
Załącznik nr 5
  do Ogłoszenia MZGK/SZK/AR/7021/P-01/2019

................................              
(klasyfikacja budżetowa wydatków)

U M O W A   Nr ............... / 2019
(wzór)

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

Gminą Miasto Lębork, 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14, NIP: 8411622090, w imieniu której 
działa Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 
14, reprezentowany przez:
Dyrektora – Ewę Brzezińską,
zwany w dalszej treści umowy Zamawiającym 

a 
…............................................................................................................................................................
posiadającym NIP:   .........................................     REGON: ................................................................
reprezentowanym przez:
....................................................................-..........................................................................................

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą 

w związku z wyborem oferty po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne (MZGK/SZK/AR/7021/P-01/2019) przeprowadzonego na podstawie   art. 138o ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku  -  Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.)  o  wartości 
szacunkowej  zamówienia  nieprzekraczającej  wyrażonej  w  złotych  równowartości  kwoty  
750 000 euro została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn.:

Bezpośrednia ochrona fizyczna części budynku biurowego przy ul. Armii Krajowej 14 
(siedziba MZGK) oraz budynku biurowo-usługowego przy ul. B. Krzywoustego 1  

w Lęborku wraz z obsługą techniczną tego budynku

 2. Szczegółowy zakres czynności i sposób wykonywania usługi w poszczególnych budynkach 
objętych przedmiotem zamówienia określają odpowiednio Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej 
umowy.

 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, z należytą 
starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, 
etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia   na podstawie umowy o pracę    przez Wykonawcę lub          
podwykonawcę   osób wykonujących pr  zedmiotow  ą     usługę    zgodnie z wymaganiami   
Zamawiającego określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu nr   MZGK/SZK/AR/7021/P-0  1  /201  9  

 4.1. Zamawiający  może,  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  wezwać   
Wykonawcę     do przedłożenia w terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania wezwania,   
d  okumentów  potwierdzających  sposób  zatrudnienia  osób  wykonujących    przedmiotow  ą   
usługę   tj.  dokumentów potwierdzających opłacenie składek na     ubezpieczenia     społeczne i   
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę     wraz z informacją    o   liczbie   



odprowadzonych składek lub kopii  zanonimizowanych     umów o pracę,  celem weryfikacji   
wymogu zatrudnienia   na podstawie umowy o pracę     tych     osób.  
 4.2. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wymaganych dokumentów w terminie wskazanym  
w pkt.    4  .1. niniejszego paragrafu, przedstawi dokumenty niekompletne, niepotwierdzające   
stawianego  wymogu,  nie  dokona  ich  wyjaśnienia  lub  okaże  się,  że     osoby     wykonujące   
przedmiotow  ą     usługę   nie są zatrudnione przez     Wykonawcę na     podstawie umowy     o pracę,   
Zamawiający  może  odstąpić  od  zawartej     umowy  z  przyczyn     leżących  po  stronie   
Wykonawcy oraz naliczyć kary umowne.

 5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  Zamawiającemu niezwłocznie  pisemnej 
informacji  o podwykonawcach, jeżeli  usługi  objęte przedmiotem umowy  realizowane będą 
z ich udziałem.

 6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o każdej 
zmianie podwykonawcy/-ów biorących udział w realizacji niniejszej umowy.

 7. Jeżeli  Wykonawca wykazując spełnianie  warunków udziału w  postępowaniu  opierał  się  na 
zasobach podmiotów trzecich (tj. zasobach podwykonawców), zmiana o której mowa w ust. 6 
będzie dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże  spełnianie warunków 
w zakresie  nie  mniejszym,  niż  wskazany na  etapie  postępowania  o  udzielenie zamówienia 
publicznego  dotychczasowy  podwykonawca,  przed  przystąpieniem do świadczenia  usług 
objętych umową.

§ 2
 1. Wynagrodzenie  za  wykonanie  usługi  bezpośredniej  ochrony  fizycznej  części  budynku 

biurowego  przy  ul.  Armii  Krajowej  14  w  Lęborku  wynosi  zgodnie  z  ofertą z  dnia 
….................... :  …............................ zł netto  oraz .................................... zł brutto  (słownie: 
…...................................................................................................................................).

 2. Wynagrodzenie  za  wykonanie  usługi  bezpośredniej  ochrony  fizycznej  budynku  biurowo-
usługowego przy ul. B. Krzywoustego 1 w Lęborku wraz z obsługą techniczną tego budynku 
wynosi  zgodnie  z  ofertą  z  dnia  …............................. :  …........................... zł  netto  oraz 
…................................ zł brutto (słownie: …................................................................................).

 3. Ogółem wynagrodzenie Wykonawcy w okresie realizacji niniejszej umowy wynosi: 
 ….............................................  zł  netto  oraz  …................................................. zł  brutto      

(słownie: …...................................................................................................................................).

