
  Nr referencyjny sprawy: BZ/ZP.06/24/02/22 

 
Załącznik nr 9 do SWZ 

 

Umowa (projekt) 

 

zawarta w dniu ................................, we Włocławku Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „SANIKO” 

Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalnej 4, 87-800 Włocławek, wpisanym do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095781, NIP 888-020-59-21,  

REGON 910041776, o kapitale zakładowym w wysokości 25.762.100,00 zł, reprezentowanym przez: 

1. ……………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”. 

a 

.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez: 

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

2. …………………………….. 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 

 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Usługa ochrony fizycznej  

i elektronicznej obiektów, osób i mienia oraz obsługa, konserwacja i naprawa systemu alarmowego 

PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest 

1) świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia Zamawiającego, 

zlokalizowanego: 

a) przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku, 

b) w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, Machnacz 41a  

gm. Brześć Kujawski; 

2) świadczenie usługi ochrony elektronicznej poprzez stały, całodobowy dozór sygnałów przesyłanych, 

gromadzonych i przetwarzanych w systemie alarmowym Zamawiającego, który Wykonawca winien 

przyłączyć drogą radiową do Centrum Monitorowania Sygnałów Alarmowych Wykonawcy; 

3) obsługa, konserwacja i naprawa systemu alarmowego w obiektach Zamawiającego. 

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zwanym dalej OPZ), 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. W każdym z obiektów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) lit. a)-b) powyżej, zlokalizowany zostanie jeden 

posterunek, w obiekcie określonym w ust. 2 pkt. 1) lit. a) powyżej, w obsadzie jednoosobowej, w obiekcie 

określonym w ust. 2 pkt. 1) lit. b) w obsadzie dwuosobowej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1)-2) powyżej 

także przy użyciu grupy interwencyjnej, składającej się z pracowników zatrudnionych bezpośrednio  

przez Wykonawcę / przez podwykonawcę1. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że czas reakcji grupy interwencyjnej, na zgłoszenie Zamawiającego tj. czas od 

powiadomienia / zaalarmowania Wykonawcy do przyjazdu grupy interwencyjnej do ochranianego obiektu,  

nie przekroczy: 

                                                           
1 zgodnie z ofertą Wykonawcy 



- dla siedziby Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku: ………….. minut2. 

- dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski: ………….. minut3 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że czas przybycia pracownika zabezpieczenia technicznego nie przekroczy  

……. h4 od chwili otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego, przesłanego na adres poczty 

elektronicznej lub nr faksu Wykonawcy, które zostały określone w § 17 ust. 2 niniejszej umowy. 

7. Wykonanie umowy zostanie poprzedzone przekazaniem obiektów, który przeprowadzą przedstawiciele 

obydwu stron. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru.  

8. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, opracować  

a następnie przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu „Regulamin organizacyjny pracy pracowników ochrony 

dla obiektu PGK „Saniko” Sp. z o.o. przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku” i „Regulamin organizacyjny 

pracy pracowników ochrony dla obiektu RZUOK w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski”.  

9. Regulamin, o którym mowa w ust. 8 powyżej, musi uwzględniać postanowienia umowy, SWZ oraz 

obowiązujące przepisy prawa.  

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag oraz zastrzeżeń, dotyczących regulaminu, o którym 

mowa w ust. 8 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia regulaminu, uwzględniającego uwagi  

i zastrzeżenia Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez 

Zamawiającego uwag i zastrzeżeń.  

11. Zaakceptowane regulaminy, o których mowa w ust. 8 powyżej, będą stanowiły integralną część umowy oraz 

zostaną przekazane na stanowiska ochrony w poszczególnych obiektach.  

12. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 8 i/lub 10 powyżej, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 11 ust. 2 lit. i niniejszej umowy.  

13. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia wymagane przez prawo do realizacji zleconych 

przez Zamawiającego zadań przewidzianych niniejszą umową.  

14. Jeżeli dokumenty takie jak: 

- koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, 

- pozwolenie radiowe na monitorowanie drogą radiową, tracą ważność przed zakończeniem umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii aktualnego dokumentu 

potwierdzającego powyższe uprawnienia, zachowując ich ciągłość przez okres trwania niniejszej umowy, 

najpóźniej na dzień przed upływem terminu ważności dotychczasowego dokumentu potwierdzającego 

powyższe uprawnienia. Kserokopia wyżej wskazanych dokumentów winna zostać potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. 

15. W razie powzięcia wątpliwości co do kserokopii dokumentu opisanego w ust. 14 powyżej, Zamawiający ma 

prawy zażądać od Wykonawcy okazania oryginału dokumentu uprawniającego. W przypadku nie 

przedstawienia aktualnego dokumentu lub nie okazania jego oryginału, Zamawiający może wypowiedzieć 

umowę w trybie natychmiastowym. 

16. W przypadku wstrzymania przez właściwy organ działalności Wykonawcy lub utraty zezwolenia na 

prowadzenie przez Wykonawcę działalności w zakresie usługi wykonywanej na podstawie niniejszej umowy, 

Wykonawca ma obowiązek powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego. W tym przypadku 

umowa ulegnie rozwiązaniu w trybie natychmiastowym. 

 

§ 2 

Strony ustaliły termin realizacji umowy na okres: 24 m-ce, w okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2024 r.  

