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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Ochrona i zabezpieczenie obiektu hali sportowej i pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m. 

st. Warszawy w Dzielnicy Włochy przy ul. Gładkiej 18 w Warszawie wraz z przyległymi 

terenami oraz konwój wartości pieniężnych w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 

 

Ochrona i zabezpieczenie obiektu 

1. W zakres obowiązków Wykonawcy dotyczących ochrony  i zabezpieczenia 

obiektu wchodzi w szczególności: 

Wykonawca będzie zobowiązany do zaproponowania i zainstalowania układu 

łączności bezprzewodowej ze swoim centrum dyspozytorskim umożliwiającym 

kontakt z załogami interwencyjnymi, dostosowanego do istniejącego systemu 

zabezpieczeń i telewizji przemysłowej oraz wykonania czynności w zakresie ochrony 

fizycznej, nadzorowania urządzeń CCTV (systemu monitoringu wizyjnego), 

sporządzenia w porozumieniu z Zamawiającym planu ochrony obiektu, prowadzenia 

dokumentacji w postaci raportów z pełnionych dyżurów, inicjowania akcji 

interwencyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i 

mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz.1221 z późn. zm.) oraz wykonywania czynności 

wynikających z tej ustawy. 

Osoby nadzorujące pracę pracowników ochrony oraz osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy muszą posiadać licencję II stopnia. 

Szacowany czas trwania usługi ochrony i zabezpieczenia w obiekcie hali i 

pływalni przy ul. Gładkiej 18 wynosi 6432 roboczogodziny. 

 

A. Zakres obowiązków Wykonawcy: 

a) ochrona fizyczna prowadzona przez cały czas pełnienia służby, 

b) zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa mienia, życia i zdrowia osób 

przebywających na terenie obiektu, 

c) uniemożliwianie wstępu na teren Ośrodka osobom będącym pod wpływem 

alkoholu środków odurzających oraz osobom nie posiadającym uprawnień do 

wstępu na teren obiektu, 

d) przeciwdziałanie wszelkim próbom zakłócenia porządku i kradzieży na terenie 

objętym ochroną, zatrzymywanie osób ujętych na kradzieży lub zachowujących 

się w sposób niezgodny z regulaminem Ośrodka lub dewastujących mienie (do 

czasu przybycia odpowiednich służb) i natychmiastowe powiadamianie policji lub 

odpowiedzialnego pracownika Ośrodka, 

e) udzielanie informacji osobom korzystającym z usług dostępnych na terenie 

obiektu, 

f) patrolowanie obiektu oraz terenu przyległego, 



g) nadzorowanie i obsługa instalacji alarmowej i monitoringu zainstalowanych na 

terenie obiektu oraz informowanie Zamawiającego o wadach w ich 

funkcjonowaniu, 

h) wspomaganie pracowników ochrony poprzez przyjazdy załóg 

interwencyjnych/patrolowych, w przypadku interwencji w czasie nie 

przekraczającym 15 minut od wezwania, 

i) w razie wystąpienia awarii związanych z funkcjonowaniem urządzeń 

technicznych Ośrodka lub innych zdarzeń losowych powodujących zagrożenie 

bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Ośrodka, natychmiastowe 

powiadomienie odpowiedzialnego pracownika Ośrodka oraz podjęcie 

niezbędnych działań celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i zabezpieczenia 

mienia przed zniszczeniem, 

j) okresowe zabezpieczanie imprez okolicznościowych oraz zawodów sportowych, 

k) stała współpraca z Zamawiającym w zakresie utrzymania ładu i porządku na 

terenie obiektu i w jego otoczeniu, w tym zgłaszanie jakichkolwiek zniszczeń lub 

uszkodzeń mienia. 

 

B. Obsada i czas pełnienia służby: 

a) jeden pracownik ochrony codziennie w godzinach 6.00 – 23.00, 

b) podczas przerwy technologicznej planowanej na przełomie czerwca i lipca 2020 r. 

oraz w wybrane dni, w które obiekt będzie nieczynny wymagany będzie jeden 

pracownik ochrony przez 24 godziny na dobę, o wszystkich dniach, w które obiekt 

będzie nieczynny oraz o dokładnym terminie przerwy technologicznej 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę na co najmniej 7 dni przed ich 

wystąpieniem, 

c) pracownicy wymienieni w pkt. a), będą wyposażeni w jednolite umundurowanie 

służbowe (czyste i wyprasowane), identyfikatory imienne, środki łączności 

bezprzewodowej. 

