
    Załącznik nr 4 
    Nr zamówienia DZP-291-32/2017 

 
 
       

(WZÓR UMOWY)  
UMOWA Nr DZP-292-1/……../2017  

 
Zawarta w dniu ....................2017 roku w Krakowie pomiędzy: 
Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja, 31-120 Kraków, al. Adama Mickiewicza 21,  
który reprezentuje: 
Kanclerz mgr Tomasz Szanser 
przy kontrasygnacie Kwestora – mgr Macieja Oleksiaka 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a 
.................................z siedzibą……………………., wpisanym do…………………pod numerem…… 
NIP……………….REGON………………. 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,  
łącznie zwanych dalej również „Stronami”.  
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-291-32/2017, 
prowadzonego w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), którego przedmiotem są usługi ochroniarskie pod 
nazwą: „Ochrona terenu kampusu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”, Strony 
zawarły umowę następującej treści: 
 

 § 1  
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie kompleksowej, 

całodobowej ochrony osób i mienia na terenie kampusu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie, zlokalizowanego w Krakowie przy al. 29 Listopada 46-54, zwaną dalej 
„usługą ochrony”. 

2. Usługa ochrony będzie prowadzona w formie stałej bezpośredniej ochrony fizycznej, zgodnie                   
z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz.U. z 2016 r, poz. 1432 z późn. 
zm.) i będzie obejmowała w szczególności:  
1) regularne patrolowanie chronionego terenu przez pracowników ochrony i inne działania 

prewencyjne mające na celu zabezpieczenie mienia i zapewniające bezpieczeństwo osób, w 
tym także poprzez stały dozór sygnałów z systemu monitoringu wizyjnego i systemu 
alarmowego; 

2) podejmowanie interwencji wobec osób zakłócających porządek, w tym przez wzywaną w razie 
potrzeby grupę interwencyjną (co najmniej dwuosobową, wyposażoną w środki przymusu 
bezpośredniego, z czasem przyjazdu do 15 minut od wezwania); 

3) obsługę płatnego parkingu, w tym kontrolę ruchu osobowego i samochodowego;   
4) bieżące prowadzenie książki dyżurów (w sposób umożliwiający stwierdzenie godzin 

rozpoczęcia i zakończenia pracy przez każdego pracownika ochrony oraz pozyskanie 
szczegółowych danych o każdym zdarzeniu mającym znaczenie dla pełnionej ochrony, 
szczególnie  kwalifikowanym jako zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także 
chronionego mienia) oraz odnotowywanie wykonanych patroli w książkach służb 
Zamawiającego, znajdujących się na portierniach domów studenckich; Po zakończeniu 
umowy książka dyżurów zostanie przekazana Zamawiającemu. 

Szczegółowy opis i zakres usługi ochrony został określony w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  
3. Wykonawca oświadcza, że: 



1) obowiązki, których się podjął do wykonania na podstawie niniejszej umowy są mu znane, nie 
zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń oraz potwierdza swoją zdolność i gotowość do ich 
prawidłowego wykonania zgodnie z jej postanowieniami; 

2) wykona umowę przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej z zawodowego 
charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami 
prawa oraz normami, rzetelnie i terminowo, mając na względzie ochronę interesów 
Zamawiającego;  

3) posiada ważną i aktualną koncesję na wykonywanie działalności w zakresie ochrony osób i 
mienia nr …………….oraz inne wymagane pozwolenia czy licencje. Wykonawca 
zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o zmianach lub cofnięciu 
aktualnie posiadanej koncesji, pozwolenia czy licencji – w przeciwnym wypadku Wykonawca 
przyjmuje na siebie wszelkie negatywne skutki wynikłe z niepowiadomienia Zamawiającego 
o tym fakcie; 

4) dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, materiałowym oraz technicznym 
pozwalającym na prawidłowe zrealizowanie całości przedmiotu umowy; 

