
zał. nr 2 do zaproszenia

Umowa   Nr .../ .../ ZP.2017
zawarta w  dniu …............................................ 2017 roku w Busku-Zdroju pomiędzy:
Gminą  Busko-Zdrój,  ul.  Mickiewicza  10,   28-100  Busko-Zdrój,   NIP 655-187-96-46  –  reprezentowaną przez:
Dyrektora Buskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji,  ul.  Grotta3A, 28-100 Busko-Zdrój – mgr inż. Marian Ragana,
zwaną dalej Nabywcą,
a
….............................……………………...……………………………………..……………………………………….....… ,
reprezentowanym przez: …......................….……………………..........…, zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej
30  000  Euro  (Zarządzenie  nr  221/2016  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Busko-Zdrój  z  dnia  22.12.2016r.),
w trybie zapytania ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1
Nabywca zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania od dnia …................…………………………..........,
na rzecz Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zwanym dalej BOSIR, usług w zakresie ochrony osób i mienia,
zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi przez BOSIR,  to jest:
„Usługi  w  zakresie  ochrony  osób  i  mienia  na  Terenie  Rekreacyjnym  „Glinianki”  w  Busku-Zdroju
przy ul. Langiewicza”,  poprzez:
1) wykonywanie  minimum 6  doraźnych  patroli  w  ciągu  doby,  w  tym  minimum  4  patroli  w  ciągu  nocy  przez
wszystkie dni tygodnia,
2) wysłanie  w  każdym  czasie  Grupy  Interwencyjnej  na  indywidualne  powiadomienie  pracowników  BOSIR
lub innych osób, będących świadkami zakłócania porządku publicznego na obiekcie albo niszczenia lub dewastacji
mienia, w celu ujęcia i niezwłocznego przekazania Policji osób dopuszczających się w/w czynów.          

§ 2
     1.  Wykonawca wykonywać będzie przedmiot zamówienia w szczególności na:
(1) Wykonywaniu  patroli  i  interwencji  przy  użyciu  osób  i  środków  przewidzianych  przepisami  prawa
obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych
tymi przepisami.
(2) Wyposażeniu Grupy Interwencyjnej, składającej się z minimum 2 osób, w środki przymusu bezpośredniego.
(3) Całodobowym nadzorze nad urządzeniami do transmisji alarmów i ich konserwacji.
(4) Powiadamianie BOSIR o awarii urządzeń do transmisji alarmów.
(5) Prowadzenie dziennika „Książka Służb”.
    2.   Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zachowaniu  tajemnicy  danych,  z  którymi  zapozna  się  podczas
wykonywania przedmiotu  zamówienia,  jak również do niewykorzystywania  oraz nieudostępniania  tych danych
osobom  trzecim  pod  rygorem  odpowiedzialności  za  wszelkie  szkody  poniesione  przez  Nabywcę,  chyba  że
obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, albo są one powszechnie dostępne z innych źródeł. Obowiązek
zachowania tajemnicy obowiązuje bez żadnych czasowych ograniczeń także po rozwiązaniu umowy.
    3.  Prawa i  obowiązki  Wykonawcy określone i  wynikające z niniejszej  umowy nie  mogą być przenoszone
na osoby trzecie bez zgody Nabywcy.

§ 3
1.  Po  zakończonym  miesiącu  nabywca  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  miesięczne  w  kwocie  netto
…........................... zł (słownie zł: ….....……........................................................), plus obowiązujący podatek VAT.
2.  Strony  ustalają,  że  zapłata  nastąpi  na  podstawie  faktury  VAT,  wystawionej  przez  Wykonawce,  w  terminie
do  14  dni  od  daty  jej  dostarczenia  do  BOSIR,  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  wskazany
na fakturze, przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia konta BOSIR.

§ 4
1.   Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.03.2017r.  do  31.12.2017r.
2.   Niniejsza umowa nie stanowi umowy ubezpieczenia i jej nie zastępuje.
3.  Niniejsza  umowa  nie  obejmuje  ochrony  zawodów  sportowych,  imprez  rekreacyjnych  i  rozrywkowych
organizowanych na ochranianym obiekcie.
4.  Przetwarzanie  danych  osobowych  do  celów realizacji  Umowy następować  będzie  wyłącznie  na  zasadach
określonych ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.).
5.   Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 – miesięcznym wypowiedzeniem.
6.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

§ 5
1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.  W  przypadku  powstania  sporu  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  Strony  będą  dążyły  do  polubownego
uregulowania  sporu,  a  po  bezskutecznym  wyczerpaniu  tego  sposobu  poddadzą  się  pod  orzecznictwo  sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Nabywcy.

