Zał.2 do zapytania ofertowego z dn.25'11'2020r.

Umowa Nr
zawarta w

dniu

ZPME I

I

pomiędzy:

Zarządem Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, przy ul.
Pońowej 1-3, zwanym w dalszej częŚci Zamawiającym, reprezentowanym przez''
1' ArkadiuszaZglińskiego - Dyrektora Spółki

a

zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez''
1.

o następującej treŚci:

s1

1. W wyniku postępowania pzeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania

zamówień publicznych o wańościszacunkowej wyrazonej w złotych równowańości kwoty
do 30 000 EURO w Zaządzie Pońu Morskiego Elbląg sp. z o.o., zgodnie z ustawą prawo
zamówień publicznych art. 4 pkt 8 na:
dozór ochronę Terminalu Przeładunkowo _ Składowego z obsługą portierni,
usytuowanego przy ul. Radomskiej23d w Elblągu
wraz
z obsługą parkingu niestrzeżonego dla samochodów cięzarowych na Terminalu przy ul.
Radomskiej 23d w Elblągu
- codziennie w godzinach 16.00 - 8.00 oraz całodobowo w weekendy i święta
\. razem 6 744 godziny w roku 2021.
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w/w usługizgodnie
z zapy taniem ofeńowy m ol az złożonąofeńą.

i

2' Dozor i ochrona będzie się odbywała

na zasadach obowiązujących w przedsiębiorstwie
,,Wykonawcy'' - całodobowo; obsługa parkingu całodobowa.
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z zasadami określonymi pzez Zamawiającego i
szczegółowo określoneW s 5 niniejszej umowy.

3' Wykonawca z dniem rozpoczęcia Świadczenia usługi ponosi

odpowiedzialnośÓ za
dozorowany wzez niego obiekt i znajdujące się na nim mienie oraz mienie ruchome
pzekazane przez Zamawiające g o d o świa d cze n a u słu g i.
i

s2
Wvnaqrodzenie

1'

Strony uzgadniają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonegow $1
umowy, zgodnie z ofertąWykonawcy tj:
1.1. za realizację zadania określonegow $ 1

kwota

netto
I

2| +

:

podatek VAT

tj.: zł

/słownie netto:
kwota brutto
słownie brutto:

1.2.

ZamawiĄący dopuszcza dokonanie zmiany kwoty (stawki) VAT w pzypadku
gdy W okresie realizaĄi umowy dojdzie do zmiany stawki podatku VAT.
Kwota netto zamowienia nie ulegnie zmianie.

't.3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane w
_ w wysokości:

2'

wymiaze miesięcznym,

+

VAT

Kwota określona W s 2 ust. 1 niniejszej umowy zawiera wszystkle koszty związane z
r ealizaĄą zadan, będ ących przed m otem n n iejszej u m owy.
i

i

s3
Ustala się termin realizac]i usługi: od 0't styczeń 2021r. do 31 grudnia 2021r.

s4

Obowiazki Zamawiaiacego

1.

2.

ZamawiĄący udostępni Wykonawcy miejsce wykonania usługi w terminie od 01
stycznia 2021r', przekazuje protokolarnie nieruchomoŚci i mienie wrazz niezbędnymi
obowiązującym i l nstrukcjam i, Reg u lam n ami i Zaządzeniam i.
Do świadczenia zamawianej usługi- zadań Zamawiający pzekaŻe Wykonawcy
budynek pońierni. Za zuŻyte media /energia elektryczna, wod.- kan/, w budynku
portierni, zostanie obciązony Wykonawca,
podstawie ustalonej przez
ZamawiĄącego kwoty ryczaftu w wymiarze określonym W s 6 ust' 3 niniejszej umowy.
ZamawiĄący zapewni sprawne funkcjonowanie i naprawę urządzen, ktore będą
powierzone Wykonawcy do prawidłowego Świadczenia usługi /m'in.: szlaban
elektryczny, kasa fiskalna, terminal płatniczy, dzwonek elektryczny/, pod warunkiem,
iŻ uszkodzeń nie dokona Wykonawca.
ZamawiĄący zapewni kasę fiskalną, terminal płatniczy oraz pŻeszkolenie obsługi w
tym zakresie.
Zamawiający raz w miesiącu zapewni pzeprowadzenie kompleksowych porządkow w
całym budynku pońierni.
i

na

3.
4.

