Olsztyn, dnia
Nr. sprawy: OK. 143 1. 106.2020
Nr dokumentu: 47803.04.2020-W

Szanowny Panie

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 08.04.2020r. w zakresie
dotyczącym wyłonienia wykonawcy prac polegających na ochronie terenu budowy przy zadaniu
„Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na
zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr. 28” ,
1. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się we wniosku i umowne na wykonanie usługi ochrony
mienia
2. W postępowaniu przetargowym mającym na celu wyłonienie Wykonawcy w zakresie ochrony
terenu budowy złożono jedną ofertę ( w załączeniu )
3., 4. W załączeniu udostępniam kserokopię umowy z Wykonawcą na ochronę terenu budowy,
wniosek o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z
wolnej reki oraz protokół postępowania o zamówienie.
5. W załączeniu udostępniam kserokopię notatka służbowa z dnia 25.03.2020r..
6. Odbiór przedmiotu umowy nie nastąpił ponieważ jest w trakcie realizacji.

Z poważaniem,

Załączniki:
1. kserokopia oferty
2. kserokopia notatki służbowej z. dnia 25.03.202l)r.
3. kserokopia wniosku z. dnia 30. 03.2020r.
4. kserokopia protokółu postępowania o zamówienie /, dnia 30.(13.2020r.
5. kserokopia umowy z dnia 03.04.2020r.
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PI. Jana Pawia II 1. 10-101 Olsztyn
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kancelaria. ogolna@olsztyn.eu

+48 89 535 15 58
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OFERTA
W związku z prowadzonymi rozmowami proponujemy wykonania usługi ochrony fizycznej Państwa
obiektu budowy przy ul. Kasprowicza w 2020 r.:
Koszt -19,49 PLN netto za jedno-roboczą godzinę pracy jednego pracownika

Warunki na jakich zatrudniamy pracowników:
s Zatrudnienie na umowę o pracę,
s Wynagrodzenia płatne do 10 dnia każdego miesiąca,
s Wliczone urlopy wypoczynkowe oraz zastępstwa,
s Jednolite umundurowanie + odpowiednie środki BHP, łączności,
s W przypadku potrzeby wsparcie grupy patrolowej,

Przysługuje Pafistwu obniżenie wpłat na PFRON w wysokości 50%. czyli do maksymalnie możliwej wartości
odpisu PFRON zgodnie z ustawa.
OBNIŻENIE WPŁAT NA PFRON:
Obniżenie wpłaty przysługuje do wysokości 50% wpłaty na Fundusz, do której Nabywca jest obowiązany w
danym miesiącu, przy czym niewykorzystana kwota obniżenia może zostać uwzględniona we wpłatach na
Fundusz przez okres 6 kolejnych miesięcy. Warunkiem uzyskania obniżenia wpłaty jest terminowe opłacenie
faktury, na które to obniżenie mają wpływ m.in.
• Miesięczny przychód ogółem
• Przychody ze sprzedaży na rzecz nabywcy
• Zatrudnienie ogółem
• Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
Jeżeli jesteście Państwo zobowiązani do wnoszenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych to przy zastosowaniu udzielanych przez nas ulg poniesione przez Państwa koszty tej
usługi z pewnością będą znacznie niższe
Osoba do kontaktu:

Centrala:

Załącznik nr 2 do Regulaminu
uruchamiania zamówień, do których nie
stosuje się przepisów ustaw'}' Pzp.
Numer sprawy: IM.27L42.2026

Olsztyn dnia:

30. 03.2020

Numer dokumentu: 8575.03.2020

WNIOSEK
o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w trybie
zamówienie z wolnej ręki
„Na zapewnienie ochrony placu budowy przy ul. Kasprowicza do czasu wyłonienia nowego
wykonawcy na dokończenie drugiego etapu awarii "
Za!
> udzielane jeSFz wyłąck&llsnTl
Prawo zamówień publicznych w związku

IV)