§ 6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Podpisy i pieczęcie  Nabywcy:                                                                        Podpisy i pieczęcie  Wykonawcy:



zał. nr 2 do zaproszenia

Umowa   Nr .../ .../ ZP.2017
zawarta w  dniu …............................................ 2017 roku w Busku-Zdroju pomiędzy:
Gminą  Busko-Zdrój,  ul.  Mickiewicza  10,   28-100  Busko-Zdrój,   NIP 655-187-96-46  –  reprezentowaną przez:
Dyrektora Buskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji,  ul.  Grotta3A, 28-100 Busko-Zdrój – mgr inż. Marian Ragana,
zwaną dalej Nabywcą,
a
….............................……………………...……………………………………..……………………………………….....… ,
reprezentowanym przez: …......................….………… …………..........…, zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej
30  000  Euro  (Zarządzenie  nr  221/2016  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Busko-Zdrój  z  dnia  22.12.2016r.),
w trybie zapytania ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1
Nabywca zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania od dnia …............................, na rzecz Buskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, zwanym dalej BOSIR, usług w zakresie ochrony osób i mienia,  zgodnie ze złożoną
ofertą i wymaganiami określonymi przez BOSIR,  to jest:
”Usługi  w  zakresie  ochrony  osób  i  mienia  na  Zespole  Boisk  Wielofunkcyjnych  „Orlik  2012”
w Busku-Zdroju przy ul. Partyzantów”,  poprzez:
1) wykonywanie  minimum  6  patroli  doraźnych  w  ciągu  doby,  w  tym  minimum  4  patroli  w  ciągu  nocy
przez wszystkie dni tygodnia,
2) wysłanie  w  każdym  czasie  Grupy  Interwencyjnej  na  indywidualne  powiadomienie  pracowników  BOSIR
lub innych osób, będących świadkami zakłócania porządku publicznego na obiekcie albo niszczenia lub dewastacji
mienia, w celu ujęcia i niezwłocznego przekazania Policji osób dopuszczających się w/w czynów.     

§ 2
     1.  Wykonawca wykonywać będzie przedmiot zamówienia w szczególności na:
(1) Wykonywaniu  patroli  i  interwencji  przy  użyciu  osób  i  środków  przewidzianych  przepisami  prawa
obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych
tymi przepisami.
(2) Wyposażeniu Grupy Interwencyjnej, składającej się z minimum 2 osób, w środki przymusu bezpośredniego.
(3) Całodobowym nadzorze nad urządzeniami do transmisji alarmów i ich konserwacji.
(4) Powiadamianie BOSIR o awarii urządzeń do transmisji alarmów.
(5) Prowadzenie dziennika „Książka Służb”.
    2.   Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zachowaniu  tajemnicy  danych,  z  którymi  zapozna  się  podczas
wykonywania przedmiotu  zamówienia,  jak również do niewykorzystywania  oraz nieudostępniania  tych danych
osobom  trzecim  pod  rygorem  odpowiedzialności  za  wszelkie  szkody  poniesione  przez  Nabywcę,  chyba  że
obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, albo są one powszechnie dostępne z innych źródeł. Obowiązek
zachowania tajemnicy obowiązuje bez żadnych czasowych ograniczeń także po rozwiązaniu umowy.
    3.  Prawa i  obowiązki  Wykonawcy określone i  wynikające z niniejszej  umowy nie  mogą być przenoszone
na osoby trzecie bez zgody Nabywcy.

§ 3
1.  Po  zakończonym  miesiącu  nabywca  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  miesięczne  w  kwocie  netto
…........................... zł (słownie zł: ….....……........................................................), plus obowiązujący podatek VAT.
2.  Strony  ustalają,  że  zapłata  nastąpi  na  podstawie  faktury  VAT,  wystawionej  przez  Wykonawce,  w  terminie
do  14  dni  od  daty  jej  dostarczenia  do  BOSIR,  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  wskazany
na fakturze, przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia konta BOSIR.