§ 3
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  usługi  określonej  w  §  1 niniejszej  umowy  
w terminie od 01.02.2019 r. do 31.01.2020 r.

§ 4
 1. Wykonawca  oświadcza,  że  prowadzona  przez  niego  firma  spełnia  wszystkie  wymagania 

zgodnie z art.  15 ust.  1 i  art. 16 aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r.  
o  ochronie  osób i  mienia  oraz  przepisów  wykonawczych  wydanych  na  jej  podstawie,  
a  także,  iż  posiada wszelkie  wymagane  prawem  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności 
gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

 2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
kontraktowe  i  deliktowe w................................. nr  polisy:  ......................................................  
i zobowiązuje się utrzymywać ważność tej polisy przez okres trwania niniejszej umowy.

 3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z lokalizacją i stanem technicznym obiektów, których 
będzie dotyczyła usługa oraz, że warunki realizacji usługi są mu znane.

 4. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  osoby  za  pomocą  których  będzie  wykonywana 
niniejsza  Umowa  (pracowników,  podwykonawców) oraz  za  wszelkie  szkody  na  mieniu  



i  osobie,  powstałe przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, chyba, że są one wynikiem siły 
wyzszej.

 5. Wykonawca oświadcza, iż ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia 
istniejących instalacji, wyposażenia budynków i wyrządzonych szkód osobom trzecim.

§ 5 
Strony  zobowiązują  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszystkich  danych  dotyczących  ich 
działalności,  o których dowiedzą się w związku z realizacją niniejszej  umowy, z zastrzeżeniem 
ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. 

§ 6
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ochrony danych osobowych 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), a także przestrzegania wewnętrznych przepisów dotyczących 
ochrony danych osobowych, obowiązujących u Zamawiającego.

§ 7
1. Rozliczenie  należności  za  świadczenie  przedmiotowej  usługi  nastąpi  na  podstawie  faktur 

częściowych za miesięczne okresy rozliczeniowe dla poszczególnych budynków, w wysokości 
1/12 wartości każdego z wynagrodzeń, określonych odpowiednio w ustępach 1 i 2 § 2 niniejszej 
umowy. 

2. Należność  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  będzie  regulowana  przelewem  z  konta 
Zamawiającego w Banku Pekao S.A.  nr konta 11 1240 3800 1111 0010 8734 1284 na konto 
Wykonawcy  w  Banku…................................. nr konta................................................................. 
w ciągu 14 dni liczonych od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

3. W razie nieterminowej zapłaty faktury, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych 
odsetek za opóźnienie.

§ 8
1. Za jednorazowe uchybienie w realizacji obowiązków określonych w Załącznikach nr 1 i nr 2 

do niniejszej  umowy,  Wykonawca zapłaci  karę umowną w wysokości  0,5% wynagrodzenia 
określonego w § 2 ust. 3 umowy tj. …................... zł (słownie: …..............................................).

2. W    przypadku  nieprzedłożenia  Zamawiającemu  dokumentów  potwierdzających  zatrudnienie  
osób   (pracownicy, podwykonawcy)   wykonujących przedmiotow  ą     usługę   na podstawie umowy   
o pracę w terminie,o którym mowa, w   § 2 ust. 4 pkt 4.1., Wykonawca zapłaci karę umowną w   
wysokości 200,00 zł(słownie: dwieście złotych 00/100), licząc za każdy dzień opóźnienia.

3. W przypadku stwierdzenia, iż osoby wykonujące przedmiotow  ą     usługę   nie są zatrudnione przez   
Wykonawcę    lub podwykonawcę    w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca   
1974r. - Kodeks pracy,     Wykonawca zapłaci   4  00 zł za każdy taki przypadek.  

4. Kwota kar umownych, o których mowa w ust.   2 i 3   niniejszego paragrafu nie może     przekraczać   
10 % kwoty określonej w §   2   ust.   3   umowy tj. …........................ zł   (  słownie:   ..............................   
….....................................................................................), na każdy rodzaj     uchybienia.  

5. Za  odstąpienie  od  umowy z  przyczyn  nieleżących  po  stronie  Zamawiającego,  Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości  10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 umowy tj. 
….......................... zł (słownie: …................................................................................................).

6. Za  odstąpienie  od  umowy  z  winy  Zamawiającego,  Zamawiający  zapłaci  karę  umowną  w 
wysokości  10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust.  3 umowy tj.  …......................... zł  
(słownie: …...................................................................................................................................).

7. Za  brak  poinformowania  Zamawiającego  przez  Wykonawcę  o  podwykonawcach,  którymi 
posługuje się on przy realizacji umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 400,00 
zł (słownie:   czterysta   złotych 00/100)  .  



