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Załącznik Nr 6 
 
Wzór umowy 

 
Zawarta w dniu ……….. r. w Warszawie, pomiędzy:  
Skarbem Państwa – Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie, z 
siedzibą w: 00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79, NIP: 527-020-98-30, REGON: 000291799 
reprezentowaną przez: 
Dyrektora – Marię Pawlak 
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Aldony Obiedzińskiej 
zwaną dalej Zamawiającym, 
a  
.............................................................................................. z siedzibą:  
……………………………………….; NIP …………………, REGON …………………. 
zwaną/ym dalej Wykonawcą 
zgodnie z wynikami postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 138o Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579), została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na wykonanie 

usługi: 

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia dla WSSE w Warszawie 
w zakresie i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w „Informacji dla 
Wykonawcy” oraz ofertą Wykonawcy, zwanej dalej „przedmiotem umowy”. 

2. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. 
3. Przedmiot umowy obejmuje wszelkie czynności mające na celu zabezpieczenie obiektów, 

przebywających w nich ludzi i znajdującego się na ich terenie mienia. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich spraw dotyczących 

funkcjonowania i zabezpieczenia budynków. 
5. Dla obiektu zlokalizowanego przy ul. Żelaznej 79 ochrona osób i mienia będzie 

wykonywana przez jedno, jednoosobowe, całodobowe stanowisko ochrony. Czynności 
ochrony będą wykonywane przez 3 pracowników Wykonawcy w systemie 24/48 godz.  

6. Dla obiektu zlokalizowanego przy ul. Nowogrodzkiej 82 ochrona osób i mienia będzie 
wykonywana przez jedno, jednoosobowe, całodobowe stanowisko ochrony. Czynności 
ochrony będą wykonywane przez 3 pracowników Wykonawcy w systemie 24/48 godz.  

7. Zakres niniejszej umowy obejmuje świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach 
wymienionych w ust. 5 i 6, realizowane w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej, 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Załączniku Nr 1 do umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem objętym przedmiotową umową i nie 
wnosi żadnych zastrzeżeń. 

§ 2 
1. Cena jednostkowa wynikająca z oferty za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 

1 ust. 1 umowy wynosi: 
za 1 godzinę cena z VAT złotych: …………………………………………………… 
(słownie złotych: …………………………………………………………………………) 
w tym podatek VAT złotych: …………………………………………………………...….. 
(słownie złotych: …………………………………………………………………………...) 

2. Wykonawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, 
obliczone na podstawie faktycznie przepracowanych ilości godzin przez pracowników 
ochrony na danym stanowisku i ceny jednostkowej podanej w ust. 1. 

3. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za cały okres trwania umowy nie przekroczy wartości 
w złotych: ………..…………………………………………………………….…. (słownie: 
…………………………………………………………………………………..)  
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4. Wielkość przedmiotu umowy, a tym samym wynagrodzenie umowne może ulec zmianie 
(zmniejszeniu), stosownie do faktycznie przepracowanych godzin przez pracowników 
ochrony. 

5. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zmianie do końca trwania 
umowy, z wyjątkiem urzędowej zmiany podatku VAT. 

§ 3 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy o numerze: 

………………………………………………………….. 
po wykonaniu przedmiotu umowy za każdy miesiąc kalendarzowy, w ciągu 14 dni od daty 
złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin zapłaty strony przyjmują termin 
obciążenia konta Zamawiającego poleceniem dokonania przelewu na rzecz Wykonawcy. 

§ 4 
1. Wykonawca wykonując niniejszą umowę ponosi pełną odpowiedzialność materialną za 

szkody powstałe w czasie realizacji usług ochrony osób i mienia. Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za szkodę powstałą z przyczyn pozostających poza jego kontrolą 
(np. klęski żywiołowe, pożar, z przyczyn leżących po stronie urządzeń technicznych lub 
powstały z przyczyn go nie obciążających, tzn. niepokojów społecznych, strajków, 
demonstracji, itp.). 