W

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. zakres prac do wykon:
techniczne i jakościowe), wraz z uzasadnieniem uruchomienia zamówienia:
W związku z zakończeniem pierwszego etapu robót związanych z awarią skarpy przy ui.
Kasprowicza^xi dnia 26.03.2020, w którym odbędzie się przejecie wykonanych robót przez
• <3° czasu wyłonienia w ramach przetargu nowego Wykonawcy, potrzebny
jest nadzór 'ochrona całodobowa przed wejściem niepożądanych osób na teren budowy.
2. Rodzaj zamówienia przy właściwym podać kod określony we Wspólnym Słowniku
Zamówień (CPV):
USŁUGI
DOSTAWY
ROBOTY BUDOWLANE

U 4500000-8, 71500000-3
D
R

3. Termin wykonania zamówienia: 25.04.2020 z możliwością przedłużenia.!
4. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwot<
wartość netto - bez podatku VAT); wysokość podatku VAT: 23 %.

>PLN (nalea

W oparciu o kurs EURO 4,2693 ustalony wg Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów]
18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanów
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2453)
URQ.
szacunkowa zamówienia wynosi ~
Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 24.03.2020 na podstawie złożonej oferty.
5. Wysokość środków finansowych jakie zamierza się przeznaczyć na realizację zamówień
tego samego rodzaju zgodnie z Planem postępowań
LN.
6. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 17 616,03
PLN (brutto).
7. Źródło finansowania: środki finansowe jj^rąaiizację zamówienia
.... Rozdziale
w budżecie Miasta,Olsztyna w Dziak
.....PLNJMI
w kwocie
§ -1

lieczone

8. Opis kryteriów oceny ofert: cena -100 %
9. Proponowany Wykonawca, którego należy zaprosić do udziału w postępowaniu (należy
podać nazwę, adres oraz numer telefonu i fsxuV.

Aa■riY

Olsztyn dnia 25.03.2020r.

Notatka służbowa.

Spisana w sprawie „Zapewnienia ochrony placu budowy przy Kasprowicza do czasu wyłonienia
nowego Wykonawcy na dokończenie drugiego etapu awarii”.W wyżej wymienionej sprawie
przeprowadzono rozmowy telefoniczne z firmami
nie była zainteresowana zlecaniem,
ora:
firma'
;e względu na brak obsady w obecnym czasie również odmówiła współpracy. Ofrtę
złożyła tyTko firma
;tóra uwzględniono w dalszym postępowaniu.
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Proszę o wyrażenie zgody na uaichomlenie wyżej opisanego zamówienia.
Wnoszący*

•data 25.03.2020

Przyjmuję odpowiedzialność:
1) za ustalenie wartości | 2) za zgodność z
regulaminem
zamówienia

3) za zabezpieczenie

ś/odków finansowych

4) Udzielam zgody
Dyreidor^ęor^^^^l

Imię, nazwisko i podpis:
Data:
W przypadku konieczności uzyskania zod^^^^^^o'k'ierowni^^nauruchomienio^gmówięnia _
Udzielam zgody podpis:
Załączniki do wniosku:
1. Wzór umowy parafowany przez radcę prawnego

data

. hOjObjU)

IM,
Wzór umowy
na wykonywanie usługi ochrony mienia nr
zawarta w dniu
w Olsztynie poi
......................................................................mającą swoją siedzibę przy ........
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S
REGON:
NIP:
oraz numer rej^mmBNMBPI
.......... na prowadzenie usług w zakresie ochrony osób i mienia wydaną dnia
posiadającą koncesję
, reprezentowaną przez:
roku

1.
2.
zwaną dalej "Zleceniobiorcą"

>J,;'

Gminą 0ł82tvi<tta^feiag7|iWb^!epreze|

którego działa Dyrektor Inwestyćjmiejskich -if
dnia 16 kwietnia 2014r

.amur-

zwaną dalej „Zleceniodawcą"