§ 4
1.   Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.03.2017r.  do  31.12.2017r.
2.   Niniejsza umowa nie stanowi umowy ubezpieczenia i jej nie zastępuje.
3.  Niniejsza  umowa  nie  obejmuje  ochrony  zawodów  sportowych,  imprez  rekreacyjnych  i  rozrywkowych
organizowanych na ochranianym obiekcie.
4.  Przetwarzanie  danych  osobowych  do  celów realizacji  Umowy następować  będzie  wyłącznie  na  zasadach
określonych ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.).
5.   Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 – miesięcznym wypowiedzeniem.
6.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

§ 5
1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.  W  przypadku  powstania  sporu  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  Strony  będą  dążyły  do  polubownego
uregulowania  sporu,  a  po  bezskutecznym  wyczerpaniu  tego  sposobu  poddadzą  się  pod  orzecznictwo  sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Nabywcy.

§ 6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Podpisy i pieczęcie  Nabywcy:                                                                             Podpisy i pieczęcie  Wykonawcy:



zał. nr 2 do zaproszenia

Umowa   Nr .../ .../ ZP.2017
zawarta w  dniu …............................................ 2017 roku w Busku-Zdroju pomiędzy:
Gminą  Busko-Zdrój,  ul.  Mickiewicza  10,   28-100  Busko-Zdrój,   NIP  655-187-96-46  –  reprezentowaną  przez:
Dyrektora Buskiego Ośrodka Sportu  i  Rekreacji,  ul.  Grotta3A,  28-100 Busko-Zdrój  – mgr inż.  Marian Ragana,
zwaną dalej Nabywcą,
a
….............................……………………...……………………………………..……………………………………….....… ,
reprezentowanym przez: …......................….……………………..........…, zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku rozstrzygnięcia  postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego, o wartości  szacunkowej  poniżej
30  000  Euro  (Zarządzenie  nr  221/2016  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Busko-Zdrój  z  dnia  22.12.2016r.),
w trybie zapytania ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1
Nabywca zleca,  a Wykonawca zobowiązuje  się do wykonania od dnia  …............................,  na rzecz Buskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, zwanym dalej BOSIR, usług  w zakresie ochrony osób i mienia,  zgodnie ze złożoną
ofertą i wymaganiami określonymi przez BOSIR,  to jest:
„Usługi  w zakresie ochrony osób i  mienia  na Pływalni  Miejskiej  im.  Stefana Komendy w Busku-Zdroju
przy ul. Grotta 3a”,  poprzez:
1) montaż  systemu  alarmu  napadowego  w  kasie  obiektu  oraz  odbiór  sygnałów  alarmowych  generowanych
z obiektu do Centrum Monitoringu,    
2) natychmiastowe  przekazywanie  informacji  o  alarmie  do  Grupy  Interwencyjnej  w  celu  podjęcia  interwencji
oraz zabezpieczenia obiektu do czasu przekazania go przedstawicielowi BOSIR,
3) w uzasadnionych przypadkach powiadamianie stosownych służb (Policja, Straż Pożarna, itp.),
4) asystę przy zamykaniu pływalni przez wszystkie dni tygodnia o godz. 2400,
5) wykonywanie  minimum  6  patroli  doraźnych  w  ciągu  doby  w  tym  minimum  4  patroli  w  porze  nocnej,
ze sprawdzeniem nienaruszalności zamknięć drzwi i bram, przez wszystkie dni tygodnia,
6) wysłanie  w  każdym  czasie  Grupy  Interwencyjnej  na  indywidualne  powiadomienie  pracowników  BOSIR
lub innych osób, będących świadkami zakłócania porządku publicznego na obiekcie albo niszczenia lub dewastacji
mienia, w celu ujęcia i niezwłocznego przekazania Policji osób dopuszczających się w/w czynów.    

