
                                                                                                                                           Załącznik nr 6                                                                                                                                                                       

 

UMOWA nr … / 2017 ( projekt) 

 

 

zawarta w dniu  ….2017 r  w Białymstoku  pomiędzy : 

 
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 84, 

15- 950 Białystok, NIP:  966 – 08- 59 -348, zwanym dalej Zamawiającym 

 reprezentowanym przez: 

Hannę Srocką – Dyrektora Sądu 

 

a  

 

……………………………………………………………………………………………….., 

zwanym dalej Wykonawcą,  

reprezentowanym przez: 

 

1.  ………………………………………………….. 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy po przeprowadzeniu 

postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne zgodnie z art. 138o 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 1579) 

 

     

§ 1  Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi całodobowej bezpośredniej ochrony  fizycznej  

osób i mienia wraz z monitoringiem obiektu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy 

stanowiącym  jej integralną część. 

3. W terminie 14 dni od rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi do 

zatwierdzenia Dyrektorowi Sądu projekt ,,Planu ochrony WSA w Białymstoku”. 

Przedstawiony do zatwierdzenia projekt musi być zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa, uwzględniać charakter obiektu i jego wyposażenie techniczne służące do 

zabezpieczenia osób i mienia znajdujących się w obszarze chronionym.   

 

§ 2  Okres obowiązywania umowy 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2018 r.  – 31.12. 2019 r.  

  2. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: 01.01.2018 r., godz. 7
30

,   zakończenie dnia  

31.12.2019 r. o  godz.19
30

. 

 

§ 3 Personel Wykonawcy 

 

1. Wykonawca będzie świadczyć  usługę ochrony w oparciu o pracowników posiadających 

pełną sprawność psychofizyczną, odpowiednio przeszkolonych, wpisanych na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony, jednolicie umundurowanych odpowiednio do 

powagi sądu, z imiennymi identyfikatorami, wyposażonych w środki łączności, latarki oraz 
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niezbędne środki przymusu bezpośredniego. Pracownicy winni posiadać co najmniej 12  

miesięczne doświadczenie w świadczeniu usług ochrony osób i mienia budynków 

użyteczności publicznej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia min.3 stałych pracowników świadczących 

czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie -  na podstawie 

umowy o pracę  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), zgodnie z oświadczeniem w formularzu ofertowym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, ze względu na znaczenie chronionego obiektu do wyjątkowo 

starannego doboru osób wykonujących zadania  z zakresu ochrony osób i mienia. W celu 

zapewnienia optymalnych warunków realizacji umowy, Wykonawca zapewni stały skład 

pracowników ochrony pełniących służbę w obiekcie Zamawiającego. 

4. Pracownicy świadczący usługę ochrony fizycznej zobowiązani są do stosowania się do 

obowiązujących u Zamawiającego przepisów wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do 

realizacji umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy 

pracownicy ochrony zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP, przepisów 

przeciwpożarowych, zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz  przepisów o 

ochronie danych osobowych. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników  

świadczących usługę ochrony oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania 

przedmiotu umowy. 

7. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu: 

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy/umów o pracę osób 

świadczących usługę. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. w szczególności bez adresów, 

nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopie dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika  przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

8. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych z pracownikami, zaświadczeń z 

ZUS dowodu potwierdzającego opłacanie składek w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie obowiązku zatrudnienia 

pracowników na podstawie umowy o pracę.  

9. Zmiana pracownika świadczącego usługę będzie możliwa w następującej sytuacji: 

1) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego świadczenia przez niego usługi; 

2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami. 

10. W przypadku zmiany pracownika, Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż 

osoba ta spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz postanowieniach 

umowy.  

11. Zmiana pracowników ochrony dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę co najmniej na 2 dni robocze przed zamiarem dokonania 

zmiany, po uprzednim przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury 
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innej osoby spełniającej określone wymagania. 

12. Zmiana pracownika świadczącego usługę skutkuje zmianą załącznika nr 4 do Umowy pn. ,, 

Wykaz kwalifikowanych pracowników ochrony” i nie wymaga zawierania przez strony 

aneksu do Umowy.  

13. Pracownicy ochrony podlegają bezpośrednio Wykonawcy. Zamawiający ma prawo 

przekazywać uwagi osobie wykonującej usługę oraz zalecenia dotyczące bieżącego 

świadczenia zadań objętych umową.  

14. Zamawiający będzie wykonywał harmonogram dyżurów i przekazywał go Wykonawcy w 

terminie do 20 – go dnia każdego miesiąca. Wykonawca na podstawie otrzymywanego 

harmonogramu sporządzi własny grafik dyżurów zgodnie z  aktualnymi przepisami.   

15. Zmawiający upoważnia pracowników ochrony w uzasadnionych przypadkach i na zasadach 

obowiązujących w Sądzie do kontroli dokumentów uprawniających do: 

     a) wstępu i przebywania osób w obiekcie chronionym, 

     b) kontroli bagażu, 

     c) wynoszenia mienia lub dokumentacji. 