 

2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność prawną i finansową za szkody 

Zamawiającego i osób korzystających z usług dostępnych na terenie obiektu 

wchodzącego w skład zamówienia, powstałe w wyniku nieprawidłowego lub 

nierzetelnego wykonania usług z zakresu ochrony osób i mienia określonych 

umową z Zamawiającym i odpowiednimi przepisami. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad pracownikami 

desygnowanymi do ochrony obiektu wchodzącego w skład zamówienia. Każde 

stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie dyscypliny przez pracownika 

ochrony (tj. w szczególności pełnienie dyżuru przez czas dłuższy niż 24 godziny, 

spanie podczas pełnienia służby) skutkować będzie obniżeniem miesięcznego 

wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w umowie o 5% wartości tego 

wynagrodzenia. W sytuacji nieobsadzenia posterunku ochrony z winy 

Wykonawcy, zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający 

nie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia, proporcjonalnie do okresu i zakresu, na 

który przypada nienależyte wykonanie usługi. 



4. Pełnienie służby pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych 

przez pracownika Wykonawcy upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy 

bez wypowiedzenia. 

5. Rachunki za telefon stanowiący wyposażenie pomieszczenia ochrony będą 

pokrywane przez Wykonawcę na podstawie re-faktury wystawianej przez 

Zamawiającego, wyłączając telefony powiadamiające oraz alarmowe. 

 

Konwój wartości pieniężnych 

A. Zakres obowiązków Wykonawcy: 

a) konwojowanie wartości pieniężnych z obiektu hali sportowej i pływalni Ośrodka 

Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy położonego przy ul. 

Gładkiej 18 w Warszawie do wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego 

się w Warszawie oddziału Banku Citi Handlowy, 

b) konwoje odbywać się będą średnio raz w tygodniu w dzień roboczy, o 

konkretnym terminie każdego konwoju Zamawiający poinformuje telefonicznie 

Wykonawcę na jeden dzień roboczy przed jego wykonaniem. 

 

B. Obsada i ilość konwojów 

a) osoby wykonujące zadania konwoju wartości pieniężnych muszą posiadać 

odpowiednie uprawnienia oraz sprzęt i środki do wykonywania tego typu zadań 

przewidziane odpowiednimi przepisami, 

b) konwoje odbywać się będą średnio raz w tygodniu, a maksymalna łączna ich ilość 

to – 55 (pięćdziesiąt pięć). 

Konwojowane wartości pieniężne nie będą przekraczać 0,5 jednostki obliczeniowej. 
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(pieczęć firmowa) 

                                                                                                   …………………………… 

(miejscowość, data) 

OŚWIADCZENIE 

 

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………. 

Adres Wykonawcy ………………………………………………………………………… 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 

„Ochronę i zabezpieczenie obiektu hali sportowej i pływalni Ośrodka Sportu i 

Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy przy ul. Gładkiej 18 w Warszawie wraz z 

przyległymi terenami oraz konwój wartości pieniężnych w okresie od 01.01.2020 do 

31.12.2020” 

1.    Oświadczamy, w związku z art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej 

ustawą Pzp., że: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

Ogłoszeniu. 

 

1.   Oświadczamy, że:  

Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w niniejszym oświadczeniu. 

Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są 

aktualne i zgodne z prawdą. 

 

 

 

…………………………., dnia ……………. 

 
                                                                             (podpisy osób uprawnionych) 
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(pieczęć firmowa) 

 

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT ZAMÓWIEŃ 

POLEGAJĄCYCH NA OCHRONIE FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA W 

BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

 

Lp. Nazwa i miejsce wykonania 
zamówienia 

Wartość brutto w 
PLN zamówienia 

Czas trwania 
zamówienia 

 
1 
 

   

 
2 
 

   

 
3 
 

   

 
4 
 

   

 
5 
 

   

 
6 
 

   

 
7 
 

   

 
8 
 

   

 

 

…………………………                            ………………………………………………….. 