§ 2
     1.  Wykonawca wykonywać będzie przedmiot zamówienia w szczególności na:
(1) Wykonywaniu patroli i interwencji przy użyciu osób i środków przewidzianych przepisami prawa obowiązującego
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych tymi przepisami.
(2) Wyposażeniu Grupy Interwencyjnej, składającej się z minimum 2 osób, w środki przymusu bezpośredniego.
(3) Całodobowym nadzorze nad urządzeniami do transmisji alarmów i ich konserwacji.
(4) Powiadamianie BOSIR o awarii urządzeń do transmisji alarmów.
(5) Prowadzenie dziennika „Książka Służb”.
    2.  Wykonawca zobowiązany jest do zachowaniu tajemnicy danych, z którymi zapozna się podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia, jak również do niewykorzystywania oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim
pod rygorem odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez Nabywcę, chyba że obowiązek ujawnienia
wynika z przepisów prawa, albo są one powszechnie dostępne z innych źródeł. Obowiązek zachowania tajemnicy
obowiązuje bez żadnych czasowych ograniczeń także po rozwiązaniu umowy.
    3. Prawa i obowiązki Wykonawcy określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby
trzecie bez zgody Nabywcy.

§ 3
1.  Po  zakończonym  miesiącu  nabywca  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  miesięczne  w  kwocie  netto
…........................... zł (słownie zł: ….....……........................................................), plus obowiązujący podatek VAT.
2.  Strony  ustalają,  że  zapłata  nastąpi  na  podstawie  faktury  VAT,  wystawionej  przez  Wykonawce,  w  terminie
do  14  dni  od  daty  jej  dostarczenia  do  BOSIR,  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  wskazany
na fakturze, przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia konta BOSIR.

§ 4
1.   Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.03.2017r.  do  31.12.2017r.
2.   Niniejsza umowa nie stanowi umowy ubezpieczenia i jej nie zastępuje.
3.  Niniejsza  umowa  nie  obejmuje  ochrony  zawodów  sportowych,  imprez  rekreacyjnych  i  rozrywkowych
organizowanych na ochranianym obiekcie.
4.  Przetwarzanie  danych  osobowych  do  celów  realizacji  Umowy  następować  będzie  wyłącznie  na  zasadach
określonych ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.).
5.   Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 – miesięcznym wypowiedzeniem.
6.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

§ 5
1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.  W  przypadku  powstania  sporu  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  Strony  będą  dążyły  do  polubownego
uregulowania  sporu,  a  po  bezskutecznym  wyczerpaniu  tego  sposobu  poddadzą  się  pod  orzecznictwo  sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Nabywcy.

§ 6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Podpisy i pieczęcie  Nabywcy:                                                                             Podpisy i pieczęcie  Wykonawcy:



zał. nr 2 do zaproszenia

Umowa   Nr .../ .../ ZP.2017
zawarta w  dniu …............................................ 2017 roku w Busku-Zdroju pomiędzy:
Gminą  Busko-Zdrój,  ul.  Mickiewicza  10,   28-100  Busko-Zdrój,   NIP 655-187-96-46  –  reprezentowaną przez:
Dyrektora Buskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji,  ul.  Grotta3A, 28-100 Busko-Zdrój – mgr inż. Marian Ragana,
zwaną dalej Nabywcą,
a
….............................……………………...……………………………………..……………………………………….....… ,
reprezentowanym przez: …......................….……………………..........…, zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej
30  000  Euro  (Zarządzenie  nr  221/2016  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Busko-Zdrój  z  dnia  22.12.2016r.),
w trybie zapytania ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1
Nabywca zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania od dnia …................…………………………..........,
na rzecz Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zwanym dalej BOSIR, usług w zakresie ochrony osób i mienia,
zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi przez BOSIR,  to jest:
„Usługi  w  zakresie  ochrony  osób  i  mienia  na  Zbiorniku  Retencyjno  –  Rekreacyjnym  w  Radzanowie
gm. Busko-Zdrój”,  poprzez:
1) wykonywanie  minimum  3  doraźnych  patroli  w  ciągu  doby,  w  tym  minimum  1  patrol  w  ciągu  nocy
przez wszystkie dni tygodnia,
2) wysłanie  w  każdym  czasie  Grupy  Interwencyjnej  na  indywidualne  powiadomienie  pracowników  BOSIR
lub innych osób, będących świadkami zakłócania porządku publicznego na obiekcie albo niszczenia lub dewastacji
mienia, w celu ujęcia i niezwłocznego przekazania Policji osób dopuszczających się w/w czynów.                

