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Umowa N r..........................

Zawarta w dniu......................pomiędzy:

Gminą Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, NIP: 7532414579, odbiorca: Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa. 
reprezentowanym przez Kamilę Ferdyn - Dyrektora 
zwaną dalej Zamawiającym:

a

zwanym dalej Wykonawcą

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy określony w § 2.

§ 2

1. Przedm iot zam ów ienia obejm uje zakup 46 (słownie: czterdzieści sześciu) przycisków  
bezpieczeństwa w form ie zegarków dla pracowników Zam awiającego, oraz 
in terw encje w  miejscach zagrożenia wskazanych przez te  urządzenia - zgodnie ze 
złożoną przez W ykonawcę o fertą  w  ramach zam ówienia w  celu realizacji projektu  
„W drożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w  Nysie 
poprzez nakierow anie działań na poprawę obsługi k lienta", Działanie 2 .5  Skuteczna 
pomoc społeczna  Programu Operacyjnego W iedza Edukacja Rozwój 2 0 1 4 -20 20  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. W ramach przedmiotu umowy określonego w ust. 1 Wykonawca przyjmuje na siebie 
obowiązki w zakresie:
1) dostarczenie 46 przycisków bezpieczeństwa,
2) reagowanie, oraz interwencje w sytuacjach zagrożenia pracowników Zamawiającego 
wyposażonych w przycisków bezpieczeństwa,
3) prowadzenie niezbędnych działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom 
przeciwko pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie,
4) monitorowanie/obserwacja.



§3

1. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy ma obowiązek:
1) dostarczenia przycisków bezpieczeństwa zgodnie z parametrami określonymi w złożonej 
ofercie,
2) przestrzegania postanowień przepisów prawnych związanych z obowiązkiem zachowania 
tajemnicy służbowej i respektowania przepisów wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 
1997 r. o ochronie osób i mienia oraz aktów wykonawczych wykonywanych na podstawie tej 
umowy,
3) w razie zagrożenia sygnalizowania za pomocą przycisku bezpieczeństwa bezzwłoczne 
wezwanie grupy patrolowej za pomocą urządzeń łączności telefonu lub krótkofalówki w który 
powinien być zaopatrzony pracownik ochrony,
4) natychmiastowe wysłanie do osoby wysyłającej sygnał grupy patrolowej, nie później niż w 
ciągu 10 min. od momentu wysłania sygnału przez urządzenie,
5) przerwanie zagrażającej działalności, podjęcie czynności w rejonie miejsca zagrożenia do 
czasu przybycia przedstawiciela Zamawiającego lub Policji.
6) prowadzenie rejestru sygnałów odebranych ze zgłoszenia i przechowywanie przez 1 rok 
oraz udostępnianie wyciągów z ww. rejestru na pisemne żądanie Zamawiającego,
7) Wykonawca zobowiąże się do podjęcia interwencji (przybycia na miejsce) w godzinach 
w czasie trwania umowy 10 min. od zgłoszenia.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niewykonania, 
nienależytego wykonania lub wykonania z nienależytą starannością przedmiotu umowy na 
zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
3. Okres reagowania, oraz interwencji obejmuje czas pracy pracowników Zamawiającego tj. 
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 lub od 7.00-15.00.

§4
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny prawidłowości wykonania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

1) 50% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1, w przypadku odstąpienia od 
umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca,

2) 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1, w przypadku nie wykonania 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy określonych w § 2 ust. 3 oraz § 3 .

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych, bez odrębnych wezwań 
i powiadamiania, z przysługującego mu wynagrodzenia.

4. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia kar umownych w terminie 3 dni od
otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego, przy czym za dochowanie formy 
pisemnej strony uważają także przesłanie wezwania faxem na nr 
(.................................................... ) lub na adres email: (............................................).

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w 
przypadku gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bądź nie kontynuuje jej, 

pomimo jednokrotnego pisemnego wezwania, dłużej niż 3 dni od otrzymania 
wezwania,

2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nieprawidłowo i mimo wezwania przez 
Zamawiającego do usunięcia naruszeń, nie zmienia sposobu wykonania.

7. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku nie
wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z zadań z zakresu w § 2 ust. 3.

8. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.



§5
1. Pracownicy ochrony podlegają bezpośrednio Wykonawcy.
2. Zamawiający lub upoważniony przez niego przedstawiciel może wydać pracownikom 

ochrony specjalne dyspozycje z pominięciem Wykonawcy i jest zobowiązany odnotować 
dyspozycje w książce dyżurów.

3. Dyspozycje te będą wykonywane tylko w przypadku gdy mieszczą się w przedmiocie 
umowy i nie kolidują z przepisami prawa.

§6
1. Strony ustalają miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za wykonaną usługę w kwocie

netto w wysokości .....................  (słownie: ..................................... ) powiększone
o należny podatek VAT w kwocie .....................  (słownie:, ...................................
..............................) co daje wynagrodzenie brutto w wysokości
.............................. (słownie: .......................................... ). Wynagrodzenie brutto może
ulec zmianie wyłącznie w razie zmiany stawki podatku VAT.

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy kwoty wymienionej w ust. 1 
w ciągu
14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po zakończeniu miesiąca, którego 
płatność dotyczy.

3. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty Wykonawca naliczy odsetki w wysokości 
przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach za każdy dzień zwłoki.

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu umowy.

5. Zmiana stawki VAT nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
6. Za datę zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Faktura VAT wystawiona bezpodstawnie zostanie zwrócona Wykonawcy.

§7
Umowa zostaje zawarta na okres o d ..................................................

§8
Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.

§9
Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających na tle tej umowy jest Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy 
i Zamawiającego.



Zamawiający Wykonawca