2. W razie zagrożenia mienia w strzeżonym obiekcie Wykonawca zobowiązany jest podjąć 
czynności zmierzające do zapobieżenia powstania szkody oraz do natychmiastowego 
powiadomienia Zamawiającego, policji, ewentualnie straży pożarnej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia przyczyn i okoliczności zaistnienia szkody 
w formie protokółu przy udziale Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się pokryć straty w ciągu dwóch miesięcy od daty zakończenia 
dochodzenia lub śledztwa. Zapłacona przez Wykonawcę kwota odszkodowania podlega 
zwrotowi do wysokości wartości odzyskanych przez Zamawiającego skradzionych lub 
uszkodzonych przedmiotów, bądź uzyskanego za nie odszkodowania. 

§ 5 
1. W ramach wykonywanych zadań ochrony fizycznej w granicach ochranianych obiektów 

i obszarów, do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) sprawdzanie uprawnień osób do przebywania na obszarach lub w obiektach 

Zamawiającego oraz legitymowanie osób, w celu ustalenia ich tożsamości, 
2) wezwanie osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku 

uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu, albo 
stwierdzeniu zakłócania porządku, 

3) niezwłocznego reagowania na wszelkie nieprawidłowości w granicach określonych 
w niniejszej umowie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4) ochrona przed włamaniem do obiektów, 
5) ochrona przed zaborem lub uszkodzeniem wyposażenia obiektów oraz dokumentów 

będących własnością Zamawiającego, 
6) interwencje wobec osób zakłócających porządek, 
7) natychmiastowe reagowanie w sytuacji zagrożenia pożarem, zalania, ewentualnie 

innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz niezwłoczne powiadamianie 
odpowiednich służb, pod rygorem odpowiedzialności Wykonawcy za skutki zdarzeń, 
jakie mogą wystąpić z powodu opóźnienia reakcji na zdarzenie, 

8) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz warunkami 
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia w Załącznik Nr 1 do umowy, 

9) wyposażenie wszystkich pracowników ochrony w środki łączności bezprzewodowej 
(urządzenia radiokomunikacyjne) oraz stosowne do wykonywanych zadań środki 
przymusu bezpośredniego, 

10) zapewnienie wykonywania przez pracowników ochrony poleceń upoważnionych 
pracowników Zamawiającego, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa osób 
i ochrony mienia, 



  ZP - 8/2017 

 3 

11) prowadzenie księgi dyżurów, wpisywanie informacji o objęciu dyżuru oraz wszelkich 
zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia służby, 

12) zapoznanie pracowników ochrony z regulaminem organizacyjnym Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej, przepisami BHP, „Instrukcją bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego WSSE w Warszawie” i zobowiązanie do ich przestrzegania. 

§ 6 
1. Wykonawca oświadcza, że zatrudnia pracowników i zawiera umowy ze zleceniobiorcami 

oraz, że taka sytuacja będzie występowała przez cały okres obowiązywania niniejszej 
umowy. W związku z czym Wykonawca nie jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym 
usługę w rozumieniu art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2017, poz. 847). 

2. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających wpis na 
listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia, niekaranych oraz 
odpowiednio przeszkolonych, wyposażonych w jednolite stroje, oznaczonych w sposób 
umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego. 

3. Wykonawca będzie wykonywać przedmiot umowy na każdym stanowisku ochrony 
określonym w § 1 ust. 5 i 6, trzema pracownikami ochrony w systemie zmianowym. 
Zamawiający wymaga, aby skład pracowników był możliwie stały. 

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, 
zgodnie z  art. 22 § 1 Kodeksu pracy, tych osób które wykonują przedmiot umowy. Na 
potwierdzenie zawarcia umów o pracę, minimum na czas trwania niniejszej umowy, 
Wykonawca przedkłada jej odpisy. 

5. Na każde żądanie zamawiającego, w czasie obowiązywania umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany do przedłożenia kopii umowy o pracę, o której mowa w ust. 4 zawartej z 
każdą z osób oddelegowanych do wykonywania przedmiotu umowy, w terminie 3 dni od 
wezwania Zamawiającego. 