§ 2
     1.  Wykonawca wykonywać będzie przedmiot zamówienia w szczególności na:
(1) Wykonywaniu  patroli  i  interwencji  przy  użyciu  osób  i  środków  przewidzianych  przepisami  prawa
obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych
tymi przepisami.
(2) Wyposażeniu Grupy Interwencyjnej, składającej się z minimum 2 osób, w środki przymusu bezpośredniego.
(3) Całodobowym nadzorze nad urządzeniami do transmisji alarmów i ich konserwacji.
(4) Powiadamianie BOSIR o awarii urządzeń do transmisji alarmów.
(5) Prowadzenie dziennika „Książka Służb”.
    2.   Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zachowaniu  tajemnicy  danych,  z  którymi  zapozna  się  podczas
wykonywania przedmiotu  zamówienia,  jak również do niewykorzystywania  oraz nieudostępniania  tych danych
osobom  trzecim  pod  rygorem  odpowiedzialności  za  wszelkie  szkody  poniesione  przez  Nabywcę,  chyba  że
obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, albo są one powszechnie dostępne z innych źródeł. Obowiązek
zachowania tajemnicy obowiązuje bez żadnych czasowych ograniczeń także po rozwiązaniu umowy.
    3.  Prawa i  obowiązki  Wykonawcy określone i  wynikające z niniejszej  umowy nie  mogą być przenoszone
na osoby trzecie bez zgody Nabywcy.

§ 3
1.  Po  zakończonym  miesiącu  nabywca  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  miesięczne  w  kwocie  netto
…........................... zł (słownie zł: ….....……........................................................), plus obowiązujący podatek VAT.
2.  Strony  ustalają,  że  zapłata  nastąpi  na  podstawie  faktury  VAT,  wystawionej  przez  Wykonawce,  w  terminie
do  14  dni  od  daty  jej  dostarczenia  do  BOSIR,  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  wskazany
na fakturze, przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia konta BOSIR.

§ 4
1.   Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.03.2017r.  do  31.12.2017r.
2.   Niniejsza umowa nie stanowi umowy ubezpieczenia i jej nie zastępuje.
3.  Niniejsza  umowa  nie  obejmuje  ochrony  zawodów  sportowych,  imprez  rekreacyjnych  i  rozrywkowych
organizowanych na ochranianym obiekcie.
4.  Przetwarzanie  danych  osobowych  do  celów realizacji  Umowy następować  będzie  wyłącznie  na  zasadach
określonych ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.).
5.   Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 – miesięcznym wypowiedzeniem.
6.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

§ 5
1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.  W  przypadku  powstania  sporu  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  Strony  będą  dążyły  do  polubownego
uregulowania  sporu,  a  po  bezskutecznym  wyczerpaniu  tego  sposobu  poddadzą  się  pod  orzecznictwo  sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Nabywcy.

§ 6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Podpisy i pieczęcie  Nabywcy:                                                                            Podpisy i pieczęcie  Wykonawcy:



zał. nr 2 do zaproszenia

Umowa   Nr .../ .../ ZP.2017
zawarta w  dniu …............................................ 2017 roku w Busku-Zdroju pomiędzy:
Gminą  Busko-Zdrój,  ul.  Mickiewicza  10,   28-100  Busko-Zdrój,   NIP 655-187-96-46  –  reprezentowaną przez:
Dyrektora Buskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji,  ul.  Grotta3A, 28-100 Busko-Zdrój – mgr inż. Marian Ragana,
zwaną dalej Nabywcą,
a
….............................……………………...……………………………………..……………………………………….....… ,
reprezentowanym przez: …......................….……………………..........…, zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej
30  000  Euro  (Zarządzenie  nr  221/2016  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Busko-Zdrój  z  dnia  22.12.2016r.),
w trybie zapytania ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1
Nabywca zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania od dnia …................…………………………..........,
na rzecz Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zwanym dalej BOSIR, usług w zakresie ochrony osób i mienia,
zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi przez BOSIR,  to jest:
„Usługi  w  zakresie  ochrony  osób  i  mienia  na  Terenie  Rekreacyjnym  „Skatepark”  w  Busku-Zdroju
przy ul. Kusocińskiego”,  poprzez:
1) wykonywanie na obiekcie minimum 8 doraźnych patroli w ciągu doby, w tym minimum 4 patroli w ciągu nocy
przez wszystkie dni tygodnia,
2) wysłanie  w  każdym  czasie  Grupy  Interwencyjnej  na  indywidualne  powiadomienie  pracowników  BOSIR
lub innych osób, będących świadkami zakłócania porządku publicznego na obiekcie albo niszczenia lub dewastacji
mienia, w celu ujęcia i niezwłocznego przekazania Policji osób dopuszczających się w/w czynów.      