 

§ 4   Wynagrodzenie  i warunki płatności 

 

1. Za wykonaną usługę strony ustalają wynagrodzenie miesięczne.  

Wysokość wynagrodzenia za 1 miesiąc świadczenia usługi będzie iloczynem ceny 

jednostkowej za 1 godzinę ochrony fizycznej osób i mienia wraz z monitoringiem, 

określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu  i ilości rzeczywiście przepracowanych godzin w 

danym miesiącu. 

2. Cena jednostkowa (brutto) za 1 godzinę bezpośredniej usługi ochrony fizycznej osób i 

mienia wraz z monitoringiem wynosi: …. zł. (słownie: …………………../100). 

3. Wynagrodzenie  należne Wykonawcy z tytułu wykonania usługi  regulowane będzie przez 

Zamawiającego na podstawie  wystawianych przez Wykonawcę faktur, przelewem na konto 

Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

4.  Faktura wystawiana będzie po zakończeniu miesiąca należycie wykonywanej usługi. 

       5.  Za dzień zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1  Wykonawca zapewnia ochronę fizyczną 

osób i mienia  wraz z monitoringiem  oraz ewentualne użycie grupy interwencyjnej. 

        

§5  Zasady współpracy i kontaktowania się Stron 

 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, w szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się do informowania  Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu 

umowy, o zmianie wszelkich danych, które uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy 

stronami. Zmiana danych kontaktowych nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, a jedynie 

pisemnego powiadomienia drugiej Strony o ich dokonaniu. 

2. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy może być doręczana za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej i powinna być kierowana na adresy poczty 

elektronicznej, wskazane niżej, tak aby można było ustalić bezspornie, kto jest nadawcą 

korespondencji, z zastrzeżeniem §7i §8 . 

3. Przez fakt nadania korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy 

rozumieć moment przesłania danych przez nadawcę korespondencji na adres poczty 

elektronicznej w taki sposób, aby adresat mógł się z nią zapoznać. 

4. Osobą upoważnioną do współpracy z Wykonawcą w związku z realizacją umowy ze strony 

Zamawiającego jest: 
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1) Małgorzata Jakóbczak, tel. 85 678 40 30, 607 981 073 

 e -email: mjakobczak@bialystok.wsa.gov.pl 

2) Marek Welc, tel. 85 678 40 31,  

e-mail: mwelc@bialystok.wsa.gov.pl 

5. Zamawiający wyznacza pana Marka Welca ( tel. 85 678 40 31) na administratora systemu 

sygnalizacji włamania i napadu i upoważnia go jako swojego przedstawiciela do kontaktów 

z Wykonawcą w zakresie spraw związanych z komputerowym monitoringiem zdarzeń. 

6. Osobami  upoważnionymi  przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w związku z 

realizacją umowy  są: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

§ 6  Odpowiedzialność i ubezpieczenie 

 

1. Wykonawca odpowiada materialnie za szkody poniesione przez Zamawiającego, wynikłe z 

powodu kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rabunku, a także za szkody wynikłe ze 

zniszczenia elewacji budynku oraz inne szkody, które zaistniały w chronionym obiekcie 

Zamawiającego w wyniku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez 

Wykonawcę postanowień niniejszej umowy lub będą wynikały z innych przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia szkód rzeczywistych określonych na podstawie 

wyceny wynikającej z protokołu ustaleń sporządzonego przy udziale Wykonawcy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania związane 

z realizacja umowy przez Podwykonawców. 

4. Wykonawca oświadcza, że w zakresie prowadzonej przez siebie działalności posiada 

dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności z tytułu ochrony osób i mienia na sumę gwarancyjną 500 000,00 

od jednostkowego zdarzenia. 

5. W przypadku, gdy przedstawiony dokument posiada okres ubezpieczenia krótszy niż okres 

trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do jej kontynuacji przez okres trwania umowy 

i każdorazowo dostarczania kopii wznowionej polisy wraz z dowodem potwierdzającym 

opłacenie składek, pod rozwiązania umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest stan faktyczny przyjmowanej do ochrony 

nieruchomości. 

7. Wykonawca zobowiązuje się w toku wykonywania umowy postępować z należytą 

starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnego, zgodnie z przepisami prawa 

obowiązującymi na terenie RP oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia oraz przepisów z nią związanych. 

8. Wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy, w 

szczególności dotyczące systemu ochrony obiektu Zamawiającego stanowią tajemnicę 

służbową Zamawiającego 

 

       

 

§ 7  Zmiany umowy i waloryzacja 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W przypadku zaistnienia przesłanek po dacie podpisania umowy, t. j. w razie zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów 
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ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej 

umowy,  strony umowy dokonają stosownej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w zakresie ustalonym w ust. 5. 

3. Uprawnienie do wezwania o zawarcie aneksu do waloryzacji umowy, przysługuje stronie 

Umowy jedynie w przypadku  uchwalenia i zgodnego z prawem ogłoszenia zmiany 

normatywnej na poziomie ustawowym lub przepisów wykonawczych, wpływającej na 

wymiar obciążających stronę zobowiązań fiskalnych i kosztów pracy, o których mowa w ust. 