 
 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewniania odpowiedniej obsady osobowej na ochranianym 

terenie to jest jednoosobowego całodobowego posterunku (ochrona fizyczna przez 24 godziny/ 
356 dni), wzmocnionego w godz. 20:00 - 4:00 przez drugiego pracownika ochrony (dodatkowa 
ochrona fizyczna przez 8 godzin/ 365 dni), z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca wykonywać będzie usługę ochrony wyłącznie przy pomocy pracowników ochrony 
wskazanych w „Wykazie pracowników ochrony skierowanych do wykonywania umowy” 
stanowiącym załącznik  nr 2 do umowy, obejmującym 10 pracowników ochrony. (Wykaz, o 
którym mowa nie obejmuje pracowników wchodzących w skład grupy interwencyjnej). 
Pracownicy, o których mowa w zdaniu pierwszym muszą: 
1) być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez 

właściwego komendanta wojewódzkiego policji (co najmniej 5 osób, przy czym Wykonawca 
zapewnia, że grupa interwencyjna będzie składać się wyłącznie z osób wpisanych na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej); 

2) posiadać co najmniej roczne doświadczenie w zakresie wykonywania obowiązków 
związanych z ochrona osób i mienia (dot. również pracowników wchodzących w skład grupy 
interwencyjnej); 

3) być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z obsługi 
sprzętu ppoż (dot. również pracowników wchodzących w skład grupy interwencyjnej); 

4) być sprawni psychofizycznie, bez orzeczonego stopnia niepełnosprawności (dot. również 
pracowników wchodzących w skład grupy interwencyjnej); 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w odniesieniu do każdego pracownika ochrony objętego 
Wykazem, o którym mowa w ust. 2, przed rozpoczęciem przez niego wykonywania obowiązków 
wynikających z umowy – do praktycznej weryfikacji umiejętności w zakresie obsługi urządzeń i 
systemów technicznych służących do wykonywania ochrony, a także znajomości przepisów 
porządkowych obowiązujących na ochranianym terenie; 

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, na jego żądanie, dowody potwierdzające, że pracownicy 
ochrony posiadają kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie i sprawność psychofizyczną,                      
o których mowa w ust. 2, w terminie 5 dni od doręczenia wezwania. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie udowodni, że dana osoba posiada wymagane zgodnie z ust. 2 kwalifikacje, 
umiejętności, doświadczenie czy sprawność psychofizyczną lub zostanie negatywnie 
zweryfikowana wedle ust. 3, Zamawiający ma prawo nie dopuścić tej osoby do wykonywania 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca odsunie od wykonywania czynności osobę nie 
wypełniającą według Zamawiającego należycie obowiązków, po uprzednim jednokrotnym 
ostrzeżeniu Wykonawcy. Ostrzeżenie, o którym mowa zostanie wysłane do Wykonawcy e-
mailem, na adres wskazany w § 11 ust. 2 umowy. 



6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami bezpieczeństwa, 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odsunięcia od wykonywania obowiązków osób 
skierowanych przez Wykonawcę, a w szczególności do natychmiastowego odsunięcia osób po 
spożyciu alkoholu lub będących po użyciu innych środków odurzających. 

7. Pracownicy ochrony winni stawiać się do wykonywania obowiązków czyści, schludni,                                 
w kompletnym umundurowaniu służbowym oraz w pełnej sprawności psychofizycznej. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania powyższego, a także do żądania odsunięcia 
od wykonywania obowiązków pracownika ochrony fizycznej nie spełniającego jakiegokolwiek 
warunku, o którym mowa wyżej. Zamawiający zastrzega w szczególności możliwość poddania 
pracowników ochrony badaniu alkomatem, pod rygorem odsunięcia od wykonywania 
obowiązków osoby, która odmówi poddania się takiemu badaniu.  

8. W przypadkach odsunięcia pracownika ochrony od wykonywania obowiązków, zgodnie z ust. 3, 
4, 5, 6 i 7 Wykonawca zobowiązuje się do skierować do wykonywania obowiązków innego, 
posiadającego wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie pracownika ochrony                          
w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od zawiadomienia o sytuacji. Termin ten obowiązuje 
również w sytuacjach losowych, nie pozwalających danemu pracownikowi ochrony na 
wykonywanie obowiązków w danym czasie. 

9. Niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się do: 
1) zabezpieczania śladów i dowodów czynów zabronionych;  
2) wyposażenia pracowników ochrony w środki łączności wewnętrznej (radiotelefony) i 

zewnętrznej (telefony komórkowe) oraz utrzymywania w stałej sprawności sprzętu będącego 
na wyposażeniu pracowników ochrony;  

3) zachowania staranności w użytkowaniu urządzeń/ systemów technicznych służących do 
wykonywania ochrony i innego sprzętu będących na wyposażeniu ochranianego terenu, a 
także do natychmiastowego informowania Zamawiającego (osób wskazanych w § 11 ust. 1 
umowy) o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach w działaniu ww;  

4) przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów bhp, ppoż; 
5) utrzymywania porządku i czystości w pomieszczeniach przekazanych Wykonawcy; 
6) w przypadku zamiaru zainstalowania dodatkowych urządzeń /systemów zabezpieczenia 

technicznego - do uzyskania zgody Zamawiającego na taką instalację; 
7) zapewnienia systematycznego szkolenia pracowników ochrony w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z umowy; 
8) przeszkolenia wszystkich pracowników ochrony, przed przystąpieniem przez nich do 

wykonywania zadań objętych zakresem niniejszej umowy, z obowiązujących u 
Zamawiającego przepisów organizacyjno – porządkowych/ bezpieczeństwa wewnętrznego, a 
także zapoznanie z planami ewakuacyjnymi, przepisami BHP i przeciwpożarowymi i innymi 
procedurami obowiązującymi na ochranianym terenie (w tym zapoznanie z topografią 
ochranianego terenu, przebiegiem dróg ewakuacyjnych, rozmieszczeniem i obsługą w 
podstawowym zakresie zaworów głównych mediów, systemów antywłamaniowych i 
przeciwpożarowych, itp.). Pracownicy ochrony muszą być przeszkoleni z obsługi wszystkich 
systemów technicznych ochrony dot. ochranianego terenu. 

9) ubezpieczenia pracowników ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą 
się wydarzyć w związku z wykonywaniem zadań objętych umową; W tym zakresie 
Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności;  

10) wyposażenie pracowników ochrony w identyfikatory osobiste oraz w estetyczne, jednolite 
umundurowanie, umożliwiające identyfikację podmiotu zatrudniającego. Wzory 
umundurowania oraz identyfikatora winny być przedstawione do zatwierdzenia 
Zamawiającemu.  

11) współdziałania z Zamawiającym z zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją 
przedmiotu umowy.  

10. W związku z wykonywaniem umowy i na czas jej obowiązywania, niezależnie od innych 
obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) udostępnienia Wykonawcy wszystkich aktów prawa wewnętrznego obowiązujących na 

ochranianym terenie, niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy; 



2) przekazania Wykonawcy protokolarnie ochranianego terenu (na podstawie pisemnego 
protokołu przekazania); 

3) zabezpieczenia środków łączności przewodowej do powiadamiania osób funkcyjnych i służb 
dyżurnych Zamawiającego o zaistniałych zdarzeniach; 

4) zapewnienia odpowiedniego stanu mechanicznych zabezpieczeń na ochranianym terenie, jak 
oświetlenie, ogrodzenie, zamknięcia drzwi i okien oraz właściwego zabezpieczenia ppoż; 

5) współdziałania z Wykonawcą z zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją przedmiotu 
umowy.  

11. Wykonawca ponosi pełną materialną odpowiedzialność za sprzęt, urządzenia, systemy 
zabezpieczenia technicznego i pomieszczenia przekazane mu protokolarnie przez Zamawiającego  
na czas realizacji umowy i zobowiązuje się je zwrócić w stanie niepogorszonym (poza normalnym 
zużyciem), a pomieszczenia dodatkowo posprzątane. W przypadku pogorszenia stanu 
przekazanych protokolarnie rzeczy przekraczającego stan normalnego zużycia, Wykonawca 
będzie zobowiązany do przywrócenia staniu poprzedniego bądź zwrotu kosztów przywrócenia do 
stanu poprzedniego lub do dostarczenia sprzętu / urządzeń nowych o takich samych lub 
równoważnych parametrach. 