§ 2
     1.  Wykonawca wykonywać będzie przedmiot zamówienia w szczególności na:
(1) Wykonywaniu  patroli  i  interwencji  przy  użyciu  osób  i  środków  przewidzianych  przepisami  prawa
obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych
tymi przepisami.
(2) Wyposażeniu Grupy Interwencyjnej, składającej się z minimum 2 osób, w środki przymusu bezpośredniego.
(3) Całodobowym nadzorze nad urządzeniami do transmisji alarmów i ich konserwacji.
(4) Powiadamianie BOSIR o awarii urządzeń do transmisji alarmów.
(5) Prowadzenie dziennika „Książka Służb”.
    2.   Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zachowaniu  tajemnicy  danych,  z  którymi  zapozna  się  podczas
wykonywania przedmiotu  zamówienia,  jak również do niewykorzystywania  oraz nieudostępniania  tych danych
osobom  trzecim  pod  rygorem  odpowiedzialności  za  wszelkie  szkody  poniesione  przez  Nabywcę,  chyba  że
obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, albo są one powszechnie dostępne z innych źródeł. Obowiązek
zachowania tajemnicy obowiązuje bez żadnych czasowych ograniczeń także po rozwiązaniu umowy.
    3.  Prawa i  obowiązki  Wykonawcy określone i  wynikające z niniejszej  umowy nie  mogą być przenoszone
na osoby trzecie bez zgody Nabywcy.

§ 3
1.  Po  zakończonym  miesiącu  nabywca  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  miesięczne  w  kwocie  netto
…........................... zł (słownie zł: ….....……........................................................), plus obowiązujący podatek VAT.
2.  Strony  ustalają,  że  zapłata  nastąpi  na  podstawie  faktury  VAT,  wystawionej  przez  Wykonawce,  w  terminie
do  14  dni  od  daty  jej  dostarczenia  do  BOSIR,  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  wskazany
na fakturze, przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia konta BOSIR.

§ 4
1.   Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.03.2017r.  do  31.12.2017r.
2.   Niniejsza umowa nie stanowi umowy ubezpieczenia i jej nie zastępuje.
3.  Niniejsza  umowa  nie  obejmuje  ochrony  zawodów  sportowych,  imprez  rekreacyjnych  i  rozrywkowych
organizowanych na ochranianym obiekcie.
4.  Przetwarzanie  danych  osobowych  do  celów realizacji  Umowy następować  będzie  wyłącznie  na  zasadach
określonych ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.).
5.   Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 – miesięcznym wypowiedzeniem.
6.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

§ 5
1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.  W  przypadku  powstania  sporu  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  Strony  będą  dążyły  do  polubownego
uregulowania  sporu,  a  po  bezskutecznym  wyczerpaniu  tego  sposobu  poddadzą  się  pod  orzecznictwo  sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Nabywcy.

§ 6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Podpisy i pieczęcie  Nabywcy:                                                                             Podpisy i pieczęcie  Wykonawcy:



zał. nr 2 do zaproszenia

Umowa   Nr .../ .../ ZP.2017
zawarta w  dniu …............................................ 2017 roku w Busku-Zdroju pomiędzy:
Gminą  Busko-Zdrój,  ul.  Mickiewicza  10,   28-100  Busko-Zdrój,   NIP 655-187-96-46  –  reprezentowaną przez:
Dyrektora Buskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji,  ul.  Grotta3A, 28-100 Busko-Zdrój – mgr inż. Marian Ragana,
zwaną dalej Nabywcą,
a
….............................……………………...……………………………………..……………………………………….....… ,
reprezentowanym przez: …......................….……………………..........…, zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej
30  000  Euro  (Zarządzenie  nr  221/2016  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Busko-Zdrój  z  dnia  22.12.2016r.),
w trybie zapytania ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1
Nabywca zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania od dnia …................…………………………..........,
na rzecz Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zwanym dalej BOSIR, usług w zakresie ochrony osób i mienia,
zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi przez BOSIR,  to jest:
„Usługi w zakresie ochrony osób i mienia na Stadionie Miejskim w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego”,
poprzez:
1) wykonywanie  minimum 6  doraźnych  patroli  w  ciągu  doby,  w  tym  minimum  4  patroli  w  ciągu  nocy  przez
wszystkie dni tygodnia,
2) zamykanie o zmroku bram wejściowych,
3) wysłanie  w  każdym  czasie  Grupy  Interwencyjnej  na  indywidualne  powiadomienie  pracowników  BOSIR
lub innych osób, będących świadkami zakłócania porządku publicznego na obiekcie albo niszczenia lub dewastacji
mienia, w celu ujęcia i niezwłocznego przekazania Policji osób dopuszczających się w/w czynów.     