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usługi ochrony
obiektu/ferenu realizowanej przez Zleceniodawcę budowy/usunięcia osuwiska skarpy przy ul. Kasprowicza w
Olsztynie oraz mienia Zleceniodawcy i wykonawców robót budowlanych znajdującego się na wskazanym terenie przed
kradzieżą lub kradzieżą z włamaniem lub zniszczeniem na skutek działania osób trzecich. Usługa ochrony będzie
(dane dotyczące dni i godzin ochrony)
pełniona przez
2. Zleceniodawca powierza, z dniem protokolarnego przejęcia obiektów o których mowa w ust. 1 powyżej, a
Zleceniobiorca z tym dniem przyjmuje na siebie obowiązek wykonania usługi ochrony przed kradzieżą lub kradzieżą z
włamaniem lub zniszczenia na skutek działania osób trzecich obiektów Zleceniodawcy wymienionych w protokole
przejęcia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy rozpoczyna się od chwili fizycznego przyjęcia obiektów do ochrony, tj. od dnia
podpisania protokółu, o którym mowa w ust..2 powyżej.
4. Zleceniobiorca oświadcza, że:
a. odpowiada za szkodę spowodowaną kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, zniszczeniem mienia przez osoby trzecie za
normalne następstwa niewykonania lub nienależytego wykonania ochrony obiektów, z wykluczeniem
odpowiedzialności za utracone korzyści.
b. posiada stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność
deliktowa), oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność
.zł - kopia polisy OC Zleceniobiorcy stanowi załącznik do niniejszej
kontraktowa) w wysokości
umowy
c. w przypadku dokonywania przez Zleceniobiorcę odpisów na PFRON, do określenia ■Hj
sposobu jej obliczania mają zastosowanie przepisy z art. 22 Ustawy o rehabilitaęPe
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 Nr
5.

Przez kradzież z włamaniem należy rozumieć wtargnięcie do chronionych przez Zleceńiobii
w sposób pozostawiający widoczne lub dające się stwierdzić ślady.

6. Protokół przejęcia obiektów o którym mowa w pkcie 2, stanowiący integralną część umowy jako Załącznik nr 1 określał
będzie:
a. graficzne usytuowanie w terenie chronionych obiektów oraz opis ich stanu technicznego,
b. sposób ich zabezpieczenia,
c. wskazania Zleceniobiorcy dotyczące usunięcia przez Zleceniodawcę ewentualnych usterek
w technicznym zabezpieczeniu chronionych obiektów, stwierdzonych w czasie przejmowania ich do ochrony
przez Zleceniobiorcę,
d, sposób pełnienia służby przez strażników - rodzaj posterunku, układ godzinowy obstawiania posterunków
przez pracowników ochrony,
e. Dokumentację fotograficzną obiektu z dnia przejęcia.
§2
1. W razie zaistnienia kradzieży z włamaniem lub zniszczeń przez osoby trzecie w chronionym obiekcie, Strony obowiązuje
następujący tryb postępowania:
a.

natychmiast po stwierdzeniu kradzieży Zleceniobiorca zobowiązany jest zawiadomić o zaistniałym zdarzeniu osobę
wskazaną przez Zleceniodawcę oraz organa Policji;

b. wstępne oszacowanie strat oraz inwentaryzacja powinna być przeprowadzona w obecności przedstawiciela
Zleceniobiorcy,
c.

Zleceniobiorca, w miarę posiadanych możliwości, zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i miejsca wyrządzenia
szkody przed dalszym zwiększeniem szkody.

§3
1. Usługa ochrony obiektów Zleceniodawcy wykonywana będzie przez umundurowanych pracowników ochrony fizycznej,
zwanych dalej „strażnikami".
2.

Strażnicy wykonują swoje obowiązki zgodnie z Regulaminem Służby Ochrony oraz dokumentacją określającą system
ochrony, w skład której wchodzą m.in. instrukcje oraz zakresy obowiązków.

3.

Dokumentacja o której mowa w pkcie 2 jest opracowana przez Zleceniobiorcę, przy uwzględnieniu opinii uprawnionego
przedstawiciela Zleceniodawcy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

4.

W trakcie wykonywania obowiązków służbowych, o których mowa w § 1 pkt 1, strażnicy ściśle współpracują
z kierownictwem Zleceniodawcy, bądź osobami przez niego upoważnionymi.

5.

Korzystanie przez Zleceniodawcę z usług pracowników Zleceniobiorcy do jakichkolwiek innych prac, poza
zakresem prac określonych niniejszą umową jest niedopuszczalne, W razie przekroczenia tego warunku
Zleceniobiorca me ponosi odpowiedzialności za wynikłą z tego powodu szkodę.
§4

1.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia swoim strażnikom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny
pracy, poprzez zagwarantowanie ogrzewanego pomieszczenia, chroniącego przed opadami atmosferycznymi i mrozem,
wyposażonego w aparat telefoniczny oraz czajnik do gotowania wody, a także toalety sanitarnej TOI TOI.
Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia ogrodzenia terenu chronionego.