c 5.

s5

Obowiazki Wvkonawcv

1'

2'

Wykonawca

'zobowiązuje

się do wykonania zadania określonego w $ 1'

opis szczeqÓłow)t obowiązkow w zakresie dozorowania i ochronv:
2.1. Wykonawca świadczącyusługę dozoru iochrony musi posiadaó koncesję na
wykonywanie zadan zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia.
Kserokopie w/w dokumentów, poŚwiadczonych za zgodnośćz oryginałem dołączy do
niniejszej umowy.
2.2. Wykonawca ma obowiązek zapewniÓ min. jedną

osobę na posterunku

/w

godzinach 16.00

_8.00

oraz całodobowo w weekendy i święta/.

2.3. Wykonawca dołącza do umowy: lnstrukcję - procedury pracy, sposob prowadzenia
dozoru i ochrony pracownika słuzby ochrony Terminalu (a w szczegolności: zakres
obowiązkow pracownika pełniącego słuzbę, wykaz przewidzianych dokumentow,
prowadzonych ewidencji itp.)' zał' nr.'..' do umowy.
2.4' Wykonawca dołączy najpoŻniej w terminie do 30 grudnia 2020r., wykaz osób, które
będą pełniłysłuzbę dozoru i ochrony na Terminalu a w tym: imię, nazwisko, telefon do
kontaktu oraz harmonogram słuzb na miesiąc styczeń 2021r.
Wykonawca wyznaczy osobę ,,kierownika'' sprawującą nadzór nad osobami
wyznaczonymi do pełnienia słuzby ochrony na Terminalu; poda imię, nazwisko, telefon
do kontaktu oraz telefon awaryjny obsługiwany całodobowo przez firmę Wykonawcy.
W razie potrzeby aktualizuje na bieząco powyzsze dane.
2.5. Wykonawca ma obowiązek na koniec kazdego m-ca przedstawiÓ Zamawiającemu
harmonogram słuzby ochrony - na nadchodzący miesiąc.
2.6. Wykonawca ma obowiązek zapewniÓ pracownikom słuzby ochrony na Terminalu
niezbędne i wymagalne środkiochrony oraz inny niezbędny sprzęt, umozliwiający
prawidłową pracę m.in.: - radiotelefon; - telefon komórkowy; - latarkę; - lornetkę, itp.
2'7. Pracownicy pełniąey słuzbę ochrony na Terminalu, zobowiązani są do prowadzenia
rejestru - ewidencji lncydentów wraz z ich opisem, oraz sposobem działania; ktory
zaistniałym incydencie przekazywany pracownikowi
będzie kaŻdorazowo
Zamawiającego, odpowiedzialnemu za nadzór nad ochroną oraz porządkiem na
Terminalu /p. Agnieszka Marciniak- specjalista ds. obsługi pońu i kontrahentow; tel'
kom.: 508 228 665, tel./fax: 55 234 46 31' e-mail: agnieszka.marciniak@poń.elblag.pl/.
2.8. Pracownicy pełniący słuzbę będą ewidencjonowali pobor energii elektrycznej przez
jednostki pływające i cumujące pzy nabrzeŻach.
2.9. Pracownicy pełniący słuzbę dozoru i ochrony na Terminalu, zobowiązani są do
przestrzegania i stosowania istniejących regulaminów, instrukcji, zarządzeń Dyrektora
Społki Zamawia1ącego obowiązujących na Terminalu oraz innych poleceń dotyczących
wy ko n a n a Za m owie n a - wyd a n y ch przez ZamawiĄącego.
2.10. W ramach potrzeby izgodnie
obowiązującymi przepisami w tym zakresie
pracownicy słuzby ochrony, zobowiązani są do przeprowadzania kontroli osob przy
wejściui wyjŚciu z obiektu; kontrolę pojazdów, kontrolę załogi statków /na podstawie i
zgodnie z proceduramifirmy świadczącej usługę ochrony/.