       (miejscowość, data)                                                    (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

OFERTA 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 

m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy 

ul. Gładka 18, 02 – 172 Warszawa 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym na 

podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

na „Ochronę i zabezpieczenie obiektu hali sportowej i pływalni Ośrodka 

Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy przy ul. Gładkiej 18 w 

Warszawie wraz z przyległymi terenami oraz konwój wartości pieniężnych w 

okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020” – numer sprawy OSIR/PN/02/2019. 

I. Dane Wykonawcy/Wykonawców 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………. 

Nazwa Wykonawcy/ów (w przypadku oferty składanej wspólnie ze wskazaniem 

Pełnomocnika Wykonawców)  ……………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………. 

Adres …………………………………………………………………………………………. 

Nr tel ………………………………………..  Nr faks ……………………………………... 

NIP …………………………………………  Regon ……………………………………….. 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym …………………………………... 

Adres e-mail, na który należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem ……………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji (wypełnić jeśli inny niż powyżej) …………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 



II. Oferowane warunki realizacji zamówienia 

Zgodnie z wymogami określonymi w OOZ oferujemy wykonanie ww. zamówienia za: 

wartość całkowitą netto ………………………….złotych, plus stawka VAT 23%, 

cenę całkowitą brutto …………………………., słownie brutto 

……………………………………………………………………………………… złotych, 

usługę ochrony osób i mienia za jedną roboczogodzinę za jednego pracownika – 

cenę netto …………. zł., plus stawka VAT 23%, cenę brutto ………………. , słownie 

brutto ……………………………………zł., 

usługę konwojowania wartości pieniężnych za jeden konwój z obiektu 

Zamawiającego przy ul. Gładkiej 18 w Warszawie do wskazanej przez 

Zamawiającego placówki Citi Bank Handlowy w Warszawie – cenę netto …………. 

zł., plus stawka VAT 23%, cenę brutto ………………. , słownie brutto 

……………………………………zł. 

Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu (w tym z istotnymi 

postanowieniami umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do 

przygotowania oferty i przyjmujemy warunki określone w ogłoszeniu o 

zamówieniu w tym w istotnych postanowieniach umowy. 

2. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem 

zawartym w Załączniku nr 1 do OOZ. 

3. W cenach wskazanych powyżej zostały uwzględnione wszystkie koszty 

wykonania zamówienia, również te wprost niewymienione. 

4. Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi na zasadach 

opisanych w istotnych postanowieniach umowy.  

5. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

6. Oświadczamy, że zostały wypełnione obowiązki informacyjne przewidziane w 

art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

7. Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy bez udziału podwykonawców 

(jeśli nie Wykonawca zobowiązany jest wskazać poniżej części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom). 

Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. Po przeprowadzonym postępowaniu proszę o zwrot wadium na rachunek nr: 

…………………………………………………………………………………………… 

w Banku ……………………………………………………………………………….. 

 

 



9. Oferta wraz z załącznikami składa się z ……. kolejno ponumerowanych stron.  

 

 

………………………………                     ………………………………………………………. 

            (miejscowość, data)                                                  (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

zawarta w Warszawie w dniu .......................pomiędzy: 

Miasto stołeczne Warszawa, z siedzibą Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,  

NIP: 525-22-48-481 reprezentowanym przez: 

Edwarda Jerzego Sawickiego - Dyrektora  

działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 
02.11.2012r. nr  GP-IX-0052/4511/2012 
 

zwanym w dalej „Zamawiającym”, 

a firmą.................................................................... z siedzibą w ……………….., 

NIP………….., 

REGON ………………., wpisaną do ………………………………………….. pod numerem 

reprezentowaną przez: 

1............................................................ 