 
§ 3 

1. W związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca: 
1) zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie                          

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U.                
z 2016 r. poz. 922) ; 

2) ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami,                       
o których mowa w pkt 1; 

3) zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy; 
4) zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Administratora Bezpieczeństwa 

Informacji (ABI) lub Administratora Danych Osobowych (ADO), w razie niepowołania 
ABI, o stwierdzeniu prób lub faktów naruszenia poufności przetwarzanych danych 
osobowych oraz zobowiązuje się w takim przypadku do umożliwienia prowadzenia kontroli 
procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych; 

5) zobowiązuje się po zakończeniu prac związanych z realizacją umowy, zwrócić 
Zamawiającemu (ADO lub ABI) wszelkie zbiory danych osobowych, niezależnie od formy 
ich prowadzenia, które zostały przekazane Wykonawcy lub przez niego wytworzone w celu 
realizacji umowy; 

6) zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu (ADO lub ABI) imiennej listy osób, które 
będą miały dostęp do zbiorów danych osobowych w związku z realizacją umowy oraz 
zobowiązuje się do uzyskania od tych osób oświadczeń o zachowaniu w poufności danych 
osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszej umowy;  

2. Strony powierzają sobie wzajemnie przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31 ustawy 
powołanej wyżej w ust. 1 pkt. 1, w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy. 
Powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi w drodze odrębnej umowy o 
powierzenie przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi załącznik do niniejszej 
umowy. 

 
§ 4 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 365 dni i obowiązuje od dnia ………………..od godz. ….. do 
dnia ……………………. do godz. ……., z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku:  
1) osiągnięcia kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, ulega ona 

rozwiązaniu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1; 
2) niewykorzystania w okresie obowiązywania umowy określonym w ust. 1 kwoty 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, okres jej obowiązywania może 
zostać wydłużony aż do wyczerpania kwoty tego wynagrodzenia brutto, jednak nie dłużej 
niż o 6 miesięcy.  

 



          § 5 
1. Wynagrodzenie łączne z tytułu realizacji całości umowy nie może przekroczyć kwoty netto 

…………..zł (słownie:……………………..) plus podatek VAT wg. stawki …… %, co daje kwotę 
brutto ……………………..(słownie:……………..) 

2. Cena ryczałtowa jednej roboczogodziny wynosi netto …………..zł (słownie:……………………..) 
plus podatek VAT wg. stawki 23 %, co daje kwotę brutto: ………………..(słownie:……………..). 
Cena roboczogodziny obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca ponosi z tytułu całościowego, 
prawidłowego wykonania umowy, w tym koszty wizyt grup interwencyjnych oraz zawiera wszelkie 
składniki cenotwórcze jak podatki, naliczone według obowiązujących przepisów, zakładany zysk               
i inne jeżeli występują. 

3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Wynagrodzenie Wykonawcy za niepełny 
okres rozliczeniowy będzie rozliczane proporcjonalne, odpowiednio do liczby faktycznie 
zrealizowanych roboczogodzin. 

4. Wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy będzie obliczane każdorazowo jako iloczyn liczby 
faktycznie przepracowanych roboczogodzin w danym okresie rozliczeniowym (wg. wykazu godzin) 
i stawki za jedną roboczogodzinę, określoną w ust. 2.  

5. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowa faktura VAT, wystawiona przez Wykonawcę 
w oparciu o zbiorcze zestawienie kart dobowego rozliczenia czasu pracy za dany miesiąc, 
stanowiące załącznik do tej faktury.    

6. Wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy będzie płatne z dołu, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek 
bankowy wskazany na tek fakturze. Na fakturze Wykonawca umieści numer niniejszej umowy. 

7. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
8. Kwota wynagrodzenia z ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy do Zamawiającego 

związane z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe opłaty 
związane z realizacją umowy, jej rozwiązaniem lub odstąpieniem od niej niezależnie od strony 
dokonującej czynności prawnej. 

9. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania w okresie 
obowiązywania umowy w całości kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

 
 § 6 

1.  Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi /przy pomocy podwykonawców 
*,   którym zleci świadczenie następującej części usług będących przedmiotem zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa/ firma Podwykonawcy, adres, dane kontaktowe, osoby do kontaktów z Podwykonawcą) 
2. Podwykonawcy, którymi posługuje się Wykonawca muszą być uprawnieni do wykonywania 
realizowanej części umowy (podmioty uprawnione do wykonywania usług ochroniarskich na podstawie 
odrębnych przepisów), a osoby którymi się posługuje powinny spełniać wszystkie wymagania stawiane 
personelowi Wykonawcy. 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania swoje oraz swoich 
Podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany każdej osoby spośród 
personelu Wykonawcy i Podwykonawców uczestniczącego w realizacji umowy, która przez swoje 
zachowanie i jakość wykonywanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg. 
 

 § 7 
1. Umowa może zostać rozwiązana, z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia,                               
z ważnych powodów, w szczególności: 
1) przez Zamawiającego – w razie, gdy Wykonawca: 
a)  nie realizuje usługi ochrony zgodnie z umową pomimo uprzednich dwukrotnych pisemnych 
zastrzeżeń ze strony Zamawiającego; 
b) trzykrotnie nie poprawi błędnej faktury VAT lub nie przedłoży załącznika do faktury, o którym mowa 
w § 5 ust. 5 umowy; 
2) przez Wykonawcę – w razie, gdy Zamawiający: 
a) nie uregulował należności z tytułu prawidłowych faktur VAT (tj. wraz z prawidłowym załącznikiem, 
o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy) przez okres dłuższy niż dwa okresy rozliczeniowe; 



b) nie realizuje (pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania) obowiązków wskazanych w § 2 ust. 10 
umowy, co znacznie utrudnia lub uniemożliwia Wykonawcy prawidłowe wykonanie umowy. 
Wypowiedzenie składa się na piśmie, pod rygorem nieważności. Termin wypowiedzenia liczy się od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.  
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie:  
1) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy, lub 
przerwania realizacji umowy i nie wznowienia jej pomimo pisemnego wezwania ze strony 
Zamawiającego, a powstałe w tych przypadkach zaniechanie przekracza10 dni; 
2) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy, a w 
szczególności zawieszenia lub odebrania koncesji na prowadzenie działalności ochroniarskiej;  
3) świadczenia usług przez osoby nieuprawnione, nie posiadające wymaganych kwalifikacji (wpis na 
listę kwalifikowanych pracowników ochrony) w przypadku, gdy z postanowień umowy wynika 
konieczność posiadania takich kwalifikacji; 
4) brak umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 10 ust. 1 umowy lub brak jej kontynuacji; 
5) nieprzedstawienia przez Wykonawcę w terminie 10 dni od dnia pisemnego wezwania, kserokopii 
dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 4 umowy lub dowodów potwierdzających posiadanie przez 
pracowników ochrony odpowiednich kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia, zgodnie z § 2 ust. 4 
umowy; 
6) trzykrotnego niepodjęcia przez Wykonawcę interwencji (nieprzybycie na czas grupy interwencyjnej, 
zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 umowy); 
6) ogłoszona została likwidacja Wykonawcy   
7) nastąpiło zawieszenie działalności Wykonawcy; 
8) wydany został nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