8. Strony zastrzegają sobie prawo odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

9. Za realizowanie usługi  bez należytej  staranności,  niezgodnie  z  obowiązującymi  przepisami, 
normami technicznymi, standardami, etyką zawodową lub sprzecznie z umową Zamawiający 
może:

- zakazać dalszego wykonywania usługi, 
- odstąpić od umowy, 

   - powierzyć wykonanie usługi objętej umową innym podmiotom na koszt Wykonawcy.

§ 9
Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 10
1. Zmiana  umowy  może  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.

Niedopuszczalna jednak jest zmiana sprzeczna z Ustawą Prawo zamówień publicznych.
2. Ustala  się,  iż  nie  stanowi zmiany umowy w rozumieniu  art.  144 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych:
      2.1. zmiana nr-u rachunku bankowego,
      2.2. zmiana danych teleadresowych.
Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie  niezwłocznego, 
pisemnego zawiadomienia drugiej Strony umowy.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową zastosowanie mają:

- Ustawa Prawo zamówień publicznych,
- Kodeks Cywilny

§ 12
Umowę  sporządzono  w  trzech jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego  jeden  otrzymuje 
Wykonawca, a dwa  Zamawiający.

    ZAMAWIAJĄCY :        WYKONAWCA:

……………………………            …………………………..



Załącznik Nr 1
do umowy nr ........./2019

Zakres czynności i sposób wykonywania usługi bezpośredniej ochrony fizycznej 
części budynku biurowego przy ul. Armii Krajowej 14 w Lęborku 

stanowiącego siedzibę MZGK

1. Bezpośrednia ochrona fizyczna budynku  
a) organizowanie służby ochrony zgodnie z ustaleniami z zamawiającym tj.: bezpośrednia 

ochrona fizyczna: 
➢ w dni robocze w godz.: 1500 - 700 , 
➢ w dni  wolne  od  pracy:  od  godziny 1500 dnia  poprzedzającego  dzień  wolny od pracy  

do godziny 700 dnia roboczego po dniu wolnym od pracy,
b)  przeciwdziałanie  i  zapobieganie  aktom kradzieży,  kradzieży z  włamaniem oraz  innym 

aktom zaboru mienia na terenie całego obiektu, w tym także przeciwdziałanie kradzieżom 
pracowniczym;

c)  przeciwdziałanie i zapobieganie aktom niszczenia mienia, wandalizmu i chuligaństwa oraz 
innym podobnym zdarzeniom na terenie całego obiektu;

d)  przeciwdziałanie  i  zapobieganie  szkodom  mogącym  wyniknąć  lub  wynikającym  
z  wymienionych w pkt. b i c, w szczególności przez niezwłoczne podjęcie interwencji;

e)  niedopuszczenie do wstępu na teren chronionego obiektu osób nieuprawnionych;
f)  dokonywanie systematycznych obchodów obiektu i kontroli stanu zabezpieczenia obiektu 

–  zamknięć: drzwi, wejść, okien w budynku, biurach i innych pomieszczeniach, również 
pod  kątem pozostania w nich osób nieuprawnionych i zagrożenia pożarowego;

g)  działanie  grup  interwencyjnych  na  wezwanie  pracownika  ochrony  do  konkretnego 
zdarzenia;

h)  natychmiastowe  zawiadamianie  zamawiającego  lub  osoby  przez  niego  wskazanej  
o  wszelkich   zagrożeniach  i  zdarzeniach  mogących  mieć  znaczenie  dla  ochrony  lub 
funkcjonowania obiektu;

i)  odbieranie  zgłoszeń  awarii  w  budynku,  przekazywanie  ich  pracownikom  pogotowia 
awaryjno –  technicznego i prowadzenie ewidencji tych zgłoszeń;

j)   gospodarowanie kluczami.

Do wykonania zadań ochrony wykonawca skieruje umundurowanych pracowników, posiadających 
wymagane  kwalifikacje  i  wyposażonych  w  odpowiedni  sprzęt,  gwarantujących  prawidłowe 
wykonanie  umowy.  Pracowników  wykonawcy  obowiązują  wszystkie  regulaminy  (instrukcje), 
zarządzenia  i  polecenia  zamawiającego  dotyczące  zasad  zachowania  się  pracowników 
zamawiającego na terenie chronionego obiektu.



