Załącznik nr 8

UMOWA

zawarta w dniu ……….stycznia 2018 r. w Zielonej Górze pomiędzy:
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
ul. Nowa 4b, NIP 973-05-50-137
reprezentowanym przez:
Dyrektora Rafała Gajewskiego
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
firmą ……………………………………………………………………………………………………………..
NIP:....................., REGON:........................................................................................................,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy – Sąd Gospodarczy w ……….. pod numerem KRS....................../* Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej pod Nr ………………………………...…*
reprezentowaną przez
…………………………………………………………………………………………………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”
Niniejsza Umowa zostaje zawarta w rezultacie wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty
złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na „Dozór i monitorowanie obiektów WORD w Zielonej Górze oraz Tomaszowie k. Żagania w okresie
od 01.02.2018 r. do 31.01.2020r. Postępowanie przetargowe z dnia 28.12.2017r oznaczono nr
WORD.WA.25.1.2018.
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane z dozorowaniem i
monitorowaniem obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze,
znajdujących się przy ul. Nowa 4b oraz Olbrychta 10 i/lub w Tomaszowie ul. Leśna 20 (zwane dalej
„przedmiotem umowy”).
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz oferta Wykonawcy, stanowiące integralną część umowy.
§2
Prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy wykonywane będą przez Wykonawcę w sposób
stały, przez 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę w Zielonej Gorze oraz przez 2 dni w tygodniu
przez 24 godziny na dobę oraz 5 dni w tygodniu przez 16 godzin na dobę w Tomaszowie.
§3
Przedmiot umowy Wykonawca będzie wykonywał wyłącznie poprzez zatrudnionych u siebie
pracowników, jak również przy użyciu własnego sprzętu technicznego.
§4
1.Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie miesięczne w wysokości ………………zł brutto (z podatkiem VAT) za każdy
przepracowany i zakończony miesiąc.

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT przez Zamawiającego.
3.Za dzień zapłaty uznaje się datę złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu bankowego.
4.Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji
wierzytelności przysługujących mu względem Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu na piśmie aktualnego wykazu osób
wykonujących dozór i monitorowanie w obiektach Zamawiającego, przed przystąpieniem do
realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie w
składzie osób, o których mowa w ust. 1.
3. Wykonawca zobowiązuje się do jednolitego umundurowania pracowników dozoru zatrudnionych
przy realizacji przedmiotu umowy.
§6
1.Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego zabezpieczenia pomieszczeń Zamawiającego w tym
zamknięcia okien, zamknięcia na klucz drzwi wejściowych do pomieszczeń oraz drzwi wejściowych
na korytarz, sprawdzenia czy nie pozostawiono włączonych urządzeń elektrycznych, odkręconych
kranów (każdorazowo przed włączeniem systemu monitoringu obiektów).
2.Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich
nieprawidłowościach oraz innych zdarzeniach stwierdzonych podczas wykonywania przedmiotu
umowy, które mogłyby narazić bądź spowodować szkodę po stronie Zamawiającego albo narazić
bądź spowodować odpowiedzialność Zamawiającego względem osób trzecich.
3.Wykonawca zobowiązany jest również niezwłocznie informować Zamawiającego o brakach, bądź
nieprawidłowościach, które mogą mieć wpływ na należyte wykonywanie przez niego przedmiotu
umowy.
4.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczenia udostępnionego mu
nieodpłatnie przez Zamawiającego, i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
5.Pomieszczenie Zamawiającego zostanie udostępnione Wykonawcy w celu realizacji usług będących
przedmiotem niniejszej umowy protokołem zdawczo-odbiorczym.
6.Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania pomieszczenia udostępnionego mu przez
Zamawiającego w stanie niepogorszonym przez cały okres obowiązywania umowy we własnym
zakresie i na własny koszt.
7.Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystywania udostępnionych pomieszczeń z należytą
starannością i zgodnie z przepisami właściwymi dla realizowanych usług. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za stan techniczny udostępnionego mu pomieszczenia.
§7
1.Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy i po jej zakończeniu do zachowania w
tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zabezpieczenia obiektu oraz związanych z działalnością
Zamawiającego uzyskanych w związku lub przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
2.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim
jakichkolwiek informacji dotyczących działalności Zamawiającego.
3.Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od osób, przy pomocy których realizować będzie przedmiot
umowy oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego (po
wcześniejszym uzgodnieniu treści oświadczenia z Zamawiającym zgodnie z ustawą o ochronie

danych osobowych i ochronie informacji niejawnych), powziętych w związku lub przy wykonywaniu
przedmiotu umowy oraz przedłożyć Zamawiającemu ich uwierzytelnione kopie.
§8
Wykonawca nie ma prawa używania, w jakiejkolwiek formie, sprzętu komputerowego oraz innych
urządzeń znajdujących się w obiektach Zamawiającego.
§9
Zamawiający w celu umożliwienia Wykonawcy należytej realizacji przedmiotu umowy udostępni mu
pomieszczenie służące do przebywania w nim służby dozoru oraz do przechowywania sprzętu
technicznego wykorzystywanego przy realizacji przedmiotu umowy.

§ 10
1Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej z
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnej
polisy ubezpieczeniowej przez cały okres obowiązywania umowy, z sumą ubezpieczenia nie niższą
niż 1 000 000 zł, i do przedstawienia jej Zamawiającemu najpóźniej w chwili podpisania niniejszej
umowy. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia wygasa przed dniem wygaśnięcia niniejszej umowy,
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony, w terminie 7 dni od wygaśnięcia poprzedniej polisy.
2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług dozoru i wszelkie
spowodowane nimi szkody tak wobec Zamawiającego jak i wobec osób trzecich. Wyłączenie
odpowiedzialności może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia wyłącznej winy po stronie
poszkodowanego.
3.Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane czynem
niedozwolonym lub niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w
niniejszej umowie.
4.Wykonawca odpowiada jak za własne, za działanie lub zaniechanie osób, którym powierzył
realizację przedmiotu umowy lub z pomocą których wykonuje czynności objęte niniejszą umową.
§ 11
1.Strony ustalają, że w przypadku uchybienia przez Wykonawcę zobowiązaniom wynikającym z
niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każde naruszenie, w terminie 7 dni od daty wezwania
ze strony Zamawiającego.
2.Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną
karę umowną, na zasadach ogólnych.
3.Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z bieżącym wynagrodzeniem
Wykonawcy.
§ 12
1.Umowa zawarta zostaje na czas określony od 01.02.2018r. do 31.01.2020r. z możliwością jej
rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2.Rozwiązanie umowy nastąpić może w każdym czasie na zasadzie porozumienia stron.

§ 13
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
jeżeli Wykonawca będzie wykonywać przedmiot umowy w sposób nienależyty i nie zmieni tego
sposobu pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego.
§ 14
Skład osobowy personelu realizującego przedmiot umowy nie może być zmieniany w czasie trwania
umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 15
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy, których strony nie rozwiążą polubownie w terminie 7
dni od daty wezwania jednej ze stron, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 16
1.Integralną część niniejszej umowy stanowią: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz
oferta Wykonawcy złożona w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
2.Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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