(w przypadku gdy termin podpisania umowy ulegnie przesunięciu, okres 24 m-cy będzie liczony od daty 

podpisania umowy). 

 

§ 3 

1. Realizacja przedmiotu umowy, w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1) niniejszej umowy, odbywać się 

będzie w poniższych dniach i w godzinach:  

1) siedziba Zamawiającego zlokalizowana przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku:  

- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – całodobowo, 
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- sobota, niedziela oraz inne dni wolne od pracy (święta) – całodobowo; 

2) RZUOK w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski: 

- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek  - w godz. od 2100- 600, 

- sobota, niedziela oraz inne dni wolne od pracy (święta) – całodobowo. 

2. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są stawić się w obiektach Zamawiającego minimum 15 minut przed 

rozpoczęciem świadczenia usługi.  

3. Dopuszcza się zmiany godzin pracy ochrony w przypadku zmiany w organizacji pracy w RZUOK  

w Machnaczu gm. Brześć Kujawski. 

 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) protokolarnego przekazania kluczy do obiektów; 

b) przekazania dokumentacji dotyczącej obsługi urządzeń, które będą obsługiwane w ramach świadczonych 

usług, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy; 

c) przeszkolenia pracowników Wykonawcy, w zakresie obsługi urządzeń, które będą obsługiwane w ramach 

świadczonych usług, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ; 

d) przekazania Wykonawcy wykazu telefonów osób, które należy powiadomić w pilnych i awaryjnych 

przypadkach; 

e) pisemnego lub telefonicznego informowania Wykonawcy z min. 2-dniowym wyprzedzeniem o zmianie 

godzin pracy pracowników ochrony pełniących służbę w RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski; 

f) pisemnego wzywania pracownika zabezpieczenia technicznego, przesyłanego na adres poczty 

elektronicznej lub faks Wykonawcy, które zostały określone w § 17 ust. 2 niniejszej umowy; 

g) kontroli w zakresie spełnienia przez Wykonawcę wymagań, zatrudnienia pracowników na umowę  

o pracę, o których mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) realizowania przedmiotu umowy, w zakresie, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa z najwyższą starannością, rzetelnie i skutecznie w oparciu o własną 

ocenę występujących zagrożeń, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności; 

b) informowania Zamawiającego, w przypadkach zmiany obowiązujących przepisów prawa, w zakresie 

objętym umową, które powinny być znane Wykonawcy z tytułu zawodowego charakteru prowadzonej 

działalności, w celu dostosowania warunków realizacji umowy do aktualnego porządku prawnego; 

c) wyposażenia technicznego oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego w ramach 

obowiązujących uregulowań prawnych; 

d) wykonywania usługi, w zakresie: 

- o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1) niniejszej umowy, w oparciu o min. 9 własnych przeszkolonych, 

pełnosprawnych fizycznie5 pracowników ochrony, zatrudnionych na podstawie umów o pracę 

pracowników ochrony, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, 

posiadający co najmniej roczne doświadczenie w ochronie (dozorowaniu) obiektów – zgodnie z ustawą 

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia i posiadającymi minimum roczne doświadczenie  

w ochronie obiektów; 

- o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1) niniejszej umowy, w oparciu o min. 1 grupę interwencyjną, 

składającą się z min. 2 osób, posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, będącymi 

osobami pełnosprawnymi fizycznie5, z których każda posiada co najmniej roczne doświadczenie  

w ochronie, w grupie interwencyjnej, pracującą w systemie całodobowym na terenie miasta Włocławka 

i gminy Brześć Kujawski 

- o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, w oparciu o min. 1 pracownika zabezpieczenia 

technicznego, posiadającego co najmniej roczne doświadczenie w obsłudze, konserwacji i naprawie 

systemu alarmowego; 

Lista osób świadczących usługi dla Zamawiającego stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy; 

                                                           
5 pracownicy pełnosprawni fizycznie – nie wyklucza się osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z zastrzeżeniem że orzeczona 

niepełnosprawność pracownika ochrony fizycznej nie może wpływać na jakość realizowanych przez niego usług. 



e) przeszkolenia pracowników ochrony z zakresu prac i obowiązków będących przedmiotem niniejszej 

umowy realizowanych w obiektach Zamawiającego; 

f) oznaczenia swoich pracowników w sposób jednolity umożliwiający ich identyfikację (jednolity strój oraz 

identyfikator); 

g) w terminie 10 dni roboczych wyposażyć obiekty objęte ochroną, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1)-2), 

niniejszej umowy, w elektroniczny system rejestracji obchodów, na ul. Komunalnej 4 we Włocławku  

w wyznaczonych 4 punktach, w RZUOK w Machnaczu w wyznaczonych 8 punktach oraz prowadzić 

elektroniczną ewidencję obchodów pracowników ochrony; 

h) wyposażyć, każdy ochraniany obiekt, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1)-2) niniejszej umowy, 

w minimum jeden telefon przenośny (min. 1 telefon przenośny dla obiektu przy ul. Komunalna 4, 

Włocławek i min. 1 telefon przenośny dla obiektu w RZUOK w Machnaczu), w celu umożliwienia stałego 

i bezpośredniego kontaktu wyznaczonych pracowników Zamawiającego z pracownikiem ochrony 

pełniącym służbę na obiekcie, także w trakcie dokonywania przez pracownika ochrony obchodów terenu 

i przekazać Zamawiającemu numery telefonów do kontaktu z pracownikami ochrony pełniącymi służbę, 

i) wyposażenia swoich pracowników w książki czynności ochrony/dzienniki służby na posterunkach  

z możliwością ich archiwizowania we własnym zakresie przez okres 2 lat od daty dokonania ostatniego 

wpisu; 

j) przestrzegania przepisów bhp oraz p.poż. przez pracowników ochrony Wykonawcy przy realizacji 

przedmiotu umowy; 

k) pisemnego zgłaszania Zamawiającemu zastępstwa lub zmiany pracownika, co jest warunkiem 

dopuszczenia pracownika Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu umowy.  