Załącznik nr 2
do umowy nr ........./2019

Zakres czynności i sposób wykonywania usługi dotyczącej budynku biurowo-
usługowego przy ul. B. Krzywoustego 1 w Lęborku

1. Bezpośrednia ochrona fizyczna budynku  
a) organizowanie służby ochrony zgodnie z ustaleniami z zamawiającym tj.: bezpośrednia ochrona 

fizyczna: 
➢ w dni robocze w godz. 600 – 2200, 
➢ w soboty w godz. 900 – 2100, 
➢ w niedzielę i święta w godz. 1100 – 1900,
➢ zewnętrzny monitoring poza godzinami wymienionymi powyżej;

b) przeciwdziałanie i zapobieganie aktom kradzieży, kradzieży z włamaniem oraz innym aktom   
zaboru mienia na terenie całego obiektu;

c) przeciwdziałanie  i  zapobieganie  aktom niszczenia  mienia,  wandalizmu  i  chuligaństwa  oraz  
innym podobnym zdarzeniom na terenie całego obiektu;

d) przeciwdziałanie  i  zapobieganie  szkodom  mogącym  wyniknąć  lub  wynikającym  
z wymienionych w pkt. b i c, w szczególności przez niezwłoczne podjęcie interwencji;

e) niedopuszczenie do wstępu na teren chronionego obiektu osób nieuprawnionych;
f) dokonywanie  systematycznych  obchodów  obiektu  i  kontroli  stanu  zabezpieczenia  obiektu  – 

zamknięć:  drzwi,  wejść,  okien  w budynku,  biurach  i  innych  pomieszczeniach,  również  pod 
kątem pozostania w nich osób nieuprawnionych i zagrożenia pożarowego;

g) działanie grup interwencyjnych na wezwanie pracownika ochrony do konkretnego zdarzenia;
h) dokonywanie  objazdów  prewencyjnych  przez  grupy interwencyjne  w  porach  wieczorowo  – 

nocnych;
i) natychmiastowe zawiadamianie zamawiającego lub osoby przez niego wskazanej o wszelkich 

zagrożeniach i zdarzeniach mogących mieć znaczenie dla ochrony lub funkcjonowania obiektu;
j) odbieranie zgłoszeń awarii w budynku, przekazywanie ich pracownikom pogotowia awaryjno – 

technicznego i prowadzenie ewidencji tych zgłoszeń;        
k) gospodarowanie kluczami.

Do wykonania zadań ochrony wykonawca skieruje umundurowanych pracowników, posiadających 
wymagane kwalifikacje i wyposażonych w odpowiedni sprzęt, gwarantujących prawidłowe 
wykonanie umowy. Pracowników wykonawcy obowiązują wszystkie regulaminy (instrukcje), 
zarządzenia i polecenia zamawiającego dotyczące zasad zachowania się pracowników 
zamawiającego na terenie chronionego obiektu.  
Osoba odpowiedzialna z ramienia Wykonawcy, oprócz wykonywania w/w czynności, zobowiązana 
jest do stałego przebywania na parterze budynku w celu sprawowania nadzoru nad prawidłową 
komunikacją osób wchodzących i wychodzących z biurowca w godzinach otwarcia budynku, 
a także wskazywania zainteresowanym poszukiwanych lokali. 

2. Obsługa techniczna w zakresie bieżącej eksploatacji budynku  
a) obsługa części wspólnych:

➢ nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji i urządzeń elektrycznych, wodno – 
kanalizacyjnych;

➢ zgłaszanie zamawiającemu usterek w/w instalacji, stolarki okiennej i drzwiowej;
➢ nadzór nad sprzętem p.poż. /hydranty wewnętrzne i gaśnice/;
➢ nadzorowanie poprawności oznakowania i utrzymania dróg pożarowych ewakuacyjnych;
➢ gospodarowanie kluczami od drzwi w częściach wspólnych.

2. obsługa lokali będących w eksploatacji: 
➢ nadzór nad prawidłową eksploatacją wynajmowanych lokali /zgodnie z regulaminem 



obiektu/;
➢ prezentowanie pomieszczeń dla przyszłych najemców wraz z udzieleniem informacji nt.: 

powierzchni, ceny i warunków wynajmu;
➢ wstępna inwentaryzacja powierzchni do celów umowy najmu;
➢ prowadzenie ewidencji zagospodarowania budynku i bieżąca aktualizacja;
➢ przygotowanie danych do umów najmu;
➢ comiesięczne przygotowywanie i aktualizacja danych do obciążeń /za najem i media/;
➢ organizacja i nadzór nad prawidłowością wstępu na teren nieruchomości pracowników firm 

obcych i ich klientów;
➢ organizowanie w porozumieniu z zamawiającym miejsc parkingowych;
➢ nadzór nad pracami prowadzonymi wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zgłaszanie 

zamawiającemu ewentualnych nieprawidłowości.
3. obsługa lokali nieeksploatowanych:

 nadzór nad lokalami i pozostałymi pomieszczeniami;
 sprawdzanie stanu instalacji wod. - kan. i elektrycznej oraz zgłaszanie zamawiającemu 

ewentualnych nieprawidłowości;
 wietrzenie pomieszczeń – wg potrzeby;
 gospodarowanie kluczami.

d) minimalizacja kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości.