2.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczenia w widocznym dla strażników miejscu wykazu telefonów do policji,
pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, pogotowia gazowego, pogotowia elektrycznego i wodociągowego

2

oraz innych służb, a także do uprawnionego przedstawiciela Zleceniodawcy, którego należy powiadomić w przypadku
wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń w obrębie chronionego obiektu.
3.

Zleceniobiorca wyznacza
, adres e-mail:
do organizacji, kontroli i reprezentowania Zleceniobiorcy
we wszystkich sprawach związanych z realizacją usługi, o której mowa w § 1 pkt. 1 niniejszej umowy.
Zleceniodawcę w kontaktach ze Zleceniobiorcą będzie reprezentował w godzinach 7.30-15.30, pon-pt: Bogusław
Silski, telefon: 89 529 31 11, wew.429, adres e-mail silski.boguslaw@olsztyn.eu, a w godzinach 15.30-7.30: Dyżurny
Miasta, telefon: 89 522 81 12.

tel:

§5
1. Za należyte wykonanie usługi o której mowa w § 1 pkt 1 strony umowy ustalają wynagrodzenie godzinowe Zleceniobiorcy
w wysokości:...........zł (słownie:...
i 00/100) plus należny podatek VAT, za każdą godzinę
pracy 1 (jednego) pracownika ochrony,.
2. Zleceniodawca zobowiązany jest do uregulowania należności za zrealizowaną usługę w terminie 14 dni od daty
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na konto Spółdzielni: Bank Millennium O/Olsztyn nr
rachunku: 69 1160 2202 0000 0000 6193 7845. Faktura VAT wystawiana będzie przez Zleceniobiorcę na podstawie
zaakceptowanego przez Zleceniodawcę zestawienia godzin wykonywanej ochrony w danym miesiącu rozliczeniowym.
Zestawienie godzin Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć Zleceniodawcy w terminie 5 dni od dnia zakończenia
każdego miesiąca świadczenia usługi W terminie 3 dni od otrzymania zestawienia Zleceniodawca może wnieść do niego
swoje uwagi. Brak stanowiska Zleceniodawcy w w/w terminie uznaje się za przyjęcie zestawienia bez zastrzeżeń.
3.

Zleceniodawca nie może wstrzymać zapłaty wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy w razie powstania szkody z
przyczyn niezawinionych przez Zleceniobiorcę.

4.

Strony umowy ustalają tryb automatycznej indeksacji wynagrodzenia, o którym mowa w pkcie. 1 umowy ustalający
zasadę, iż wzrost kwoty najniższego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tworzy po stronie Zleceniobiorcy
uprawnienie do otrzymania, od dnia 01 stycznia danego roku, podwyżki wynagrodzenia za świadczoną usługę o ustalony
procentowy wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia plus składki Zus-u oraz zwiększony dodatek za pracę
w porze nocnej / dot. usług ochrony /.

§6
1.

Umowa zostaje zawarta na czas:
,, z możliwością przedłużenia na dalszy czas oznaczony lub
nieoznaczony, na podstawie zawartego na piśmie pod rygorem nieważności aneksu do umowy.

2.

Strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a. zgodnego oświadczenia obu Stron - na podstawie zawartego na piśmie pod rygorem nieważności porozumienia,
b. opóźnienia w opłaceniu przez Zleceniodawcę opłaty za usługi przewidzianej w § 5 pkt 1 przez okres 1 miesiąca,
c. nie usunięcia przez Zleceniodawcę usterek w technicznym zabezpieczeniu chronionych obiektów, pomimo
dwukrotnego wezwania,
d. brania udziału Strażników w działaniu na szkodę Zleceniodawcy,
e. zakończenia prac budowlanych wcześniej, niż w terminie określonym w pkcie 1
f.

nienależytego i niezgodnego z umową wykonywania przez Zleceniobiorcę przedmiotu umowy i nie zaniechania
naruszeń, pomimo otrzymania wezwanie do zaniechania naruszeń w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia
doręczenia wezwania.