6. Wykonawca działa wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

§ 7 
1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu imienną listę zatrudnionych do ochrony osób, na 

podstawie umowy o pracę wraz z kopiami posiadanych licencji i informacją o podstawie do 
dysponowania zatrudnionymi osobami. 

2. W przypadku konieczności zmiany osób wykonujących przedmiot umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, w ciągu 3 dni roboczych, uaktualnionej 
listy zatrudnionych do ochrony osób wraz z kopią zawartych umów o pracę zgodnie z art. 
22 § 1 Kodeksu pracy. 

3. Wykaz osób, przy pomocy których Wykonawca realizować będzie przedmiot umowy 
powinien zawierać w szczególności: 
a) imię i nazwisko, 
b) numer dokumentu - wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 

osób i mienia.  
4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę 

zobowiązania, dotyczącego zatrudnienia, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym 
fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania 
wyjaśniającego w tej sprawie. 

§ 8 
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania powierzonych zadań, bądź 

wadliwości ich wykonywania, Zamawiający ma prawo obciążenia Wykonawcy karą 
umowną w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego 
na fakturze VAT, za poprzedni miesiąc, wyliczonego zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, za jedno 
stwierdzone naruszenie wykonania obowiązków określonych niniejszą umową. 

2. W przypadku co najmniej pięciokrotnego w jednym miesiącu stwierdzenia przez 
Zamawiającego niewykonania przez Wykonawcę powierzonych zadań, bądź wadliwości 
ich wykonania, jak również nie zatrudniania na podstawie umowy o pracę zgodnie z § 6  
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ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną 
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto przysługującego za poprzedni miesiąc. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu określonego w §7 ust. 2, zamawiający 
obciąży Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 3. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej 3 krotnemu 
wynagrodzeniu brutto, przysługującemu za ostatni rozliczony miesiąc, w przypadku 
odstąpienia od umowy jednej ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca.   

5. W przypadku kilkakrotnie stwierdzonych naruszeń istotnych postanowień umowy, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy 
Wykonawcy i obciążenia go karą umowną w wysokości 30% wartości umowy brutto 
określonej w § 2 ust. 3 umowy. 

6. Zamawiający może potrącić karę umowną lub odszkodowanie z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych. 

§ 9 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy: 

1) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2) Wykonawca nie wykonuje obowiązków i innych zapisów wynikających z umowy, po 
bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z 
wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze, 

3) nastąpi naruszenie istotnych warunków umowy przez Wykonawcę. 
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, należy uzasadnić pisemnie. Jest ono 

skuteczne dopiero wtedy, jeżeli Zamawiający wyznaczył Wykonawcy termin 
do wypełnienia postanowień umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego 
terminu odstąpi od umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanej części umowy. 

§ 10 
Nadzór nad prawidłową realizacją zadań wynikających z niniejszej umowy prowadzą: 
 ze strony Zamawiającego: Marcin Zawadzki tel: 22 620-90-01(-06) wew. 312 
 ze strony Wykonawcy : ………………………. tel: ………………… 

§ 11 
1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu 

szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych 
i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zawrze 
odpowiednie umowy ubezpieczenia. 

2. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy 

ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek. 
§ 12 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z wymaganiami 
wynikającymi z: 
a) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1432), 
b) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 

1167), 
c) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., 

poz. 922). 
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2. W przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających z powołanych w ust. 1 niniejszego 
paragrafu przepisów ustaw i aktów wykonawczych, ma odpowiednio zastosowanie § 8 
umowy. 

§ 13 
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w 

przypadku: 
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy zaistnieje niemożliwa do 

przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub 
techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności albo zaistnienia 
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub 
okolicznościami, które były niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 

2) w razie zmiany wysokości stawki VAT Strony dokonują zmiany uwzględniającej nową 
wysokość tej stawki, 

3) zmian wynikających z przepisów prawa. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579), 
kodeksu cywilnego oraz inne przepisy związane z przedmiotem umowy. 

4. Wszelkie spory związane z niniejszą umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze stron. 

 
 

Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik Nr 2 – Oferta wykonawcy z dnia ……….. 

 
 
 
 
WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY  

 


