
UMOWA
Dotyczapaochrony osób i mienia

Zawartaw dniu r. w Poznaniupomi~dzy:
PowiatemPoznanskimreprezentowanymprzez ZarzaJl,w imieniu któregodzialaj a,
PanJan Grabkowski- StarostaPoznanski
Pan Tomasz Lubinski - Czlonek ZarzaJlu
zwanymw dalszejtresci umowy Zamawiaja~m
a
zwana,w dalszej cz~sciumowy Wykonawca,

Niniejszaumowajest nast~pstwem wyboru przezZamawiaja~ego oferty Wykonawcyw trybie art.
39 ustawyPrawo zamówienpublicznych.

§ 1
1.Przedmiotemumowyjest:
a) swiadczenie uslugi calodobowejochronyosób i mienia w budynkuprzy ul. Jackowskiego 18oraz na
terenieprzyleglym;
b) swiadczenieuslugiochronyosoby przewozacejpieniadze do banku.
2. W zakresieprzedmiotowejuslugi mieszcza sie w szczególnosci:

1.Zabezpieczeniemieniaprzed dzialaniamiprzestepczymi,a w szczególnoscikradzieza, wlamaniem
i innymi formami wyprowadzenia mienia poza strefe kontrolowana. prowadzenie obserwacji osób
wchodzacychi wychodzacychz obiektu,
2. Udzielaniestosownychinformacjipetentom.
3. Ochronaprzed zaborem lub zniszczeniemwyposazenia i dokumentów.
4. Ochronakancelarii tajnej.
5. Zapewnienie bezpieczenstwa pracownikom i innym osobom przebywajacym na terenie

strzezonym.
6. Nie wpuszczanie osób znajdujacych sie pod wplywem alkoholu lub srodków odurzajacych

(narkotyki).
7. Nie wpuszczanie akwizytorów,a takze osób o "podejrzanym"wygladzie.
8. Podejmowanie interwencji wobec osób zaklócajacych porzadek na terenie budynku przy ul.

Jackowskiego 18 i przyleglymparkingu wewnetrznymzgodnie z Rozp. RM z dnia 18.11.98r. w
sprawie szczególowego trybu dzialan pracowników ochrony podejmowanych wobec osób
znajdujacychsie w granicachchronionychobiektów(Dz. U. z 1998r. Nr 144poz. 933).

9. Niezwloczne informowaniegrupy interwencyjnejo naruszeniuporzadkuna terenie ochranianego
obiektu

10.Prowadzenie nadzoru nad do pobieraniem i zdawaniem kluczy do pomieszczen sluzbowych i
technicznych.

11.Prowadzenieewidencjiwydawanychkluczy do pomieszczensluzbowychi technicznych.
12.Po zakonczeniu pracy urzedu sprawdzenie wszystkich korytarzy, wyjsc i wejsc oraz

pomieszczen majac na uwadze prawidlowe zabezpieczenie obiektu pod wzgledem
bezpieczenstwa ogólnego i p/poz., jak równiez ustalenie czy na terenie obiektu nie pozostaly
osoby nieupowaznione.

13. Stalepatrolowaniewewnatrz i zewnatrz obiektuoraz miejsc o szczególnymzagrozeniu.
14.Zwracanie uwagi na podejrzane torby, paczki pozostawione na strzezonym terenie, mogace

zawierac ladunekniebezpiecznedla ludzi i otoczenia.
15. Szybkiei skutecznereagowaniew przypadkachjakiegokolwiekzagrozenia.
16.Zamykaniei otwieranieobiektu o okreslonychgodzinach.
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, 17.Po godzinach pracy urzedu- wpuszczanie osób upowaznionychdo wejscia.

18.Prowadzenie ewidencji osób przebywajacych na terenie obiektu po godzinach urzedowania
Starostwa.

19.Prowadzenie ksiazki dyzurów: wpisywanie informacji o objeciu dyzuru, o zaistnialych
zdarzeniach w trakciepelnienia sluzbyoraz o stanieprzekazywanegoobiektu.

20. Wykonywanieobchoduobiektu z czestotliwoscia nie rzadziejniz co godzine.
21. Niezwloczne informowanie upowaznionychpracowników o zaistnialych zdarzeniach na terenie

ochranianegoobiektu.
22. Niezwloczne powiadamianie przelozonych i Policji o zagrozeniach i czynach przestepczych

zaistnialych na terenie budynku i zabezpieczanie miejsca ich popelnienia do czasu przybycia
Policji.

23. Podejmowanie niezbednych dzialan prewencyjno-interwencyjnych w zaleznosci od skali'
zagrozenia i potrzeb na wypadek próby wlamania, kradziezy, wtargniecia na teren obiektu,
dewastacjimienia,naruszeniaporzadku,awarii technicznych i zagrozenpozarowych.

3. Czynnosci, o których mowa w ust. 2 beda wykonywane przez pracowników ochrony posiadajacych
licencje I stopnia ochrony fizycznej, umundurowanych i wyposazonych w srodki przymusu
bezposredniegozgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia i
Rozporzadzeniem RM z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczególowych warunków i sposobów
uzycia przez pracowników ochrony srodków przymusu bezposredniego (Dz. U. z 1998 r. Nr 89 poz.
563).
4. Pracownikochronypowinien posiadacposwiadczeniebezpieczenstwado klauzuli "zastrzezone"
upowazniajacedo dostepu do informacjiniejawnych stanowiacychtajemnice sluzbowaw rozumieniu
ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. ochronie informacjiniejawnych.

