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zawarta w dniu 22.12.2018 roku w kędzia-zynie-Koau pomiędzy:

Gmina Kędzierzyn-Koźle - Miejskim l'Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Kożlu z

siedzibą przy al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP; 7491954792, REGON: 532437162,
` reprezentowanym przez Dyrektora Zenonę Kuś, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta

Kędzierzyn-Koźle z dnia 02.01.2018 r. o nr Or.0052.7.1.2018zwanym dalej Zamawiającym,
a

„GWARANT” Agencja Ochrony SA., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, Vlll Wydział
Gospodarczy, pod nr KRS 000311805, NIP 7470504960, REGON: 530931076 z siedzibą przy ul.

Józefa Cygana 2, 45-131 Opole, posiadającą koncesję MSWiA nr ZK-I-L-0036/99, reprezentowaną

przez Prezesa Zarządu Edwarda Kuczer oraz V-ce Prezesa Zarządu Grzegorza Wojtasika, zwaną
w dalszej części umowy Wykonawcą.

§1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się świadczyć usługę w zakresie: stałej,

bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów sportowych.
2. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na dozorcwaniu przez 24 godziny na dobę i wszystkie
dni tygodnia obiektu sportowego położonego w Kędzierzynie-Kożlu: Hali liiifidowiskowo-Sportowej
„AZOTY” przy ul. Mostowej 1A, zwanej dalej obiektem sportowym, monitorowanym z jednego
miejsca, przez jednego pracownika ochrony posiadającego licencję pracownika ochrony fizycznej
pierwszego stopnia, obejmującym następujące czynności:

1) bezpośrednie obchody obiektu sportowego oraz obserwowanie sygnałów urządzeń monitomjących

zainstalowanych lw obiekcie sportowym;
2) ustalanie tożsamości i uprawnień osób przebwających w obiekcie sportowym do pobytu w tym

obiekcie w okresach, gdy jest on nieczynny;
3) wzywan ie osób do opuszczenia obiektu sportowego w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do
przebywania w tym obiekcie albo stwierdzenia zakłócenia porządku;
4) ujmowanie osób przebywających w obiekcie sportowym i stwarzających w sposób oczywisty
bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także dla mienia obiektu sportowego, w celu

niezwłocznego oddania tych osób Policji;

_

5) Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w przypadku zagrożenia mienia obiektu sportowego
lub odparc'ia ataku na pracowników ochrony;
6) sprawdzanie sygnałów alarmowych z urządzeń monitorujących zainstalowanych w obiekcie
sportowym oraz zawiadamianie w razie potrzeby właściwych służb (Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia

Ratunkowego, pogotowia odpowiednich służb technicznych);

7) udzielanie osobom przebywającym w obiekcie sportowym w okresach, gdyjest on czynny, informacji
ułatwiających skorzystanie z usług świadczonych w tym obiekcie;
8) współdziałanie z pracownikami zamawiającego oraz z pracownikami ochrony imprez masowych
odbywających się w obiekcie sportowym w utrzymaniu porządku w tym obiekcie;

9) bieżące prowadzenie księgi raportów z ochrony obiektu sportowego i niezwłoczne udostępnianie jej
na każde żądanie Zamawiającego;
10) obsługa urządzenia do reanimacji-deﬁbrylatora umieszczonego w pomieszczeniu ochrony;
11) konwojowanie przewozu wartości pieniężnych:
- 2 razy w tygodniu z kasy MOSiR do banku,
- l li.
- kazdy rodzaj konwoju po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym,
12) prowadzenie ewidencji wykorzystania obiektu
potwierdzenie podpisem pracownika ochrony);

(podpis wynajmującego,

czas

f

wynajmiý
-"`

7/

I.
|

i'
II'

.
-

.Í

__

"

__

r

I

2
13) kontrolowanie wejść i powiadamianie pracowników MOSiR (należy przywołać pracownika. w celu

sprzedaży biletu), w przypadku braku obsługi w siłowni lub kręgielni.
2. Kierownik Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione mogą w każdym czasie żądać od
pracowników ochrony wykonujących usługę, o której mowa w ust. 1, okazania licencji pracownika
ochrony pierwszego stopnia, a także są upoważnione do wydawania wskazówek i poleceń pracownikom
Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę .................
złotych, a okres ważności polisy upływa z dniem .................... roku. W przypadku gdy okres
ważności polisy upływa przed okresem obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje
się przedłużyć okres jej trwania w taki sposób aby obejmował on okres trwania niniejszej umowy, a
kopię takiej polisy przedłożyć niezwłocznie Zamawiającemu.
4. Wykonawca oświadcza, iż:
- posiada bezpośredni numer zgłoszeniowy umożliwiający kontakt ze stacją monitorowania,
- będzie sprawował całodobowy nadzór nad wykonywaną usługą poprzez kierownika/koordynatora

ochrony z licencją co najmniej II stopnia, zapewniając czas reakcji i zgłoszenia się na obiekcie
maksymalnie do l h,

- wyposaży pracowników w elektroniczny system wei'yﬁkujący dokonywane patrole z weryfikacja online oraz umożliwiający przesyłanie drogą elektroniczną raportów z obchodów na żądanie
Zamawiającego,
I

- zapewni całodobowy serwis techniczny, który będzie wykonywany na własny koszt przez

Wykonawcę.