§ 2
     1.  Wykonawca wykonywać będzie przedmiot zamówienia w szczególności na:
(1) Wykonywaniu  patroli  i  interwencji  przy  użyciu  osób  i  środków  przewidzianych  przepisami  prawa
obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych
tymi przepisami.
(2) Wyposażeniu Grupy Interwencyjnej, składającej się z minimum 2 osób, w środki przymusu bezpośredniego.
(3) Całodobowym nadzorze nad urządzeniami do transmisji alarmów i ich konserwacji.
(4) Powiadamianie BOSIR o awarii urządzeń do transmisji alarmów.
(5) Prowadzenie dziennika „Książka Służb”.
    2.   Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zachowaniu  tajemnicy  danych,  z  którymi  zapozna  się  podczas
wykonywania przedmiotu  zamówienia,  jak również do niewykorzystywania  oraz nieudostępniania  tych danych
osobom  trzecim  pod  rygorem  odpowiedzialności  za  wszelkie  szkody  poniesione  przez  Nabywcę,  chyba  że
obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, albo są one powszechnie dostępne z innych źródeł. Obowiązek
zachowania tajemnicy obowiązuje bez żadnych czasowych ograniczeń także po rozwiązaniu umowy.
    3.  Prawa i  obowiązki  Wykonawcy określone i  wynikające z niniejszej  umowy nie  mogą być przenoszone
na osoby trzecie bez zgody Nabywcy.

§ 3
1.  Po  zakończonym  miesiącu  nabywca  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  miesięczne  w  kwocie  netto
…........................... zł (słownie zł: ….....……........................................................), plus obowiązujący podatek VAT.
2.  Strony  ustalają,  że  zapłata  nastąpi  na  podstawie  faktury  VAT,  wystawionej  przez  Wykonawce,  w  terminie
do  14  dni  od  daty  jej  dostarczenia  do  BOSIR,  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  wskazany
na fakturze, przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia konta BOSIR.

§ 4
1.   Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.03.2017r.  do  31.12.2017r.
2.   Niniejsza umowa nie stanowi umowy ubezpieczenia i jej nie zastępuje.
3.  Niniejsza  umowa  nie  obejmuje  ochrony  zawodów  sportowych,  imprez  rekreacyjnych  i  rozrywkowych
organizowanych na ochranianym obiekcie.
4.  Przetwarzanie  danych  osobowych  do  celów realizacji  Umowy następować  będzie  wyłącznie  na  zasadach
określonych ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.).
5.   Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 – miesięcznym wypowiedzeniem.
6.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

§ 5
1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.  W  przypadku  powstania  sporu  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  Strony  będą  dążyły  do  polubownego
uregulowania  sporu,  a  po  bezskutecznym  wyczerpaniu  tego  sposobu  poddadzą  się  pod  orzecznictwo  sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Nabywcy.