2............................................................ 

zwaną w dalej „Wykonawcą”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 

przetargu przewidzianym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych, została 

zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

Usługę ochrony i zabezpieczenia obiektu hali sportowej i pływalni Ośrodka Sportu i 
Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy (zwanego dalej również jako: OSiR 
Włochy), przy ul. Gładkiej 18 w Warszawie wraz z przyległymi terenami oraz konwój 
wartości pieniężnych, a także wykonywanie innych czynności zgodnie z ustawą z dnia 
22 sierpnia 1997r. o ochronie osób o mienia (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 2213) 
 
1.1  Szczegółowy zakres ochrony i obowiązki pracowników: 

1.1.1  Pracownicy ochrony i czas pełnienia służby: 
Szacowany łączny czas wykonywania usługi ochrony wyniesie  6 432  roboczogodzin 
a) wymagany 1 pracownik ochrony w dniach otwarcia pływalni w godzinach od 06:00      

do 23:00 



W związku z przerwą techniczną na przełomie miesiąca czerwiec – lipiec 2020r. przez 
okres ok. 3 tygodni oraz w innych dniach związanych z zamknięciem obiektu (ok. 6 dni 
w roku)- wymagany 1 pracownik ochrony przez 24 godziny na dobę. 
 O planowanej dacie rozpoczęcia przerwy technicznej oraz innych dniach zamknięcia 
obiektu Wykonawca zostanie powiadomiony z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem. 
 
b)  pracownik ochrony musi być wpisany na listę osób kwalifikowanych w zakresie 
ochrony fizycznej,   
c)  pracownicy ochrony będą wyposażeni w : 
-  jednolite umundurowanie służbowe /czyste i wyprasowane / 
-  identyfikatory imienne 
-  środki łączności bezprzewodowej 
 

1.1.2. Obowiązki na posterunkach i wyposażenie  pracowników ochrony  zgodnie z 

Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do umowy. 

1.1.3 Wykonawca jest zobowiązany do posiadania łączności bezprzewodowej oraz 

wykonania czynności w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, nadzorowania 

urządzeń alarmowych i monitoringu, prowadzenia dokumentacji przebiegu służby, a 

także inicjowania akcji ratowniczych i interwencyjnych.  

1.1.4 Reakcja na wezwanie załogi interwencyjnej/patrolowej maksymalnie do 15 min. od 

wezwania. 

1.1.5  Wszystkie zmiany dotyczące zmian w obsadzie pracowników ochrony wymagają  

formy pisemnej, z zachowaniem wymagań określonych w  § 1  pkt. 1.1.1 

 

1.2  Szczegółowy zakres konwoju wartości pieniężnych: 

1.2.1 Konwój gotówki z obiektu OSiR  przy ul. Gładkiej 18 do wybranego przez 

Zamawiającego oddziału Banku  Handlowego w Warszawie odbywać się będzie 

średnio raz w tygodniu. Za każdym razem Zamawiający powiadomi Wykonawcę o 

dokładnym terminie konwoju wartości pieniężnych z wyprzedzeniem co najmniej 

jednego dnia roboczego. 

1.2.2 Konwojowane wartości pieniężne nie będą przekraczać 0,5 jednostki 
obliczeniowej. 

 
1.2.3 Osoby wykonujące zadania konwoju gotówki muszą posiadać odpowiednie 

uprawnienia oraz sprzęt i środki do wykonywania tego typu zadań przewidziane 

odpowiednimi przepisami. 

 
1.3 Strony zobowiązują się do dochowania należytej staranności w wykonaniu 

zobowiązań wzajemnych. 



Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Pan Marek 

Dolata ze  strony Wykonawcy ........................................... 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy mogą zostać zmienione na piśmie za zgodą 

obu stron. 

 

§ 2. 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 

Strony ustalają że umowa będzie realizowana w okresie od dnia  01.01.2020r.  do dnia 

31.12.2020r. 

§ 3. 

WYNAGRODZENIE 

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za cały okres wykonania  

przedmiotu umowy łączne wynagrodzenie zgodnie z przedstawioną Ofertą, tj. kwotę nie 

większą niż ………………zł netto plus obowiązujący podatek od towarów i usług VAT co 

stanowi kwotę …………...... zł brutto z VAT 

(słownie:……………………………………………………..). 