 
§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) za zwłokę Wykonawcy w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 
ust. 1 umowy, za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia terminu tam określonego - w wysokości 
stanowiącej równowartość 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy; 
2) w przypadku wystąpienia przerwy w ciągłości realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy  -    
w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdą kolejną  
rozpoczętą godzinę przerwy; 
3) z tytułu niedopełniania obowiązków, o których mowa w § 10 ust. 3 - w wysokości 1 % wynagrodzenia 
brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy; 
4) w razie zwłoki w przekazaniu kserokopii dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 4 umowy – w 
wysokości 3 - krotności stawki ryczałtowej roboczogodziny brutto określonej w § 5 ust. 2 umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
5) z tytułu nieskierowania do wykonywania obowiązków innego pracownika ochrony w 
okolicznościach i terminie określonych w § 2 ust. 8 umowy – w wysokości 24 – krotności stawki 
ryczałtowej roboczogodziny brutto określonej w § 5 ust. 2 umowy, za każdy stwierdzony przypadek lub 
każdy rozpoczęty dzień trwania naruszenia; 
6) z tytułu nieprzekazania dowodów potwierdzających posiadanie przez pracowników ochrony 
odpowiednich kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia w okolicznościach, o których mowa w § 2 ust. 
4 umowy - w wysokości 12 - krotności stawki ryczałtowej roboczogodziny brutto określonej w § 5 ust. 
2 umowy, za każdy stwierdzony przypadek lub każdy rozpoczęty dzień trwania naruszenia; 
7) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub jej rozwiązania przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy, w szczególności z przyczyn określonych w § 7 ust. 2 niniejszej 
umowy - Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości stanowiącej równowartość 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy; 
8) w pozostałych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 
-  w wysokości 10 - krotności stawki ryczałtowej roboczogodziny brutto określonej w § 5 ust. 2 umowy, 
za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 są wymagalne niezależnie od wysokości poniesionej szkody 
o stopnia zawinienia Strony zobowiązanej do zapłaty kary umownej.  



3. Kary umowne będą potrącane z faktur lub będą płatne w terminie 14 dni od dnia przekazania przez 
Stronę wezwania do zapłaty. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków 
wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, 
istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się 
poza realną kontrolą Stron oraz takie, których nie można było przewidzieć lub które choć 
przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę 
wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich zdarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności 
takie wydarzenia o charakterze nadzwyczajnym jak: zamieszki, wojny, katastrofalne działanie sił 
przyrody, promieniowanie, epidemie, zamknięcie granic, strajki generalne lub branżowe (o ile trwają 
dłużej niż 5 dni), a także akty władzy publicznej. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie 
będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub części, niezwłocznie 
powiadomi o tym drugą Stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego 
wykonywania umowy lub jej rozwiązania. 
 

§ 9 
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej po rygorem 
nieważności (wymagają podpisania aneksu przez Strony umowy). Zachowanie tej formy wymagane jest 
również dla dokonania nieistotnych zmian postanowień niniejszej umowy oraz zmiany nazw 
podmiotów, będących stronami niniejszej umowy. 
2. Każda ze Stron przedkładając drugiej Stronie propozycję zmian wraz z tą propozycją przedłoży:  
1) opis proponowanych zmian wraz z uzasadnieniem (w szczególności szacunki dotyczące wpływu zmian 
na termin realizacji przedmiotu umowy oraz ich wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy), 
2) harmonogram wprowadzenia i wykonania tych zmian, 
3) projekt aneksu do umowy. 
3. Po otrzymaniu propozycji, o której mowa w ust. 2, Strona która ją otrzymała w terminie 5 dni zatwierdzi 
bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do Strony wnioskującej ze 
zmodyfikowaną propozycją tych zmian. Do modyfikacji zmian mają zastosowanie reguły określone w ust. 
2 oraz niniejszym.  
4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 3 przyjmuje się propozycję zmian za 
odrzuconą. 
5.  W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym 
aneksem. 
6. Przewiduje się możliwość dokonania następujących zmian istotnych postanowień niniejszej umowy 
w stosunku do treści Oferty Wykonawcy:  
1) zmiany dotyczące zakresu świadczenia usługi ochrony - w przypadku zmiany przepisów prawa, w 
szczególności regulujących działalność Zamawiającego lub Wykonawcy oraz regulujących zasady i 
sposób świadczenia usług objętych zakresem umowy, poprzez dostosowanie zakresu i rodzaju 
świadczonej usługi  do wymogów wynikających z przepisów prawa oraz do działalności i realiów 
funkcjonowania Zamawiającego lub Wykonawcy wynikających ze zmienionych przepisów, przy czym 
zmiany w tym zakresie nie mogą skutkować wzrostem wynagrodzenia łącznego oraz stawki 
roboczogodzinę, określonych odpowiednio w § 5 ust. 1 i 2  umowy;  
2) zmiany osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi ochrony, wymienionych w 
załączniku nr 2 do umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o ile nowe osoby będą spełniać 
wymagania określone w § 2 ust. 2 umowy, , przy czym zmiany w tym zakresie nie mogą skutkować 
wzrostem wynagrodzenia łącznego oraz stawki roboczogodzinę, określonych odpowiednio w § 5 ust. 1 
i 2  umowy 
 