§7
3

1.

Zgodnie z art, 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L119 z dnia 04 maja 2016 informujemy, iż:
a. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych
z siedzibą w Olsztynie, ul. Poprzeczna 11,10-282 Olsztyn,

jest Spółdzielnia

WULKAN

w

Olsztynie

b. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie
art.. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27. Kwietnia 2016 r„
c. Odbiorcami Pani/Pana/Państwa
osobowych na podstawie

4 rrspa™
Olsztynie orazSp
r,;
przedawnienia r

ii

a

ih

Mi
a.“

m/vane będą w oparciu o prawnie uzi
pz okres obc
La]
I - w określ

linistratora
w
lub

.prawo,

e. PosiadaAją Pan/Pani/ Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
f. Ma/-ją Pan/Pani/Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkowaó odmową zawarcia
umowy.
§8
1. Wszelkie zmiany warunków umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia.
3. Ewentualne spory wynikające z wykonanja^awn
Sądu w Olsztynie.
' !» ^ ^
9E.V

poddają pod rozstrzygnięcie właściwego izeczowo
'd rygorem nieważnoś^r^ipL
;h z niniejszej umowv.||^^S:# jp

4. Zleceniobiorca nie może, bez uz#rojia%rz#iieir,.pise
na osoby trzecie, jakichkoJwłe^p^TO ofef@kó.^vy^|
§9

irifi

Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kaźdda&(SKtó&.

a-"* W*
ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

p^ftesc

Olsztyn, dnia tf
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Przeprowadzonych w odpowiedzi na ZAPROSZENIE do udziału w postępowaniu
prowadzonym w tiybie z wolnej ręki
na „Zapewnienie ochrony placu budowy przy ul. Kasprowicza do czasu wyłonienia nowego
wykonawcy na dokończenie drugiego etapu awarii”
(krótki opis przedmiotu zamówienia)

1. Nazwa wykonawcy, którego zaproszono do negocjacji:
W imieniu wykonawcy:

2. Zamawiający:

3. W wyniku przeprowadzonych negocjacji uzgodniono następujące warunki realizacji
przedmiotu zamówienia:
W wyniku negocjacji mailowej w dniu 24.03.2020r. ustalono stawkę 19,25 PLN netto roboczogodziny. Ponadto
Zleceniobiorca (firma ochroniarska) zobowiązała się do zapewnienia pomieszczenia dla ochrony, ewentualnego
ogrzewania oraz toalety sanitarnej TOI TOI. Zamawiający zobowiązał się do zapewnienia ogrodzenia. Okres
wypowiedzenia ustalono na 14 dni.
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Podpis zamawiającego:
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mail.Olsztyn.eu :: Fwd: Re: Fwd: Oferta na ochronę ul. Kasprowicz...

Temat
Od
Do
Data

Fwd: Re: Fwd: Oferta na ochronę ul. Kasprowicza Olsztyn + draft umowy

2020-04-22 08:20

proszę 0 wydruk

adomości —-

— Treść
Nadawcy
Adresat:

I okres wypowiedzenia ustalmy z 30 dni na 14 dni
W dniu 2020-03-24 o 11:524

>isze:

Dziękuję bardzo 2a informację.
Oczywiście wszystkie te elementy są po naszej stronie.
Proponuję cenę ■krakowskim targiem* 19,2S

pln

netto za toboczogodzinę.

•Original MessageFromi^HB
Sent! Tue!

TO:i

Cc:;
Sub:

Olsztyn ♦ draft

Dziert dobry,
rozumiem , że oferta uwzględnia pomieszczenie dla ochrony, ewentualne ogrzewanie oraz TOI-TOI (toaleta).
Po stronie Zamawiającego jest ogrodzenie.
Proponujemy stawkę 19,00 zł netto roboczogodzina.
Proszę o potwierdzenie.