W przypadku gdy zastępstwo lub zmiana pracownika będzie trwała dłużeni niż 7 dni, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, w którym to Wykonawca winien określić podstawę i okres 

zatrudnienia proponowanej osoby oraz latach jego doświadczenia w ochronie obiektów wraz  

z załączonym potwierdzonym za zgodność z oryginałem zaświadczeniem właściwego Komendanta Policji 

o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.    

l) przyjęcia odpowiedzialności za działania swoich pracowników na zasadzie należytej staranności 

wykonania usługi; 

m) kierowania pracą pracowników ochrony realizujących usługę na rzecz Zamawiającego oraz ponoszenia 

za te osoby odpowiedzialności; 

n) informowania pracowników ochrony pełniących służbę w RZUOK w Machnaczu o zmianie godzin pracy, 

w przypadkach o których mowa w § 4 ust. 1 lit. e niniejszej umowy; 

o) przestrzegania czasu przybycia grupy interwencyjnej, określonego w § 1 ust. 5 niniejszej umowy; 

p) przestrzegania czasu przybycie pracownika zabezpieczenia technicznego, określonego w § 1 ust. 6 

niniejszej umowy; 

q) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo Zamawiającego oraz 

chronionych obiektów – w czasie trwania umowy, jak również po jej rozwiązaniu; 

r) ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego za szkodę powstałą z niewykonania lub 

nienależytego wykonania niniejszej umowy; 

s) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i faktów, z którymi zapoznali się w związku  

z wykonywaniem czynności będących przedmiotem umowy; 

t) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i faktów, o których mowa w lit. s) powyżej, obowiązywać 

będzie również po upływie okresu trwania umowy w stosunku do Wykonawcy i jego pracowników  

oraz w stosunku do jego pracowników w razie wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę. 

3. Wykonawca oświadcza, że pracownicy ochrony świadczący usługę dla Zamawiającego: 

1) zostali przeszkoleni i poinformowani o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia, które mogą wystąpić 

przy wykonywaniu usługi,  

2) są osobami niekaralnymi, 

3) posiadają aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym 

stanowisku. 

4. W przypadku nieprawidłowego wykonania obowiązków związanych z realizacją przedmiotu niniejszej 

umowy przez pracownika ochrony, Wykonawca na pisemny wniosek Zamawiającego, zobowiązany jest do 

zmiany pracownika ochrony na innego, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia takiego żądania przez 

Zamawiającego. Wykonawca w odpowiedzi na wniosek Zamawiającego winien dokonać pisemnego 



zgłoszenia nowego pracownika ochrony poprzez złożenie stosownego oświadczenia i dokumentu,  

o których mowa w ust. 2 lit. k) niniejszego paragrafu. Osoba zgłaszana winna spełniać wymogi określone  

w ust. 2 lit. d) niniejszego paragrafu. 

 

§ 5 

1. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za straty wynikłe z niewłaściwego wykonywania 

czynności, chyba że nie ponosi winy za ich powstanie. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek działań przyrody, kataklizmów, 

działań wojennych oraz innych czynników, na które Wykonawca nie miał wpływu, pomimo zachowania 

profesjonalnych czynności ochrony i którym nie mógł przeciwdziałać. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i bieżącego aktualizowania, przez cały okres trwania umowy, 

opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem 

zamówienia, na kwotę co najmniej 500.000,00 zł. 

4. W okresie, trwania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, na żądanie 

Zamawiającego, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis ubezpieczeniowych lub innego 

dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności, na kwotę, o której mowa w ust. 3 niniejszej umowy.  

5. Nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentu ubezpieczeniowego, o którym mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu, w okresie trwania niniejszej umowy, pomimo wezwania przez Zamawiającego, stanowi podstawę 

do odstąpienia od umowy na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 5 niniejszej umowy. 

 

§ 6 
1. Należność za usługę wyszczególnioną w § 1 niniejszej umowy za roboczogodzinę dla pracownika ochrony 

ustala się na kwotę netto: …………………, powiększoną o podatek VAT (…%) w wysokości …………….., 

co stanowi kwotę brutto: ………………………… (słownie: …………………………………………….) 

2. Koszt usługi ochrony za dany miesiąc wynikać będzie z przemnożenia ilości godzin rzeczywiście 

przepracowanych przez pracowników ochrony w danym miesiącu i stawki za roboczogodzinę, określoną  

w ust. 1. 

3. Wartość umowy za usługę wyszczególnioną w § 1 niniejszej umowy, skalkulowana dla okresu  

2 lat, określona zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 i formularzem cenowym, stanowiącym 

załącznik nr 4 do niniejszej umowy, ustala się na kwotę: 

Cena netto: …………………….. + VAT (.......%) ................................... zł = 

Cena brutto: ....................................................... zł (słownie: ..................................................... 