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia będzie stanowiła suma: 

iloczynu liczby godzin świadczenia usługi ochrony przez Wykonawcę w danym miesiącu 

pomnożonej przez stawkę godzinową w kwocie ……..złotych netto, plus obowiązujący 

podatek VAT tj …………zł brutto , oraz iloczynu liczby wykonanych konwojów wartości 

pieniężnych w danym miesiącu, pomnożony przez stawkę za każdy konwój, wynoszącą 

……..zł netto, plus obowiązujący podatek VAT tj. …………zł brutto. 

 

                                                                        § 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w następujący sposób: 

 Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę za okres 1 miesiąca 

kalendarzowego na podstawie zestawienia liczby godzin świadczonych usług i 

wykonanych konwojów, przygotowanego przez Wykonawcę i potwierdzonego 

przez Zamawiającego. 

 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za usługę w ciągu 21 dni od daty 

dostarczenia faktury, na rachunek Wykonawcy przedstawiony w fakturze. Prawidłowo 



wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której jest 

wystawiana. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna być doręczona do 

Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy ul. Gładka 18, 02-172 

Warszawa. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie ze  zdaniem poprzedzającym, 

za datę skutecznego doręczenia faktury Strony uznawać będą datę jej wpływu do 

Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy ul. Gładka 18, 02-172 

Warszawa. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający dokona płatności należności na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania 

przedmiotu Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

4. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez 

niego działalności gospodarczej.  

5. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego, a 

sporządzony przez Wykonawcę  protokół, potwierdzający prawidłowość 

wykonanej pracy. Suma faktur za cały okres umowy nie może przekroczyć kwoty 

określonej w § 3 umowy. 

6. Rachunki za telefon stanowiący wyposażenie pomieszczenia ochrony w obiekcie 

Zamawiającego będą pokrywane przez Wykonawcę na podstawie re-faktury 

wystawianej przez Zamawiającego, z wyłączeniem połączeń powiadamiających 

oraz alarmowych. 

7. Faktura wystawiona dla Zamawiającego powinna zawierać następujące 
dane: 

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa 

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 

NIP: 525-22-48-481 

Odbiorca/Płatnik: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy 
Włochy 

ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa 
 

8. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń oraz przeniesienia 

obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturach Vat jest 

rachunkiem bankowym wskazanym jako rachunek bankowy Wykonawcy w tzw. białej 

liście podatników Vat w rozumieniu art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 2174). 

 



§ 5 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy imienny wykaz pracowników 

odpowiedzialnych z ramienia OSiR Włochy za sprawy bezpieczeństwa, 

administracyjne, techniczne, z ich numerami telefonów, które mają prawo wydania 

dyspozycji Wykonawcy lub podjęcia decyzji w sprawach jej wymagających. 

2. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności za skutki wynikające z braku 

niezależnych od  Wykonawcy możliwości kontaktu z osobami wymienionymi w ust.. 1. 

3. W uzasadnionych sytuacjach Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

niedopuszczenia do pracy osób, które w jego ocenie nie dają gwarancji prawidłowego 

wykonania dozoru. O fakcie niedopuszczenia do pracy Zamawiający niezwłocznie 

zawiadomi Wykonawcę. W sytuacji nieobsadzenia posterunku ochrony z winy 

Wykonawcy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenia, proporcjonalnie do okresu i zakresu na który przypada 

nienależyte wykonanie usługi. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu 

Zamawiającego, powstałe z jego winy lub z przyczyn leżących po jego stronie. 

5. Wykonawca nie odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego a powstałe 

wskutek okoliczności, za które nie ponosi winy. 

6. Każda ze stron umowy zobowiązana jest do natychmiastowego pisemnego 

powiadomienia drugiej strony o: 

 zmianie osób reprezentujących strony 

a Wykonawca dodatkowo o: 

 zmianie siedziby 

 ogłoszeniu upadłości 

 wszczęciu postępowania układowego 

 zawieszeniu działalności 

 wszczęciu postępowania o cofnięcie koncesji. 

7. Każda ze stron zobowiązana jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje 

dotyczące drugiej strony. 