W dniu 2020-03-24 o 11:34, inwescycjeQolsztyn.eu pisze:
Temat -- Wiadomość oryginalna--------------

Oferta na ochronę ul. Kasprowicza Olsztyn * draft umowy

Data: 2020-03-24 11:18
Od:l
Do: I
Dzień dobry.
Zgodnie z rozmową 2 Pani
oraz draft umowy.
Oczywiście od czwartku jak najbardziej motamy zaczynać. Pomieszczenia
dla ochrony itp. oczywiście po naszej stronie.
Pozdrawiam

Treść tej wiadomości jest
zawiera informacje stanowiące tajeranicęprzeasięDio^^W^^^^^^^^
Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją
przez omyłkę, prosimy o powiadomien^^^^^^adawc^ora^cr^ł^^ei

Links:

1 Z 1

22.04.2020 08:23

IM.272.45.2020
8740.03.2020
Umowa
na wykonywanie usługi ochrony mienia nr 50/03/2020/211/02
zawarta w dniu.... .Qt> #7;
w Olsztynie pomiędzy:
MB^BŁmającą swoją siedzibę przy ulii

zarejestrowaną
>od numerem1
IBlIHR^Pl^HBHHBFaznumerrąjestrow^HHHL—, )Oi
.. .
.________ _
prowadzenie usług w zakresie ochrony osób i mienia wydaną dnia 17.03.2000 roku przez Ministra Spraw"Wewnętrznych i
Administracji, reprezentowaną przez:
1.
2.
zwaną dalej "Zleceniobiorcą"

Gminą Olsztyn, NIP: 739-384-70-26, reprezentowaną przez: Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, w imieniu
którego działa Dyrektor Inwestycji Miejskich - Krzysztof Śmieciński na podstawie upoważnienia nr OK.077.94.2014 z
dnia 16 kwietnia 2014r
zwaną dalej Zleceniodawcą”
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usługi ochrony
obiektu/ferenu realizowanej przez Zleceniodawcę budowy/usunięcia osuwiska skarpy przy u!. Kasprowicza w
Olsztynie oraz mienia Zleceniodawcy i wykonawców robót budowlanych znajdującego się na wskazawyu|gjMB|f^£
kradzieżą lub kradzieżą z włamaniem lub zniszczeniem na skutek działania osób trzecich,. UsIugSBBPBPI^łP
pełniona przez 24 godzin na dobę, w terminie av.no
w.2Q20i'. ^ £3.G4.2Q2Qr; (dai^jg^ącedmic^Uin ochrony)
.PU .&0%0 - 0'i.OS.MZOl

2. Zleceniodawca powierza, z dniem protokolarnego przejęcia obiektów o ktoryełwnowa w ust. 1 powyżej, a
Zleceniobiorca z tym dniem przyjmuje na siebie obowiązek wykonania usługi ochrony przed kradzieżą lub kradzieżą z
włamaniem lub zniszczenia na skutek działania osób trzecich obiektów Zleceniodawcy wymienionych w protokole
przejęcia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy rozpoczyna się od chwili fizycznego przyjęcia obiektów do oi
podpisania protokółu, o którym mowa w ust..2 powyżej.
'
4. Zleceniobiorca oświadcza, że:
a. odpowiada za szkodę spowodowaną kradzieżą kradzieżą z włamaniem, zniszczeć
normalne następstwa niewykonania lub nienależytego wykonania ochrony
odpowjedzialności za utracone korzyści,
b. posiada stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z
(odpowiedzialność
deliktowa), oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wytagii^ol^^^^^toMy^^w&j
kontraktowa) w wysokości
kopia polisy OC
umowy
c. w przypadku dokonywania przez Zleceniobiorcę odpisów na PFRON, do określenia wysokości uprawnionej ulgi oraz
sposobu jej obliczania mają zastosowanie przepisy z art. 22 Ustawy o rehabilitacji zawodow^^^^^^wg
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997
5. Przez kradzież z włamaniem należy rozumieć wtargnięcie do chronionych przez Zleceniobiorcę obiektów z zewnątrz,
w sposób pozostawiający widoczne lub dające się stwierdzić ślady,

1

6. Protokół przejęcia obiektów o którym mowa w pkcie 2, stanowiący integralną część umowy jako Załącznik nr 1 określał
będzie:
a. graficzne usytuowanie w terenie chronionych obiektów ora;
b. sposób ich zabezpieczenia,

w technicznym zabezi
przez Zleceniobiorcę,

i^usuniecia przez Zleceniodawcę ewentualnych
JĘĘt/Ę/r1' stwierdzonych w czasie przejmowania ich do

d. sposób pełnienia służby przez strażników - rodzaj posterunku, układ godzinowy obstawiania posterunków
przez pracowników ochrony.
e.