....................................................................................................................................................). 

Powyższa wartość obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa  

w § 1, w tym w szczególności zabezpieczenie obiektu, mienia po zaistnieniu czynu przestępczego. 

4. W przypadku realizacji umowy w kwocie niższej niż wymieniona w ust. 3 powyżej, Wykonawcy nie 

przysługuje roszczenie wykonania umowy w pełnej kwocie, albowiem wartość ta została określona na 

podstawie ilości szacunkowych. 

5. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozeznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 czy ust. 3 powyżej. 

6. W czasie trwania umowy możliwa jest waloryzacja wynagrodzenia, ale tylko w przypadkach określonych  

w § 14 ust. 2 pkt. 1-4 niniejszej umowy. 

 

§ 7 
1. Zapłata należności, o której mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy będzie następowała po upływie każdego 

miesiąca kalendarzowego, na podstawie faktur częściowych w okresach miesięcznych. 

2. Zamawiający zobowiązuje się regulować wynagrodzenie przelewem w terminie 14 dni od dania otrzymania 

faktury od Wykonawcy, na rachunek bankowy podany na fakturze Wykonawcy. 

3. Wykonawca na miesięcznych fakturach VAT za świadczone usługi będzie dokonywał podziału kosztu  

dla poszczególnych ochranianych obiektów Zamawiającego tj.: 

- dla obiektu zlokalizowana przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku, 

- dla RZUOK w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski. 



4. W przypadku braku wyszczególnienia w miesięcznych fakturach ilości roboczogodzin pracowników ochrony 

w podziale na ochraniane obiekty Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączać do miesięcznych 

faktur wykaz rzeczywistych ilości roboczogodzin pracowników ochrony, z podziałem dla każdego obiektu. 

5. Wykonawca może także składać ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platformę Elektronicznego 

Fakturowania, nr PEP POL Zamawiającego: 888-02-05-921. 

6. Płatności wynikające z umowy będą regulowane za pośrednictwem metody podzielonej płatności.    

7. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.   

8. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wskazanego do płatności rachunku bankowego i że został do 

niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej  

9. Zapłata zostanie dokonana na konto z faktury ogłoszone w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.), 

zwanym dalej białą listą podatników, pod rygorem odmowy zapłaty. W przypadku braku na białej liście 

podatników rachunku bankowego wskazanego do zapłaty, zapłata zostanie przelana na pierwszy rachunek 

bankowy znajdujący się na białej liście podatników. W przypadku niezarejestrowania żadnego rachunku 

bankowego na białej liście podatników, zapłata będzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta  

w wykazie podmiotów,  o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku  

od towarów i usług, przy czym Zamawiający nie ponosi w takim razie odpowiedzialności za opóźnienie  

w zapłacie.   

10. Postanowienia ust. 6-9 mają zastosowanie do Wykonawcy będącego płatnikiem podatku od towarów i usług 

VAT. 

 

§ 8 

1. Wykonawca oraz podwykonawca obowiązani są do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez cały 

okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w rozdz. II pkt. 13 SWZ. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym 

mowa w ust. 1 powyżej, w szczególności poprzez żądanie przedłożenia, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie:  

1) oświadczenia zatrudnionego przez Wykonawcę lub podwykonawcę pracownika; 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: 

- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

- datę złożenia oświadczenia,  

- wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy  
o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz ich imion i nazwisk,  

- rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, 

- podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii 

umowy/umów o pracę zatrudnionego przez Wykonawcę lub podwykonawcę pracownika; 

4) dokumentu regulującego zakres obowiązków zatrudnionego przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

pracownika, jeżeli nie wynika on z umowy o pracę, o której mowa w pkt. 3 powyżej; 

5) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacenie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

6) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez Wykonawcę lub podwykonawcę do ubezpieczeń. 

3. Kopia umowy, o której mowa w ust. 2 pkt. 3, powinna pozostać zanonimizownaa w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracownika zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)  



i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

4. Kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez Wykonawcę lub podwykonawcę do 

ubezpieczeń powinna zostać zanonimizowna w sposób zapewniający ochronę danych osobistych pracownika, 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5. Kopia umowy, o której mowa w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu, nie powinna zawierać w szczególności 

adresu oraz numeru PESEL pracownika6. 

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

3. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę, Zamawiający 

naliczy kary umowne, o której mowa w § 11 ust. 2 lit. e) niniejszej umowy. Zamawiający, zgodnie z § 13  

ust. 1 pkt. 10 niniejszej umowy, może także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  

co skutkować będzie naliczeniem kary dla Wykonawcy, określonej w § 11 ust. 2 lit. h niniejszej umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów 

zobowiązujących do zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracę oraz zapisów 

umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania osobiście kluczowej części przedmiotu umowy polegającej na 

ochronie osób i mienia Zamawiającego poprzez stałą obecność pracowników ochrony fizycznej na terenie 

obiektów Zamawiającego. Wykonanie pozostałych usług wchodzących w zakres przedmiotowego 

zamówienia Wykonawca może powierzyć podwykonawcom. 

2. W przypadku gdy Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy z udziałem podwykonawcy, Wykonawca 

przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do czynności realizowanych przez 

podwykonawców. 

3. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienie i zaniedbania podwykonawcy i jego 

pracowników, w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego 

własne. 

 

§ 10 

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę obowiązków, lub niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiot umowy, określonych w § 1 niniejszej umowy, załączniku nr 1 do umowy lub § 4  

ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający niezwłocznie sporządzi protokół/notatkę służbową, w których określi 

rodzaj naruszenia obowiązków i/lub okoliczności poniesienia szkody. Protokół/notatkę służbową 

Zamawiający doręcza Wykonawcy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania wyrywkowych kontroli czasu reakcji przybycia 

grup interwencyjnych/załogi patrolowej na interwencję do ochranianego obiektu Zamawiającego, w ilości 

raz na kwartał bez ponoszenia skutków finansowych. 

 

§ 11 

                                                           
6 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 

Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów rozporządzenia Parlamentu 

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

z przetwarzaniem danych oso-bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016r.). Zakres anonimizacji 

umowy musi być zgodny z przepisami ww. aktu prawnego. 



1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będą kary 

umowne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach: 

a) za każdorazowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 10% miesięcznej wartości brutto przysługującej Wykonawcy za ochraniany 

obiekt, którego dotyczy naruszenie w miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie; 

b) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązków, określonych w § 4 ust. 2 umowy lub  

w pkt. 3.5 lub pkt. 4.6 OPZ, stanowiący  załącznik nr 1 do niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 300,00 zł; 

c) za dopuszczenie do pracy pracowników niespełniających wymagań Zamawiającego, o których mowa  

w § 4 ust. 2 lit. d) niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000 zł za każdego 

pracownika; 

d) za brak pisemnego zgłoszenia zastępstwa lub zmiany pracownika ochrony, o którym mowa w § 4 ust. 2 

lit. k § 4 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% miesięcznej 

wartości brutto przysługującej Wykonawcy za ochraniany obiekt, w którym stwierdzono naruszenie  

w miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie; 

e) za wynik kontroli potwierdzający brak zatrudnienia osób świadczących usługę dla Zamawiającego na 

umowę o pracę, o której mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokości 2.500 zł za każdą wykazaną 

osobę; 

f) za przekroczenie czasu przybycia grupy interwencyjnej, w wysokości 100 zł za każdą minutę opóźnienia 

liczoną od powiadomienia / zaalarmowania Wykonawcy do przyjazdu grupy interwencyjnej do  

ochranianego obiektu, w stosunku do czasu przybycia określonego w § 1 ust. 5 niniejszej umowy. 

Powyższa kara będzie miała zastosowanie zarówno w przypadku opóźnienia grupy interwencyjnej przy 

wystąpieniu zdarzenia, jak i przy kontroli, o której mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy. 

g) za przekroczenie czasu przybycia pracownika zabezpieczenia technicznego, w wysokości 100 zł za 

każdą 1h opóźnienia, liczone od pisemnego wezwania Wykonawcy do przybycia pracownika 

zabezpieczenia technicznego, w stosunku do czasu przybycia określonego w § 1 ust. 6 niniejszej umowy,  

h) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – kary umowne w wysokości 10% 

wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy, 

i) za brak dostarczenia Zamawiającemu do akceptacji regulaminów, o których mowa w § 1 ust. 8 lub brak 

dostarczenia regulaminów uwzględniających uwagi/zastrzeżenia Zamawiającego – w wysokości 300 zł 

za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 1 ust. 8 i/lub § 1 ust. 10 niniejszej 

umowy, 

j) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy i/lub 

braku zmiany wynagrodzenia podwykonawcy, o którym mowa w § 14 ust. 14 niniejszej umowy,  

w wysokości 2% wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 3 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości brutto 

przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 3 w razie odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu 

okoliczności za które odpowiada Zamawiający. 

4. Zamawiający ma prawo, a Wykonawca wyraża zgodę, na dokonanie potrącenia należności z tytułu kar 

umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizację usługi będącej przedmiotem 

niniejszej umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody i utraconych korzyści. 

6. W przypadku gdy Wykonawca realizując umowę lub na skutek innych działań dopuści się uszkodzenia lub 

zniszczenia mienia Zamawiającego lub ujawnienia informacji narażającej Zamawiającego na szkodę, 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

8. Strony zastrzegają sobie prawo do kumulowania kar umownych z różnych tytułów, z zastrzeżeniem że łączna 

maksymalna wysokość kar umownych naliczonych przez strony umowy nie może przekroczyć 20% 

wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 3 niniejszej umowy. 

9. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron nie wyłącza dochodzenia kar umownych. 

 

 



§ 12 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

...................... w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: …………………...: 

…………………….. zł (słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ma na celu zabezpieczenie i ewentualnie zaspokojenie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,  

w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszt zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc 

wiążącą w okresie wykonywania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc 

wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 

Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 zostanie zwrócona nie później niż w 30 dniu po upływie okresu 

wykonania umowy. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w ustawie Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy 

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 

ważność na czas określony w umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminie, o którym mowa w ust. 6 powyżej. 

10. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 

pisemnego wezwania do zapłaty. 