2. 

4. Wezwanie o zawarcie aneksu do waloryzacji umowy z tytułu zmiany przepisów, o których 

mowa w ust.2, musi zawierać: 

    1) wskazanie podstawy prawnej przepisów w oparciu o które nastąpi waloryzacja 

wynagrodzenia, 

    2) podanie kwoty całkowitej waloryzacji, 

    3) szczegółowy sposób wyliczenia kwoty waloryzacji. 

5. W wyniku zawarcia aneksu do umowy dotyczącym waloryzacji  umowy, wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie zmienione odpowiednio: 

     1) w wypadku zmiany, o której mowa 2 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z 

uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów, 

     2) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

zmienione o wartość, o jaką wzrosną lub zmniejszą się całkowite koszty wykonania umowy 

ponoszone przez Wykonawcę, a wynikające z podwyższenia lub zmniejszenia wynagrodzeń 

poszczególnych pracowników biorących bezpośredni udział w realizacji pozostałej  do 

wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia - do wysokości 

minimalnego wynagrodzenia  obowiązującego po zmianie przepisów. 

6. Aneks, o którym mowa w ust. 5 powinien być zawarty przez strony w terminie 30 dni od 

daty złożenia wezwania. Wynagrodzenie w zmienionej wysokości należne będzie: 

    1)  od dnia wejścia w życie zmiany – w zakresie określonym w 2 pkt 1, 

    2)  od momentu ich rzeczywistego wpływu na koszty realizacji zamówienia – w zakresie 

określonym w ust.2 pkt 2. 

 

§8   Odstąpienie i  rozwiązanie umowy 

 

1. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2.  Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3.  Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez okresu 

wypowiedzenia w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca nie rozpocznie ochrony obiektu od dnia, w którym zgodnie z umową 

powinien rozpocząć ochronę obiektu, 

2) Wykonawca nienależycie wypełnia obowiązki, określone w planie ochrony lub 

niniejszej umowie i mimo wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu do  

usunięcia tych nieprawidłowości, nie zostaną one usunięte, 

3) nastąpi likwidacja lub zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, 

4) Wykonawca utraci lub zostanie ograniczone jego prawo do prowadzenia działalności, w 

stopniu uniemożliwiającym prowadzenie usług, określonych niniejszą umową, 



 6 

5) Wykonawca będzie świadomie działał na szkodę Zamawiającego, 

 6) wynik kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wykaże nieprawidłowości dotyczące 

zatrudnienia pracowników ochrony na obiekcie Zamawiającego, zakończone 

postepowaniem mandatowym przeciwko prawom pracownika określonym w Kodeksie 

pracy, w sprawach o wykroczenia określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o inne wykroczenia związane z 

wykonywaniem pracy zarobkowej, 

 7) Wykonawca nie przedłuży ubezpieczenia, o którym mowa w §6 na cały okres 

obowiązywania umowy, 

 8) Wykonawca w przypadku zlecenia podwykonawstwa w dopuszczalnym przez 

Zamawiającego zakresie, nie zawarł stosownych umów i/lub nie przedstawił kopii tych 

umów w terminie trzech dni licząc od daty zawarcia niniejszej umowy. 

4. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. 

Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy nie zwalnia Stron z wykonania ich wzajemnych 

zobowiązań powstałych, a niewykonanych do dnia jej rozwiązania. 

 

 

§ 9  Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) w wysokości 500,00 zł., w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż 

Wykonawca: 

a) nie zatrudnił pracownika/pracowników ochrony na umowę o pracę, 

         - za każdy dzień kalendarzowy, w którym dany pracownik ochrony wykonywał swoje  

obowiązki bez zawartej umowy o pracę. 

2) w wysokości 5% wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 za 

każdy stwierdzony przypadek  nienależytego wykonania umowy, 

3)  w wysokości 1-krotnego wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 4 ust. 1, z 

tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w oparciu o 

przesłanki określone w § 8 ust. 3. 

2.  Zamawiający może dokonać potrąceń kar umownych z bieżących faktur wystawianych 

przez Wykonawcę. 

3. Zapłata kary umownej nie wyklucza dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile 

szkoda powstała z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest większa, niż 

zapłacona kara umowna. 

 

§ 10  Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przepisy kodeksu cywilnego oraz 

przepisy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

2. Spory, jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się 

rozstrzygać polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe rozstrzygać będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 
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§ 11 Załączniki do umowy 

 

1. Opis przedmiotu zmówienia,   

2. Formularz ofertowy,   

3. Instrukcja Ochrony Obiektu ( po opracowaniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego) 

4. Imienny wykaz pracowników ochrony wraz z kopiami legitymacji kwalifikowanego 

pracownika ochrony fizycznej oraz zaświadczeniem o wpisie na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony, 

 

 

 

                              

             ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA 