Dokumentację fotograficzną obiektu z dnia przejęcia,
§2

1. W razie zaistnienia kradzieży z włamaniem lub zniszczeń przez osoby trzecie w chronionym obiekcie, Strony obowiązuje
następujący tryb postępowania:
a. natychmiast po stwierdzeniu kradzieży Zleceniobiorca zobowiązany jest zawiadomić o zaistniałym zdarzeniu osobę
wskazaną przez Zleceniodawcę oraz organa Policji;
b. wstępne oszacowanie strat oraz inwentaryzacja powinna być przeprowadzona w obecności przedstawiciela
Zleceniobiorcy,
c.

Zleceniobiorca, w miarę posiadanych możliwości, zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i miejsca wyrządzenia
szkody przed dalszym zwiększeniem szkody,

§3
1. Usługa ochrony obiektów Zleceniodawiwykonywana będzie przez umundurowanych pracowników ochrony fizycznej,
zwanych dalej,strażnikami
2. Strażnicy wykonują swoje obowiązki zgodnie z Regulaminem Służby Ochrony oraz dokumentacją określającą system
ochrony, w skład której wchodzą m.in. instrukcje oraz zakresy obowiązków.
3. Dokumentacja o której mowa w pkcie 2 jest opracowana przez Zleceniobiorcę, przy uwzględnieniu opinii uprawnionego
przedstawiciela Zieceniodawcy.
4. W trakcie wykonywania obowiązków służbowych, o których mowa w § 1 pkt 1, strażnicy ściśle współpracują
z kierownictwem Zleceniodawcy, bądź osobami przez niego upoważnionymi.
5.

Korzystanie przez Zleceniodawcę z usług pracowników Zleceniobiorcy do jakichkolwiek innych prac, poza
zakresem prac określonych niniejszą umową jest niedopuszczalne. W razie przekroczenia tego warunku
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wynikłą z tego powodu szkodę.
■
§4

1.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia swoim strażnikom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny
pracy, poprzez zagwarantowanie ogrzewanego pomieszczenia, chroniącego przed opadami atmosferycznymi i mrozem,
wyposażonego w aparat telefoniczny oraz czajnik do gotowania wody, a także toalety sanitarnej TOI TOI,
Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia ogrodzenia terenu chronionego.

2.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczenia w widocznym dla strażników miejscu wykazu telefonów do policji,
pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, pogotowia gazowego, pogotowia elektrycznego i wodociągowego

2

oraz innych służb, a także do uprawnionego przedstawiciela Zleceniodawcy, którego należy powiadomić w przypadku
wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń w obrębie chronionego obiektu.
3.

Zleceniobiorca wyznacza
adres e-mail
lo organizacji, kontroli i reprezentowania Zleceniobiorcy
te!:
wszystkich
.
sprawach
związanych
we
z realizacją usługi, o której mowa w § 1 pkt. 1 niniejszej umowy.
Zleceniodawcę w kontaktach ze Zleceniobiorcą będzie reprezentował
HAtel. Komórkowy:..........77......... , adres e-maiMHHH

§5
1. Za należyte wykonanie usługi o której mowa w § 1 pkt 1 strony umowy ustalają wynagrodzenie godzinowe Zleceniobiorcy
w wysokości: 19,25 zł (słownie: dziewiętnaście złotych i 25/100) plus należny podatek VAT, za każdą godzinę pracy 1
(jednego) pracownika ochrony,.
2. Zleceniodawca zobowiązany jest do uregulowania należności za zrealizowaną usługę w terminie 14 dni od daty
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na konto Spółdzielni: Bank Millennium O/Olsztyn nr
rachunku: 69 1160 2202 0000 0000 6193 7845. Faktura VAT wystawiana będzie przez Zleceniobiorcę na podstawie
zaakceptowanego przez Zleceniodawcę zestawienia godzin wykonywanej ochrony w danym miesiącu rozliczeniowym.
Zestawienie godzin Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć Zleceniodawcy w terminie 5 dni od dnia zakończenia
każdego miesiąca świadczenia usługi W terminie 3 dni od otrzymania zestawienia Zleceniodawca może wnieść do niego
swoje uwagi. Brak stanowiska Zleceniodawcy w w/w terminie uznaje się za przyjęcie zestawienia bez zastrzeżeń.
3. Zleceniodawca nie może wstrzymać zapłaty wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy w razie powstania szkody z
przyczyn niezawinionych przez Zleceniobiorcę.
4.