po

i

i

z

w zakresie obsługi parkinqu:

3' opis szczeqÓłowy

3.1.Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży biletow parkingowych przy uzyciu kasy
f iska nej' Kasę f s ka ną wr az z pueszkolen ie m o bsłu g i za pewn a Zamawiający .
3.2'Wykonawca ponosi odpowiedzialnośc za prawidłową sprzedaż biletow, powierzoną
gotowkę' powierzone mienie. Sprzedaz z parkingu będzie rozliczana raz w tygodniu, na
odrębnie ustalonych zasadach, z wykorzystaniem zestawień 7 dniowych z kasy fiskalnej'
3.3. Wykonawca zapewnia obsłudze parkingu ,,pogotowie kasowe" - celem wydawania
dreszty klientom parkingu.
3.4' Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośÓ w zakresie ewidencjonowania obrotu
na Terminalu pzy zastosowaniu kasy fiskalnej, terminalu płatniczego Zamawiającego
oraz do rozliczen 7 dniowych (gotowki i paragonÓw).
l

i

l

i

4. Za codzienną estetykę pomieszczeń pońierni, pzyległego pomieszczenia sanitarnego
i terenu wokoł budynku portierni odpowiada Wykonawca'
5. Wykonawca zapewni swoim pracownikom - dozoru: umeblowanie, materiały biurowe,
środkihigieny osobistej i środki czystości.
6. W przypadku uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową obsługą przekazanych
urządzeń, za naprawę powstałych szkod i ich naprawę odpowiada Wykonawca.

\

7. Wykonawca zobowiązuje się do regulowania nalezności wobec Zamawiającego z
tytułu zuŻytych mediów w udostępnionym budynku pońierni, zgodnie z ustalonym
przezZamawiĄącego kwotą ryczaftu, okreŚlonego w $ 6 ust. 3.
8. Wykonawca jest zobowiązany do pzestrzeganie przepisow BHP, p.poż, instrukcji
systemu przepustkowego w zakresie ruchu osobowego, samochodowego i

materiałowego na terenie terminalu przeładunkowego, regulaminu parkingu płatnego
niestrzezonego dla samochodów ciężarowych na terminalu przeładunkowym i innych
regulaminów i Zarządzeń dotyczących obsługi i prac na terminalu - w zakresie
Świadczenia swoich usług oraz wykonywanie wszelkich zaleceń Zamawiającego
dotyczących przedmiotu umowy.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośó za mienie będące na dozorowanym obiekcie, a
które jest własnościąużytkowników obiektu oraz pilnuje aby uzytkownicy obiektu
odpowiednio zabezpieczyli swoje mienie pzed kradzieŻą, dewastacją, itp. oraz
zgodnie z przepisami p.poŻ i bhp.
W przypadku braku porozumienia pomiędzy Wykonawcą usługi a uzytkownikami
term inalu, Wykonawca m a obowiązek o tym fakcie powiadom c Zamawiającego.
10. Wykonawca oświadcza,iŻw dniu rozpoczęcia świadczenia usługi będzie posiadał
aktualne iopłacone ubezpieczeniezzakresu świadczenia swoich usług izałączy
kserokopię polisy do niniejszej umowy. W pzypadku nie dołączenia do umowy
kserokopii'aktualnej opłaconej polisy ubezpieczeniowej, zamówienie o którym mowa
,w niniejszej umowie nie będzie realizowane. W pzypadku wygaŚnięcia polisy w
trakcie realizaĄi zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia
kolej nej pol isy (kontyn uacyj nej u bezpieczenie).
i

s6

Płatności- rozIiczenia

1.

2'
3.

4.

