
Umowa PTER/U/…/2020

zawarta w dniu ………………...2020 r. w Dęblinie,

pomiędzy:

PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp.  z o.o.,  ul.  Plac Solidarności  1/3/5,  53-661 Wrocław,

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

dla Wrocławia-  Fabryczna,  VI  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem

KRS 0000163825,  REGON  230928729,  NIP  615-18-14-382,  kapitał  zakładowy  13 550  000,00  PLN,

reprezentowaną przez: 

Janusza Dobrosielskiego – Prezesa Zarządu 

zwaną dalej „Zamawiającym”.

a

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”,

zwanymi łącznie stronami.

W  wyniku  przeprowadzonego  przez  Zamawiającego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

pn. „Dozorowanie  obiektu  Centralnej  Ciepłowni  w  Dęblinie  w  okresie  1  października  2020  –

30 września  2021”,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  na  podstawie  Regulaminu  udzielania

Zamówień  w PGNiG  TERMIKA  Energetyka  Rozproszona  sp.  z  o.o.  została  zawarta  umowa

o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi całodobowego dozoru oraz ochrony

fizycznej osób i mienia w obiekcie Centralnej Ciepłowni w Dęblinie. 

2. Na obiekt Centralnej Ciepłowni w Dęblinie składa się budynek główny ciepłowni, budynki

gospodarcze oraz przyległy do nich plac węglowy. 

3. Usługa będzie świadczona przez Wykonawcę z należytą starannością oraz zgodnie z postanowieniami

określonymi wspólnie przez Strony w Umowie.
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4. Usługa  realizowana  będzie  przez  dwóch  pracowników  całodobowo,  zarówno  w  dni

pracujące jak i święta oraz dni wolne od pracy.

5. Pracownicy ochrony zobowiązani są do:

1) ochrony obiektów i mienia,

2) stałego  patrolowania  terenu,  egzekwowania  przestrzegania  zasad  poruszania  się,

a w szczególności  zakazu  wejścia  na  teren  ochraniany  osób  nieuprawnionych,  wjazdu

pojazdów prowadzonych przez osoby nieuprawnione oraz parkowania w strefach do tego nie

przeznaczonych,

3) podejmowania  interwencji  w  przypadku  zakłóceń  porządku  i  powstania  zagrożenia

w stosunku do ochranianych obiektów, mienia i pracowników,

4) usuwania osób stwarzających zagrożenie dla mienia i osób znajdujących się w  obiekcie lub

zakłócających porządek i bezpieczeństwo na terenie obiektu,

5) ochrony obiektu pod kątem przeciwdziałania włamaniom, kradzieżom, oraz uszkodzenia lub

zniszczenia mienia,

6) nadzoru  bezpośredniego  nad  mieniem,  znajdującym  się  w  pomieszczeniach  ochranianych

obiektów,

7) zamykania  szlabanu  przy  bramie  wjazdowej  oraz  nadzorowania  systemów  monitoringu

wizyjnego,

8) niezwłoczne  powiadomienie  przedstawiciela  Zamawiającego w razie  usiłowania  dokonania

lub dokonania kradzieży, włamania, napadu, dewastacji mienia, innego czynu przestępczego

w stosunku do osób i mienia czy też ataku terrorystycznego,

9) niezwłocznego  powiadomienia  przedstawiciela  Zamawiającego  w  razie  zaistnienia

nieszczęśliwego wypadku na terenie obiektu, pożaru czy też stwierdzenia próby podpalenia,

awarii  instalacji  grzewczej,  sieci  elektrycznej,  wodno-kanalizacyjnej,  lub  innej  klęski

ekologicznej,

10) niezwłocznego  powiadomienia  Policji  i  innych  służb  w  razie  stwierdzenia  zagrożenia

dla pracowników oraz majątku znajdującego się w ochronie,

11) wzywania  patrolu interwencyjnego lub policji  w przypadku niemożności  realizacji  umowy

przez aktualnie pełniących dyżur pracowników ochrony,

12) dokonywania obchodów ochranianych obiektów w ustalonych z Zamawiającym interwałach

czasowych,

13) prowadzenia  książki  dyżurów  zawierającej  imię  i  nazwisko  pełniącego  służbę,  godziny

pełnienia  służby,  notatkę  z  przebiegu  dyżuru  w  tym  spostrzeżenia  w  zakresie  ochrony

obiektów,

14) obsługi centrali telefonicznej, przeciwpożarowej, alarmowej,
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15) rejestracji  osób  niezatrudnionych  w  Centralnej  Ciepłowni  w  Dęblinie,  przebywających

na terenie ochranianego obiektu,

16) nadzoru  nad  rejestrem  pracowników  wychodzących  z  Centralnej  Ciepłowni  w  Dęblinie

w zeszytach wyjść służbowych i prywatnych,

17) rejestracji pobieranych kluczy do pomieszczeń Centralnej Ciepłowni w Dęblinie w  zeszycie

ewidencji kluczy,

18) prowadzenia rejestru samochodów wjeżdżających na teren Centralnej Ciepłowni w  Dęblinie,

19) dbania o czystość w miejscu pracy, 

20) działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

21) współpracy  z  Kierownictwem  Centralnej  Ciepłowni  w  Dęblinie  pod  kątem  poprawy

bezpieczeństwa,

22) podejmowania  innych  czynności  niezbędnych  do  ochrony  osób  i  mienia,  które  wynikną

w trakcie realizacji umowy,

23) Zapoznania  się  z  instrukcjami  obowiązującymi  na  terenie  ochranianego  obiektu

a w szczególności instrukcji p.poż. i stosowanie się do ich zaleceń. 