Strony umowy ustalają tryb automatycznej indeksacji wynagrodzenia, o którym mowa w pkcie. 1 umowy ustalający
zasadę, iż wzrost kwoty najniższego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tworzy po stronie Zleceniobiorcy
uprawnienie do otrzymania, od dnia 01 stycznia danego roku, podwyżki wynagrodzenia za świadczoną usługę o ustalony
procentowy wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia plus składki Zus-u oraz zwiększony dodatek za pracę
w porze nocnej / dot. usług ochrony /.

1.

ł0^zmozlivrościąprzedłużenia na dalszy czas oznaczony lub
Umowa zostaje zawarta na czas: 26t03:
nieoznaczony, na podstawie zawartego na piśmie pod rygorem nieważności aneksu do umowy.

A.*

-£<1. LOW -Q(,.Of.£ciV

2.
3.

Strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a. zgodnego oświadczenia obu Stron - na podstawie zawartego na piśmie pod rygorem nieważności porozumienia,
b. opóźnienia w opłaceniu przez Zleceniodawcę opłaty za usługi przewidzianej w § 5 pkt 1 przez okres 1 miesiąca,
c. nie usunięcia przez Zleceniodawcę usterek w technicznym zabezpieczeniu chronionych obiektów,
dwukrotnego wezwania,

pomimo

d. brania udziału Strażników w działaniu na szkodę Zleceniodawcy,
e. zakończenia prac budowlanych wcześniej, niż w terminie określonym w pkcie 1
f.

nienależytego i niezgodnego z umową wykonywania przez Zleceniobiorcę przedmiotu umowy i nie zaniechania
naruszeń, pomimo otrzymania wezwanie do zaniechania naruszeń w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia
doręczenia wezwania.

3

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
(Dz. Urz.UE L119 z dnia 04 maja 2016 informujemy, iż:
a. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest
b. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu reafeaql umowy - na podstawie
art.. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27. Kwietnia 2016 r.,
c. Odbiór

osoboi

icznie podmioty uprawnione do uzyskania danych

|pe uzasadniony interes adminfetratora
imowy zawartą Spółdzielnią WULKAN w
Olsztynie oraz po wygaśnięciu zobowiązania - w okresie do wygaśnięcia obowiązku publicznoprawnego lub
przedawnienia roszczeń przewidzianych przez prawo,
lep

e. PosiadaAją Pan/Pani/ Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
Ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
f. MaAją Pan/Pani/Państwo prawo wniesiona skargi do organu nadzorczego,
g. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia
umowy.
§8

1. Wszelkie zmiany warunków umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod lygorem nieważności.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia.
3. Ewentualne spory wynikające z wykonania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo
Sądu w Olsztynie.
4. Zleceniobiorca nie może, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zleceniodawcy, przenieść
na osoby trzecie, jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
§9

Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stronu
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i dnia
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protokół
przekazania obiektu przyjętego do
w Olsztynie, na podstawie Umów

nia

r.

Przekazania dokonała komisja^w składzie:
1. Przedstawiciel Zleceniodawc
<

2. Przedstawiciel Spółdzielni

ićgs.

Adres obiektu:
Nazwa obiektu:
Rodzaj posterunku
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Potwierdzenie transakcji

Data transakcji
15/01/2020

Data waluty

Z rachunku
Nadawca

Na rachunek

Czy jest na białej liście?

Nie sprawdzana

IPLN

Kwota transakcji

Odbiorca
Rodzaj operacji

Przelew krajowy

Tytuł operacji
Status

Wykonane

Data statusu

15/01/2020

y

Data wystawnia dokumentu: 2020-01-16
^RfieróienigHs-.onania operacj5 zostało vvTgeogfO'AsnB
^Hwy PrawoHntafte (02 U.Nr 140 z 1 S3? 'ok«. poz $3& z poży^
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ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