 

§ 13 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy oraz naliczenia kary umownej określonej  

w § 11 ust. 2 lit. h) niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

1) wystąpiły okoliczności określone w art. 456 ust. 1 ustawy PZP; 

2) brak przedłożenia Zamawiającemu kserokopii koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej  

w zakresie usług ochrony osób i mienia lub kserokopii pozwolenia radiowego na monitorowanie drogą 

radiową, w celu zachowania ich ciągłości przez okres trwania niniejszej umowy, w terminie określonym 

w niniejszej umowie; 

3) co najmniej dwukrotnie nie wykonał lub nienależyte wykonał obowiązki wynikające z niniejszej umowy, 

potwierdzone protokołem / notatką służbową sporządzonym/ą przez Zamawiającego, o którym/której 

mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy; 

4) naruszenie przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy; 

5) nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentu ubezpieczeniowego, o którym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej 

umowy pomimo wezwania Zamawiającego lub przedłożenie dokumentu ubezpieczeniowego w kwocie 

mniejszej niż wymagana; 

6) gdy Wykonawca samowolnie przerwał wykonywanie przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż  

24 godziny; 

7) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął 

lub nie kontynuuje go pomimo wezwania przez przedstawiciela Zamawiającego, złożonego na piśmie; 



8) w przypadku gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy lub rozwiązanie 

wykonawcy bez przeprowadzenia likwidacji, bądź nastąpi zakończenie prowadzenia działalności 

gospodarczej prze Wykonawcę; 

9) gdy całość lub część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym; 

10) gdy Wykonawca w inny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności gdy osoby 

wykonujące obowiązki na poszczególnych obiektach nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę  

w przydzielonych zadaniach; 

11) gdy łączne zobowiązania z tytułu nałożonych na Wykonawcę kar umownych wyniosą 20% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy; 

12) w przypadku utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem umowy, 

w tym jeżeli Wykonawcy zostanie cofnięta lub ograniczona koncesja na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług będących przedmiotem umowy lub pozwolenia, o którym mowa w art. 143 

ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. – Prawo komunikacyjne, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze 

skutkiem natychmiastowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiający w czasie jednego 

miesiąca od upływu terminu określonego umową na zapłatę faktur, nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, 

pomimo dodatkowego wezwania. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpi w terminie 30 dni od powzięcia 

przez uprawnionego wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia wraz  

z uzasadnieniem przyczyn odstąpienia. 

5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej  

i odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 14 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający, 

działając na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy PZP, dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy PZP. W takim przypadku Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy PZP, w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie 

w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu; 

2) nastąpi zmiana prawa powszechnie obowiązującego, jak również wewnętrznych przepisów 

Zamawiającego regulujących funkcjonowanie i organizację pracy, mające wpływ na realizację 

zamówienia; 

3) zmiana osób wymienionych w umowie po którejkolwiek ze stron; 

4) zmiana osób świadczących usługi dla Zamawiającego tj.: pracowników ochrony fizycznej bezpośredniej 

Wykonawcy, pracowników grupy interwencyjnej, pracownika zabezpieczenia technicznego, których 

wykaz stanowi załącznik nr 5 do umowy, z zastrzeżeniem, że nowe osoby spełniają warunki w stopniu 

nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i w tym celu wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić odpowiednie dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu; 

5) zmiana ilości pracowników ochrony i godzin pracy tj. rezygnacja z części przedmiotu umowy w sytuacji, 

w której nie mógł przewidzieć w chwili przygotowania przedmiotu zamówienia. W tym przypadku 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za wykonany przedmiot zamówienia; 

6) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji, o której mowa w ust. 3-10. 

2. Zgodnie z treścią art. 436 ust. 4 lit. b) ustawy Pzp, Strony postanawiają, iż dokonają zmiany wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 3 i odpowiednio § 6 ust. 1 umowy, w wypadku wystąpienia 

zmiany: 



1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT do poszczególnych wykonanych usług 

stanowiących przedmiot umowy, które zostały zrealizowane po dniu wejścia w życie przepisów 

dokonujących zmiany stawki podatku VAT,   

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  

(t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 2207 ze zm.),   

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, na podstawie przepisów ustawy  z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 53 ze zm.) oraz ustawy z dnia  

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych  

(t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 1398 ze zm.),   

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których  mowa  

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz. U. 2020 r.,  

poz. 1342 ze zm.),   

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, wartości brutto należnego 

wynagrodzenia, o których mowa w § 6 ust. 1 i odpowiednio § 6 ust. 3 umowy ulegnie zmianie w części 

niezrealizowanej, poprzez doliczenie do kwot netto podatku VAT, obliczonego według nowo 

obowiązujących przepisów.   

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 

ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy. 

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 4 

niniejszego paragrafu, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

w odniesieniu  do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,  

w związku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa  

w ust. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie 

kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa 

w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim  wykonują oni prace bezpośrednio związane 

z realizacją przedmiotu umowy. 

7. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmiany wysokości 

wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę jest przedłożenie przez jedną ze Stron 

niniejszej umowy drugiej Stronie wniosek o dokonanie zmian wraz z pisemnym uzasadnieniem i/lub 

stosownym dokumentem potwierdzającym zasadność dokonania tej zmiany. 

8. Zgodnie z art. 439 Pzp, strony postanawiają, iż dokonają zmiany wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1  

i odpowiednio § 6 ust. 3 umowy, w wypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

9. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8 powyżej, będzie możliwa w przypadku wzrostu kosztów 

związanych z realizacją zamówienia o więcej niż 20% w stosunku do kosztów obowiązujących w dniu 

otwarcia ofert. 

10. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8 powyżej, wymaga uprzedniego 

złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów związanych z realizacją 

zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowej kalkulacji kosztów wraz  

z wykazaniem ich wpływy na koszty realizacji zamówienia.    

11. Poziom wzrostu kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz zmiana wysokości  wynagrodzenia 

zostaną ustalone na podstawie wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów (średniorocznego wskaźnika 



cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem), ogłaszanego  w komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego za 

poprzedni rok kalendarzowy7, odpowiednio,  na dzień otwarcia ofert oraz dzień wprowadzenia zmiany do 

umowy.   

12. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 9 powyżej, możliwa będzie nie częściej niż raz na 12 miesięcy. 

Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 20% wartości  wynagrodzenia, 

określonej w § 6 ust. 3 umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od miesiąca 

następnego, po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.     

13. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost, jak i obniżenie, względem kosztów przyjętych, w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.   

14. W przypadku zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 9 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie  

odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki:   

a) przedmiotem umowy są usługi,  

b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy,   

pod rygorem zapłaty kary umownej określonej § 11 ust. 2 lit. j) niniejszej umowy.   

15. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej oraz wchodzą w życie z dniem 

zawarcia aneksu do umowy podpisanego przez Strony oraz obowiązywać będą od dnia wejścia przepisów, 

na podstawie których dokonane będą zmiany. Zmiany umowy dotyczą wyłącznie jej niezrealizowanej części. 

16. Zmiana, o której mowa w § 14 ust. 2 pkt. 4 niniejszego paragrafu, nie wymaga sporządzenia aneksu do 

umowy, a jedynie akceptacji Zamawiającego. 

17. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

18. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.  

Ne stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§ 15 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za: 

1) szkody w mieniu i na osobach wyrządzone z własnej winy oraz z winy osób podlegających jego 

kierownictwu, powstałe przy wykonywaniu przedmiotu umowy, 

2) szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego, w tym za 

szkody wynikłe ze spóźnionej interwencji. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody i utraconych korzyści. 

 

§ 16 

1. Strony niniejszym nawzajem informują się, że są dla siebie Administratorami danych osobowych osób 

fizycznych działających w ich imieniu i pracowników oddelegowanych do realizacji niniejszej Umowy, 

których dane zostaną im udostępnione w toku realizacji Umowy. 

2. Dane Administratorów danych osobowych, o których mowa powyżej są następujące: 

a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek,  

tel. 54/412 38 91, e-mail: iod@saniko.com; 

b) ……………………………………………………………………………………………………… 

2. Podstawę przetwarzania danych osobowych, w szczególności obejmujących: imię, nazwisko, numer telefonu 

oraz adres e-mail stanowią: 

1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w zakresie koniecznym do wykonania niniejszej Umowy; 

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

danym Administratorze, w szczególności w postaci opracowywania i przechowywania dokumentacji 

księgowej, wystawiania paragonów i faktur;  

                                                           
7 Ogłaszany na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 53 ze zm.).   



3) art. 6 ust.1 lit. f) RODO - w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych,  

w szczególności w celu oceny prawidłowości wykonania zawartej Umowy, oceny zasadności 

kierowanych roszczeń. 

3. Dany Administrator danych korzysta z danych osobowych do realizacji powyżej wskazanych celów przez 

czas niezbędny do ich realizacji i przez okres wynikający z przepisów prawa na podstawie, których realizuje 

obowiązek prawny w przedmiocie prowadzenia, przechowywania dokumentacji księgowej, wystawiania 

faktur, paragonów. W celu zapewnienia ochrony interesów prawnych danego Administratora dane osobowe 

przetwarzane będą do końca upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, dla których są 

przetwarzane. 

5. Przetwarzane dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym,  

za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na mocy przepisów prawa, w szczególności pracowników  

i współpracowników danego Administratora, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych  

na polecenie danego Administratora, w tym takich, z którymi Administrator zawrze stosowne umowy,  

np. w związku z korzystaniem z usług zewnętrznych, przykładowo w zakresie księgowości, którzy 

przetwarzają dane. 

6. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane żadnego rodzaju decyzje w sposób zautomatyzowany i nie 

będą one podlegały profilowaniu. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych poniżej wskazuje się jakie przysługują uprawnienia: 

1) prawo dostępu do swoich danych, 

2) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 

3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania,  

4) prawo żądania usunięcia,  

5) prawo do przenoszenia danych,  

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, 

7) prawo wniesienia Skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznana,  

że w trakcie przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO. 

8. Dane osobowe przetwarzane będą w sposób zapewniający im stosowne i odpowiednie zabezpieczenie,  

w szczególności ochronę przed niedozwolonym czy niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych 

osobowych lub przypadkową utratą, zniszczeniem, zagubieniem, uszkodzeniem, przy zastosowaniu 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. 

9. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane nie 

będą przekazywane do państw trzecich. 