§ 6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Podpisy i pieczęcie  Nabywcy:                                                                             Podpisy i pieczęcie  Wykonawcy:



zał. nr 2 do zaproszenia

Umowa   Nr .../ .../ ZP.2017
zawarta w  dniu …............................................ 2017 roku w Busku-Zdroju pomiędzy:
Gminą  Busko-Zdrój,  ul.  Mickiewicza  10,   28-100  Busko-Zdrój,   NIP 655-187-96-46  –  reprezentowaną przez:
Dyrektora Buskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji,  ul.  Grotta3A, 28-100 Busko-Zdrój – mgr inż. Marian Ragana,
zwaną dalej Nabywcą,
a
….............................……………………...……………………………………..……………………………………….....… ,
reprezentowanym przez: …......................….……………………..........…, zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej
30  000  Euro  (Zarządzenie  nr  221/2016  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Busko-Zdrój  z  dnia  22.12.2016r.),
w trybie zapytania ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1
Nabywca zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania od dnia …................…………………………..........,
na rzecz Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zwanym dalej BOSIR, usług w zakresie ochrony osób i mienia,
zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi przez BOSIR,  to jest:
„Usługi  w  zakresie  ochrony  osób  i  mienia  na  Terenie  Rekreacyjnym  „Zimne  Wody”  w  Busku-Zdroju
przy ul. Stawowej”,  poprzez:
1) wykonywanie  minimum 6  doraźnych  patroli  w  ciągu  doby,  w  tym  minimum  4  patroli  w  ciągu  nocy  przez
wszystkie dni tygodnia,
2) wysłanie  w  każdym  czasie  Grupy  Interwencyjnej  na  indywidualne  powiadomienie  pracowników  BOSIR
lub innych osób, będących świadkami zakłócania porządku publicznego na obiekcie albo niszczenia lub dewastacji
mienia, w celu ujęcia i niezwłocznego przekazania Policji osób dopuszczających się w/w czynów.             

§ 2
     1.  Wykonawca wykonywać będzie przedmiot zamówienia w szczególności na:
(1) Wykonywaniu  patroli  i  interwencji  przy  użyciu  osób  i  środków  przewidzianych  przepisami  prawa
obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych
tymi przepisami.
(2) Wyposażeniu Grupy Interwencyjnej, składającej się z minimum 2 osób, w środki przymusu bezpośredniego.
(3) Całodobowym nadzorze nad urządzeniami do transmisji alarmów i ich konserwacji.
(4) Powiadamianie BOSIR o awarii urządzeń do transmisji alarmów.
(5) Prowadzenie dziennika „Książka Służb”.
    2.   Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zachowaniu  tajemnicy  danych,  z  którymi  zapozna  się  podczas
wykonywania przedmiotu  zamówienia,  jak również do niewykorzystywania  oraz nieudostępniania  tych danych
osobom  trzecim  pod  rygorem  odpowiedzialności  za  wszelkie  szkody  poniesione  przez  Nabywcę,  chyba  że
obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, albo są one powszechnie dostępne z innych źródeł. Obowiązek
zachowania tajemnicy obowiązuje bez żadnych czasowych ograniczeń także po rozwiązaniu umowy.
    3.  Prawa i  obowiązki  Wykonawcy określone i  wynikające z niniejszej  umowy nie  mogą być przenoszone
na osoby trzecie bez zgody Nabywcy.

§ 3
1.  Po  zakończonym  miesiącu  nabywca  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  miesięczne  w  kwocie  netto
…........................... zł (słownie zł: ….....……........................................................), plus obowiązujący podatek VAT.
2.  Strony  ustalają,  że  zapłata  nastąpi  na  podstawie  faktury  VAT,  wystawionej  przez  Wykonawce,  w  terminie
do  14  dni  od  daty  jej  dostarczenia  do  BOSIR,  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  wskazany
na fakturze, przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia konta BOSIR.

§ 4
1.   Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.03.2017r.  do  31.12.2017r.
2.   Niniejsza umowa nie stanowi umowy ubezpieczenia i jej nie zastępuje.
3.  Niniejsza  umowa  nie  obejmuje  ochrony  zawodów  sportowych,  imprez  rekreacyjnych  i  rozrywkowych
organizowanych na ochranianym obiekcie.
4.  Przetwarzanie  danych  osobowych  do  celów realizacji  Umowy następować  będzie  wyłącznie  na  zasadach
określonych ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.).
5.   Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 – miesięcznym wypowiedzeniem.
6.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

§ 5
1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.  W  przypadku  powstania  sporu  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  Strony  będą  dążyły  do  polubownego
uregulowania  sporu,  a  po  bezskutecznym  wyczerpaniu  tego  sposobu  poddadzą  się  pod  orzecznictwo  sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Nabywcy.

§ 6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Podpisy i pieczęcie  Nabywcy:                                                                            Podpisy i pieczęcie  Wykonawcy:
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