 

 

 

 



 §6 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 

..................... zł brutto tj. 5% wartości zamówienia brutto określonego w ofercie  w 

formie ................ 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 służy do pokrycia roszczeń z tytułu nie 

wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 

3. Zabezpieczenie gwarantujące wykonanie usługi zgodnie z umową, zostanie zwrócone 

w ciągu 14 dni po ostatecznym rozliczeniu wykonawcy. 

 

      § 7 

KARY UMOWNE 

1.Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych. 

a) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, w wysokości 10 % 

wartości ceny ofertowej brutto. 

b) w przypadku każdego stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia dyscypliny 

przez pracownika ochrony (tj. w szczególności: pełnienie dyżuru przez czas dłuższy 

niż 24 godziny na dobę, spanie podczas pełnienia dyżuru, pełnienie dyżuru pod 

wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych itp.) skutkować będzie 

obniżeniem miesięcznego wynagrodzenia wykonawcy wymienionego w umowie o 5% 

wartości brutto tego wynagrodzenia. 

 2. Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy. Zastrzega się 

dochodzenie  odszkodowania przez Zamawiającego na zasadach ogólnych w 

przypadkach gdy  przewyższa ono  kary umowne. 

 3. Za opóźnienie  terminu płatności z winy Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do 

odsetek ustawowych. 

    § 8 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

 

1. Wszelkie sytuacje sporne, niemożliwe do rozstrzygnięcia  w oparciu o postanowienia 

niniejszej umowy będą rozstrzygane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 

2. Właściwym dla rozstrzygnięcia spraw spornych będzie właściwy rzeczowo sąd dla 

siedziby Zamawiającego. 



§ 9 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

1. Umowa niniejsza może być rozwiązana  przez Zamawiającego bez wypowiedzenia w 

przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy, w 

szczególności w sytuacji określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy Zamawiający może odstąpić od umowy  w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawcy należeć 

się będzie jedynie wynagrodzenie z tytułu wykonanej części umowy. 

3. Pełnienie dyżuru pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych przez 

pracownika Wykonawcy upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy bez 

wypowiedzenia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę ponosić on będzie pełną     

odpowiedzialność, o której mowa w §5 ust.4 oraz w  Opisie przedmiotu zamówienia,   

stanowiącego Załącznik do niniejszej umowy, przez 72 godziny od chwili odstąpienia od 

umowy. 

§ 10 
 
1. Zamawiający jako administrator danych osobowych (dalej także jako „Administrator”) 

przetwarza dane osobowe w zgodzie i na postawie  rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.Urz.UE.L.nr 119 ) 

(dalej „RODO”).  

2. W zakresie, w jakim przy realizacji Umowy, dochodzi do udostępnienia przez 

Wykonawcę danych osobowych osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację 

Umowy, Zamawiający: 

1) z chwilą udostępnienia staje się ich administratorem danych,  

w rozumieniu art. 4 ust. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego danej RODO. 

2) jest obowiązany do spełnienia obowiązków jakie ciążą na administratorze 

danych, w szczególności w zakresie dopełnienia obowiązku 

informacyjnego zgodnego z art. 14 RODO, w szczególności o tym, że ich 

dane osobowe zostały udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego, 

w celu prawidłowej realizacji Umowy. 



3) oświadcza, że wykorzysta przekazane mu dane osobowe, w sposób, który 

nie przekroczy granic niezbędnych do wykonania Umowy,  

w szczególności nie będzie dokonywał czynności które mogą zostać 

ocenione jako naruszające dobra osobiste osób których dane zostały 

przekazane. 

 
§11 

 
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w 

szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 
publiczną w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 
informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.), która podlega 
udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.  
 

2. Z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie 
będą podlegały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010). 

 

 

§ 12 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany umowy, pod rygorem nieważności mogą być dokonywane jedynie za 

zgodą stron  wyrażoną w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 

2.Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 

 Oferta – Formularz Cenowy 

 Opis przedmiotu zamówienia 

 Koncesja MSWiA 

 Odpis z KRS/ Wpis do ewidencji działalności gospodarczej   

 Polisa OC 

 Gwarancja należytego wykonania umowy 

     

 

    ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 