1. Rejestry,  o  których  mowa  w  pkt.  15,  16,  17  i  18  powyżej  będą  stanowiły  własność

Zamawiającego.  Wykonawca  po  zapełnieniu  rejestru  będzie  zobowiązany  przekazać

go Zamawiającemu. 

2. Zamawiający zapewni Wykonawcy środek łączności w postaci telefonu komórkowego ale na

wypadek awarii Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom alternatywnego

źródła łączności. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego wykonania

umowy powstałe u Zamawiającego jak i osób trzecich.

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  posiadania  od  momentu  podpisania  umowy,  przez  cały

okres jej trwania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę

gwarantowaną wynoszącą co najmniej 1 000 000,00zł.

§2

Okres trwania umowy

1. Niniejsza umowa została zawarta na okres 12 miesięcy.

2. Protokolarne  przekazanie  obiektu  nastąpi  w  dnu  1  października  2020  r.  o  godzinie  8:00

przez dotychczasowego Wykonawcę, nowemu Wykonawcy przy udziale Zamawiającego. 
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§3

Wynagrodzenie

1. Za  wykonaną  usługę  Wykonawcy  przysługiwać  będzie  wynagrodzenie  w  wysokości

………………. zł  +  VAT  (słownie:  ……………………………..   +  VAT)  za  1  godz.  pracy

jednego pracownika ochrony.

2. Wynagrodzenie  będzie  płatne  co  miesiąc  na  podstawie  faktury  VAT  dostarczonej

Zamawiającemu przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek wskazany na fakturze.

4. W  razie  opóźnienia  w  zapłacie  wynagrodzenia  Wykonawcy  przysługiwać  będzie  prawo

do naliczenia odsetek ustawowych.

§4

Nadzór merytoryczny usługi

1. Zamawiający  wyznacza  ze  swojej  strony  Dyrektora  Centralnej  Ciepłowni  w  Dęblinie

Grzegorza  Rolę,  tel.  ……………………………………  oraz  ……………………  tel.

……………………………….. upoważnionych do przekazywania Wykonawcy uwag i zaleceń

dotyczących ochrony obiektu, a w szczególności:

a) sprawdzania, zamykania i przekazywania kluczy od pomieszczeń podlegających szczególnej

ochronie,

b) aktualizowania wykazu osób uprawnionych do wejścia lub wjazdu na teren chroniony,

c) sprawdzania  rejestrów  prowadzonych  przez  Wykonawcę  a  w  szczególności  rejestru

wejść/wyjść, wjazdów samochodów na teren chroniony, notatek służbowych itd.

a) innych uwag oraz zleceń o ile nie będą one miały ujemnego wpływu na stan bezpieczeństwa

chronionego obiektu.

§5

Inne zobowiązania stron

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  aktywnego  udziału  /uczestnictwa/  w  każdorazowych

pracach związanych z aktualizacją dokumentacji dotyczącej ochrony omawianego obiektu.

2. Strony  zobowiązują  się  do zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji  związanych

z realizacją  niniejszej  umowy,  za  wyjątkiem  informacji  powszechnie  znanych  oraz  tych,

do ujawnienia których Strony są zobowiązane na podstawie przepisów prawa.

3. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  pracownikom  Wykonawcy  pomieszczeń

socjalnych i urządzeń sanitarno-higienicznych.
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4. Zamawiający   zobowiązany  jest  do  zapewnienia  oświetlenia  i  ogrodzenia  terenu

ochranianego obiektu

5. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  poniesione  przez  pracowników

Wykonawcy powstałe w związku z zasadnym wykonywaniem niniejszej umowy.

6. Umowa niniejsza nie stanowi umowy ubezpieczenia i jej nie zastępuje.

7. Każdej  ze stron  przysługuje  prawo  rozwiązania  niniejszej  umowy   za  1  –  miesięcznym,

pisemnym  wypowiedzeniem,  ze  skutkiem  na  koniec  miesiąca  kalendarzowego.

Wypowiedzenie  skierowane  będzie  na  adresy wymienione  w komparacji  umowy,  chyba  że

strona zmieni adres, do którego notyfikacji jest zobowiązana w terminie 7 dni pod rygorem

uznania kierowanej korespondencji na poprzedni adres ze skutkiem doręczenia.

8. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  rozwiązania  umowy  bez  zachowania  okresu

wypowiedzenia  w  przypadku  rażącego  nieprzestrzegania  warunków  umowy  przez

Wykonawcę lub jego pracownika.

9. Wykonawca  wyposaży pracowników ochrony w umundurowanie służbowe i  identyfikatory

firmowe.  Umundurowanie  stanowi  mundur  o  jednolitym  wzorze  dla  wszystkich

pracowników ochrony.

10. Wykonawca ubezpieczy na własny koszt pracowników świadczących usługę objętą niniejszą

umową.

11. Zamawiający  umożliwi  Wykonawcy  umieszczenie  tabliczek  na  ogrodzeniu  ochranianego

obiektu z logiem Wykonawcy. 

12. Umowę  niniejszą  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym

egzemplarzu dla każdej ze stron.

…....................................................                                                           …..................................................

                                                                                                                                                                  

Wykonawca                                                                        Zamawiający               
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