5. Ochronaosoby przewozacejpieniadze, o których mowa w ust. lb, odbywac sie bedzie codziennie od
poniedzialkudo piatku z i do kasy Starostwausytuowanejna parterze budynku do i z siedzibybanku w
centrumPoznania (Plac Wolnosci).
6. Dyzurypracownikówochronyw siedzibieStarostwa:

a) w godzinach od do na terenie ochranianegoobiektu sluzbepelni dwóch pracowników
ochrony,

b) w godzinach od do na terenie ochranianego obiektu sluzbe pelni jeden pracownik
ochrony,

c) w dni wolne od pracy (soboty i niedziele)oraz w swietadyzurpelni jeden pracownik ochrony.

§2
1. Usluge okreslonaw §1Umowy Wykonawcazobowiazujesie swiadczycz nalezyta starannoscia,w
sposób nie powodujacyzaklócenianormalnegotoku pracy StarostwaPowiatowego.

2. Wykonawca bedzie swiadczyc przedmiotowe uslugi za posrednictwem pracowników posiadajacych
stosownekwalifikacjei ukonczoneszkolenia.
3. Osobywykonujace czynnoscinie moga byc karane za przestepstwaprzeciwkomieniu, za falszowanie
znaków urzedowych oraz za inne przestepstwa majace znaczenie ze wzgledu na wykonywane
obowiazki.
4. Wykonawca zabezpieczy do realizacji wymienionych w §1 Umowy czynnosci sprzet techniczny,
indywidualnenarzedzia pracy, srodki ochronyosobistejdla pracowników.
5.Wykonawca zobowiazany jest do posiadania odpowiednich i aktualnych swiadectw zdrowia
pracowników.
6.Wykonawcazobowiazanyjest do przestrzeganiaprzepisówprzeciwpozarowychi zasad BHP.
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7.Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc materialna za powierzone do ochrony mienie w przypadku
kradziezy z wlamaniem, dewastacji mienia itp., spowodowane nieprofesjonalnym wypelnianiem
obowiazkówprzez pracowników.

§3
I.Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zdolnosc platnicza, gwarantujaca terminowe regulowanie
wynagrodzenieWykonawcy.
2.Za wykonanie czynnosci okreslonych w §1 w okresie okreslonym § 6 ust. l Umowy Strony ustalaja
wynagrodzeniew wysokosci zl brutto (slownie: zlotych brutto) w tym podatek VAT 22 %
w wysokosci zl..
3. Stawkazajedna roboczogodzinewynosi zl netto.
4.Wynagrodzenieplatne bedzie miesiecznie, w kwotach okreslonych w zalaczniku nr 1 do niniejszej
umowy, po potwierdzeniu wykonania prac przez Zamawiajacego na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcena koniec miesiaca kalendarzowego.
5.Wynagrodzenieplatne bedzie w formieprzelewu bankowegona konto Wykonawcy
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. W przypadku opóznienia platnosci Wykonawcy
przysluguja ustawoweodsetki.

§4
1.Wykonawcazobowiazujesie do udzieleniawszelkich informacjio zatrudnionychprzez niego
pracownikach.

2.W przypadku koniecznoscidokonaniazmianyposzczególnychpracownikówWykonawca
zobowiazanyjest poinformowacZamawiajacegoo kazdorazowymwyzej wymienionymzdarzeniu.

3.Wykonawcainformacji,o których mowa pkt 2, udzieli przed dopuszczeniempracownika do pracy na
terenieprzedmiotowegoobiektu.

4.Wykonawcanie mozepowierzycwykonania czynnosci,bedacychprzedmiotemniniejszej Umowy
osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§5
l.Do koordynowaniawspólpracypomiedzy Stronamioraz kontrolowaniai odbioruprac Zamawiajacy
upowaznia:

2.Wykonawcado realizacji zadan, o którychmowa w pkt.1upowaznia:

l.Umowa zostala zawarta na okres od dnia
§6
roku do dnia roku.

2.W przypadku nienalezytego wywiazywania sie z warunków zawartych w Umowie Zamawiajacy
sporzadzi protokól, w którym poda i uzasadni stwierdzone uchybienia. Zamawiajacemu przyslugiwac
bedzie z tytulu zaistnialychzaniedbankara umownaw wysokosci 10% oplaty miesiecznej.
4.Wykonawca zobowiazanyjest do usuniecia nieprawidlowosci stwierdzonych w protokole, o którym
mowa w pkt 2 w terminie 24 godzin pod rygorem rozwiazania Umowy przez Zamawiajacego bez
zachowaniaterminu wypowiedzenia.

§7
Wykonawcaoswiadcza,ze przed podpisaniemniniejszej umowy zapoznal sie ze stanemtechnicznym
jak i fizycznym(tj. rozkladempomieszczenobiektu,powierzchnibudynku oraz terenu przyleglego)
przedmiotowejnieruchomosci i nie wnosi z tego tytulu zadnych zastrzezen.
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§8
Wykonawcazobowiazujesie do zachowaniatajemnicypanstwowej i zakladowejprzez swoich
pracownikówswiadczacychczynnosciobjete niniejszaUmowa.

§9
W sprawachnieuregulowanychpostanowieniamininiejszej Umowymaja zastosowanieodpowiednio
przepisyKodeksucywilnego,oraz ustawy Prawo zamówienpublicznych.

§1O

Kazda zmianapostanowienniniejszej Umowy wymaga zachowania formypisemnejpod rygorem
niewaznosci.

§11

Spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiazuja sie poddac rozstrzygnieciu
wlasciwego sadu powszechnego w Poznaniu.

§ 12
Umowesporzadzonow 3jednobrzmiacychegzemplarzach,dwa dla Zamawiajacego,jednym dla
Wykonawcy.

ZAMA WIAJACY WYKONA WCA
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