§2.

l. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się świadczyć usługę polegającą na konwojowaniu
_przewozu wartości pieniężnych, którą wykonywać będzie:

, .

_

a) w każdy poniedziałek i piątek przewóz kasjerski z Hali Widowiskowo~Sportowej „Azoty” przy ul.

Mostowej 1A do siedziby właściwego Banku w Kędzierzynie-Koz'lu,

b) oraz każdy rodzaj konwoju po wcześniej szym zgłoszeniu telefonicznym.
2. Wykonawca zapewni:
a) by konwojenci byli odpowiednio przeszkoleni i wyposazeni,

b) by konwój poruszał się po trasie zaplanowanej i aktualnie rozpoznanej,
c) by konwój był sprawny, odpowiednio wyposażony i zatankowany.

§3.
1. Za wykonane usługi Wykonawcy przysługiwać będzie Zamawiającemu wynagrodzenie miesięczne
stanowiące iloczyn stawki za jedną godzinę ochrony w wysokości 14,45 zł netto (słownie PLN:
czternaście złotych i czterdzieści pięó groszy brutto ) oraz ilości godzin zleconej ochrony oraz 20,00 zł

netto (słownie: dwadzieścia złotych netto) za każdą usługę konwoj owania gotówki z obiektu do banku.

Ww. stawki zostaną powiększone o obowiązujący podatek VAT.
2. Zapłata wynagrodzenia za dany miesiąc następowaó będzie na podstawie faktury, którą Wykonawca

wystawi i doręczy Zamawiającemu w następnym miesiącu.

3. Zapłata faktury, o której mowa w ust. 2, nastąpi w ciągu 14 dni od jej otrzymania przez
Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tej fakturze.

§4.
1. Umowę zawarto na czas określony od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowe lub odstąpić od niej w całości lub w części w

przypadku zaistnienia którejkolwiek z następujących przesłanek:

l) niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę wskazanych w § l ust. 1

czynności dozorowania obiektów sportowych;
2) stwierdzenia, że czynności dozorowania obiektów sportowych wykonują pracownicy ochrony
nieposiadający licencji pracownika ochrony pierwszego stopnia;

3) zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

4) braku Spełnienie obowiązku o jakim jest mowa w § 1 ust. 3.
3. W razie rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego. od umowy w związku z zaistnieniem
przesłanek, o których mowa w ust. 2 pkt l lub pkt. 2 lub pkt. 4, Zamawiającemu przysługiwać będzie
kara umowna od Wykonawcy w wysokości 10% kwoty stanowiącej iloczyn wynagrodzenia

_
miesięcznego i liczby 3.
4. Zamawiający moze dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkody przewyższające
wartość kary umownej przysługującej mu na podstawie ust. 3.
ma

§ 5"

1 . W sprawach nieuregulowanych umową stosują się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.. ~ Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986. 2215. z poźn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

2. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
dla ktorych Administratorem Danych jest Dyrektor MOSiR,r za wyjątkiem obszaru niezbędnego do

zawarcia umowy oraz dokonania wzajemnych rozliczeń miedzy Stronami.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Spory na tle umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia '.-ł'i' kwietnia 21316 r. (Dz. Urz. UE L 119

z 04.cs.2016)inrormujç,i±:

i) administratorem PaniIPene danych osobowych jest MOSiR z siedziba w Kędzierzynie-Kożin, nl Jena Pawle il 29,
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2) kontakt z Inspektorcrn 'Ochrony Danych - iorl@mocirkk.pl

3) PaniIPana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy oraz prawnie usprawiedliwionego celu; - na podstawie Art. 6 ust. l lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych osobowych z dnie 27 kwietnia 2016 r. oraz

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Penn done osobowe przechowywane będe czas trwania. umowy oraz przez okres 6 lat po wygeśnięciu umowy w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora

6) posiada PnnifPan prawo do żądanie od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma PanilPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne. jednakże odmowa podania danych może slnnkowac odmowa zawarcia umowy

."-

ƒ. i

IŁ-'_„

Il

if. /

:fi/if

FV...

r r.- Vw
- .a ranne."

"'.'
i'
,.
..
- .~.‹f'='.i_.-'.:r~r
-*.'. n. '- --.--.:.~'-.*

w.: .."-_..in..' t-'Ł_.ł=¬.«rhƒr i:

. i'fat/f
i

~--}| __J.

'śo'J-"dii
ł _ --l 'lvl