Rozliczenie płatnościodbywać się będzie w okresach miesięcznych, /tj. wynagrodzenie
określone W s 2 podzielone zostanie na t2 równych rat w wysokości'''..........''....l,
na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.
Faktury VAT za wykonanie usługi będą wystawiane przez Wykonawcę ostatniego dnia
kazdego okresu rozliczeniowego i płatne w terminie 21 dni od daĘ wpływu faktury.
Wykonawca zobowiązuje się do regulowania należnościwobec Zamawiającego z Ęrtułu
zuŻfich mediów w udostępnionym budynku poftierni, zgodnie z ustalonym przez
Zamawiającego kwotą ryczałtu w wysokości: 280r0o zł + VAT, w terminie 7 dni od
daĘ wystawienia faktury.
Za datę zapłab1przyjmuje się datę wpływów środków na konto Zamawiającego.

s7

Karv
1.

Strony ustalają odpowiedzialnośc za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie usługiw formie kar umownych w następujących wypadkach i
wysokościach:
Wykonawca zapłaci Zamawia1ącemu kary umowne W przypadku:
a) zwłoki w'wykonaniu pzedmiotu umowy lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, w wysokości2o/o wynagrodzenia brutto, określonego W s 2 ust.1 pkt 1'1.
umowy zakaŻdy dzień;
b) odstąpienia od umowy zprzyczyn lezących po stronie Wykonawcy w wysokości 5%
wynagrodzenia brutto, okreŚlonego W s 2 ust.'1 pkt 1 .1 . umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

.

.

a)

odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie ZamawiĄącego
5% wynagrodzenia brutto, okreŚlonego w $ 2 ust.1 pkt 1 .1 . umowy.

W

wysokości

2'

\N razie zwłoki w zapłacie swoich nalezności strony zobowiązują się do
zapłaty odsetek ustawowych za czas zwłoki.
3. Zamawiający może odstąpic od umowy w trybie natychmiastowym bez
odszkodowania w przypadku nie zachowania przez Wykonawcę właściwejjakości
wykonanej usługi a w szczegolnoŚci:
nie dołączenia do umowy kserokopii aktualnej i opłaconej polisy
3.'1

.

3.2.

3.3.

ubezpieczeniowej;
w przypadku nieprzestuegania regulaminów i przepisow obowiązujących na
przedmiocie zamÓwienia;
udostępnianie przedmiotu umowy dozoru osobom nieuprawnionym.

:.ł. wykonanie zamÓwienia (usługi) niezgodnie
niniejszej umowy.

z

obowiązkami określonymi w

$

5

4.

Jezeli kary umowne nie pokrywają szkody doznanej przezZamawiającego, moŻe
on dochodzió odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości.
5. Zasada ustalenia odszkodowaniaza,niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
,strony opieraÓ się będą o pzepisy Kodeksu Cywilnego.

s8

Klauzula informacvina (ań.1 3)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r' (Dz' Urz. UE L 119 z 04'05'2016) informuję, iz:
1) administratorem danych osobowych jest Zarząd Pońu Morskiego Elbląg sp. z o'o.
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej umowy - na podstawie Art. 6

ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcą danych osobowych będzie Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o'o'
4) dane osobowe przechowywane będą przez okres tnłania umowy oraz po zakończeniu
tnłania umowy w oparciu o uzasadnione przepisy administratora danych.
5) Wykonawca posiada prawo do ządania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowan ia' usu n ięcia u b og raniczen ia pzetw arzania
6) Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych moze
skutkować odmową zawarcia umowy
l

se

Postanowienia oqólne

1.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewazności'
2. Niewazne Są takie zmiany w niniejszej umowie, ktore byłyby niekorzystne dla
Zamawiającego lub odbiegały od treścioferty na podstawie, ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy.
3' W razie wystąpienia istotnej zmiany okolicznoŚci powodującĄ, Że wykonanie umowy
nie leŻy w interesie publicznym, czego nie mozna było przewidziec w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpiÓ od umowy. W takim wypadlcu Wykonawca moze
Żądacjedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytułu wykonania częściumowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umoWą mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
5. Powstałe spory rozstzygac będzie sąd powszechny właŚciwy dla siedziby

Zamawia1ącego.
6. Umowa została spoządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa
egzemplarze dla każdejze stron.
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