zgody Zamawiającego powierŻyć rea1izacji unlo*; innemu
Wykonarvcy.
W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowieli zawańych w ust' 1 i ust. 2, Zamauiająe]'
moŹe niezwlocznie odstą)ić od umowy' PrŻepis $ 18 ust. 3 stosuje się odpowjednio'
Wykonawca zobowią?uje się powiadoDrić Zamawiającego o każdej Żnianie danych i stanu
faktyczncgo maia-cych wpływ na realizaoje umowy'

5' W sprawach nieuregulowanych niniejszą umolvąmają Żastoso\łanie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamówień pub]icznych'
Strony będą dąĄ}y do polubownego lozstrzygania wsŻelkich sporów powslałych w związku z
niniejszą umową jednak rv przypadkl' gdy nie osiągl1ą poroŻumie]1ia, Żaistniały spór będzie
poddlny rozstlŻygnięciu przez sąd pow'zechny lvlaściwy nriejscolvo dla Zamawiającego'
Umo\Ya Zostala sporządzona w dlł'óch jednobrzmiących ęgzemplarzach, po jednym dla kźd.j ze

s20
Załączniki do Umo\łr

lllIegrdlną c,,ęś. (lmos] 5'dnou ią ZaIą.Zniki:
1. Zarviadomienie o wyboue ofefty.
2. Oferta Wykonawcy z dnia: 24.04.2011r.
j spcc}'fiL"cjd icLonr).h $drunkow 7amó$ielril'
4. Kserokopia KoncesjiNr L 0147/00zdnia03 marca 2000r.
5' Kserokopia Polisy ubezpieczeniowej Nr c/UGl11lŻ010 z d]f'jd 12.08.2010r.
6. Imienna lista pracowników ochlony WraZ z kserokopiami wymaganych dokumentów.
7. Dowód *,niesienia zabezpięczenia należ)tego $rykonania umowy'

Zama\Yiający: Wykonawcai
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