 
§ 10 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności  cywilnej deliktowej 
i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie objętym niniejszą umową, z sumą 
ubezpieczenia nie mniejszą niż …………….. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 



(pod pojęciem umowy ubezpieczenia należy rozumieć ważną, opłaconą polisę lub inny dokument 
potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, klauzulami i 
wszystkimi załącznikami). 
2. Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania umowy ubezpieczenia na warunkach nie gorszych niż 
opisane w ust. 1 przez cały okres trwania niniejszej umowy, pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w oparciu o § 7 ust. 2 pkt 4 umowy. 
3. W przypadku wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązuje się do 
odnowienia sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej do kwoty ……………..zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
4. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia (np. polisy 
ubezpieczeniowej) oraz warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej 
umowy, a następnie w dniu zawarcia kolejnych umów ubezpieczenia.  
 

§ 11 
1. Nadzór nad wykonaniem niniejszej umowy ze strony Zamawiającego sprawują: 

1) Magdalena Bialik; tel. 609 190 582,  
2) Marta Gorgoń;  tel. 600 932 296,  
3) Michał Szanduła; tel. 698 918 417,  
4) Rafał Ludwikowski; tel. 609 427 992. 

2. Nadzór nad wykonaniem niniejszej umowy ze strony Wykonawcy sprawują: 
…………………………tel……………………………e-mail:……………………………… 

3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących 
zmianę warunków umowy, w szczególności wzrostu kosztów, zwiększenia lub zmiany zakresu i 
przedmiotu umowy. 

4. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2, a także podanych tam danych kontaktowych nie stanowi 
zmiany umowy i może zostać dokonana przez każdą ze Stron w formie pisemnego powiadomienia 
drugiej Strony.  

 
       § 12 

1. Żadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i  zobowiązań z tytułu niniejszej 
umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 

2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność 
umowy w całości. Wówczas Strony zastępują nieważne postanowienie - innym, zgodnym z prawem 
oraz celem umowy i jej pozostałymi postanowieniami. 

3. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
 Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis i Zakres Usługi Ochrony 

Załącznik nr 2 – Wykaz pracowników ochrony skierowanych do wykonywania  umowy 
 Załącznik nr 3 - Pełnomocnictwo osoby/ osób podpisującej/ podpisujących umowę ze strony   
 Wykonawcy (o ile nie stanowi załącznika do Oferty); 
 Załącznik nr 4 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

4. Jeżeli w ramach niniejszej umowy będą miały miejsce postanowienia wzajemnie sprzeczne, 
rozbieżności takie rozstrzygane będą w następującej kolejności: 

a) według warunków określonych w dokumentacji zamówienia (Ogłoszenie o zamówieniu na 
usługi społeczne i inne usługi o nr DZP-291-32/2017 wraz z załącznikami)  

b)  według warunków określonych w umowie, 
c) według warunków określonych w Ofercie Wykonawcy 

5. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh (dotyczy 
wyłącznie spółek z ograniczona odpowiedzialnością). 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia                
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. 2017 poz. 459), ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 
o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 z późn. zm.) oraz inne mające związek                            
z realizacją przedmiotu umowy. 

 
 
 



§ 13 
1. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie 
sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego wg prawa polskiego. 
2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 

 ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
               

 