10. Zamawiający zobowiązany jest do wykonania w imieniu Wykonawcy obowiązku informacyjnego, o którym 

mowa w art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE, wobec pracowników Zamawiającego, których 

dane zostały udostępnione Wykonawcy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy. Wykonawca 

zapewnia Zamawiającemu niezbędne wsparcie, polegające w szczególności na przedstawieniu 

Zamawiającemu informacji niezbędnych do wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego  

z przepisów przywołanych na wstępie pierwszego zdania. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego, o którym 

mowa w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE, wobec pracowników Wykonawcy, których 

dane zostały udostępnione Zamawiającemu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy. Zamawiający 

zapewnia Wykonawcy niezbędne wsparcie, polegające w szczególności na przedstawieniu Wykonawcy 

informacji niezbędnych do wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów przywołanych 

na wstępie pierwszego zdania. 

 

§ 17 

1. Zamawiający wyznacza koordynatora w osobie: 

dla siedziby przedsiębiorstwa, zlokalizowanej przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku: 

…………………………………………………. 



nr tel. ……………………………………….. nr fax ……………………………….................. 

adres e-mail …………………………………… 

dla RZUOK w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski: 

…………………………………………………. 

nr tel. ……………………………………….. nr fax ……………………………….................. 

adres e-mail …………………………………… 

2. Wykonawca wyznacza koordynatora w osobie: …………………………………………………. 

nr tel. ………………………………………, nr fax ……………………………….............. 

adres e-mail …………………………………… 

adres do korespondencji:……………………………………………………………………….. 

nr tel. ………………………………………, nr fax ……………………………….............. 

adres e-mail …………………………………… 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu stały kontakt telefoniczny z pracownikiem 

Wykonawcy, odpowiedzialnym za realizację umowy, przez 7 dni w tygodniu. 

4. Osoby uprawnione, wykazane w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, zobowiązane są do kontroli pracy 

pracowników ochrony. Każdorazowo kontrola przez osoby uprawnione winna być potwierdzona stosownym 

wpisem do książki czynności ochrony/dziennika służby prowadzonego przez pracowników ochrony. 

5. Książka czynności ochrony/dziennik służby z przebiegu służby pracowników ochrony winny być 

pozostawione w chronionych budynkach w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego i udostępnione 

do wglądu przez osoby uprawnione do kontroli pracy pracowników ochrony. 

 

§ 18 

1. Zamawiający oświadcza, iż posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem 

oraz BHP zgodnie z wymogami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz PN-EN ISO 45001. 

2. W związku z wdrożonym zintegrowanym systemem zarządzania oraz zidentyfikowanymi zagrożeniami, 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapoznania się z udostępnionymi instrukcjami i procedurami, 

b) przestrzegania i stosowania się do poleceń personelu przedsiębiorstwa, 

c) bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa. 

oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszą dokumentacją. 

2. Wobec wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zamawiający zastrzega sobie prawo 

przeprowadzenia auditu u Wykonawcy o czym poinformuje Wykonawcę z 14-to dniowym wyprzedzeniem. 

 

 

§ 19 
W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy PZP oraz ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 ze zmianami). 

 

§ 20 
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy są rozstrzygane przez sąd cywilny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 21 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią, bez wcześniejszego uzyskania zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 22 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 ZAMAWIAJĄCY:              WYKONAWCA: 

 

 

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



 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu umowy 

Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 4 Formularz cenowy 

Załącznik nr 5 Lista osób świadczących usługę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Umowy 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej i elektronicznej 

obiektów, osób i mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku oraz 

obsługą, konserwacją i naprawą systemu alarmowego, na obiektach Zamawiającego, zlokalizowanych: 

a) przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku, 

b) w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, Machnacz 41a gm. Brześć 

Kujawski. 

 

2. Zasady wykonywania przedmiotu zamówienia: 

2.1. Ochrona osób i mienia Zamawiającego winna być realizowana na zasadach określonych w ustawie  

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

2.2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie 

usług ochrony i mienia uprawniającą do świadczenia takich usług – zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia oraz aktualne pozwolenie radiowe wydane przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej na monitorowanie obiektów drogą radiową. 

2.3. Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna w obiektach o których mowa w pkt. 1 lit. a) i b) winna być 

realizowana w oparciu o pracowników ochrony pełnosprawnych fizycznie8, zatrudnionych przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz posiadający zaświadczenie właściwego Komendanta 

Policji o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz posiadający co najmniej roczne 

doświadczenie w ochronie (dozorowaniu) obiektów. 

2.4. Pod pojęciem ochrona elektroniczna rozumie się stały, całodobowy dozór sygnałów alarmowych 

przesyłanych z obiektów Zamawiającego, o których mowa w pkt. 1. lit. a) i b), które będą gromadzone 

i przetwarzane w Stacji Monitorowania Wykonawcy. 

2.4.1. Wykonawca podłączy drogą radiową lokalny system alarmowy zainstalowany w obiekcie 

Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 1. lit. a) do Centrum Monitorowania Sygnałów 

Alarmowych Wykonawcy. Radiowa Stacja Monitorowania Alarmów Wykonawcy winna być 

wyposażona w radiową bazę odbiorczą działającą w paśmie strzeżonym, która swym zasięgiem 

obejmuje teren miasta Włocławek. Monitorowanie GSM/GPRS może być traktowane jako 

dodatkowe (rezerwowe) źródło przesyłania alarmów, podstawowym medium ma być własna 

częstotliwość radiowa w paśmie radiowym przydzielonym przez Urząd Komunikacji 

Elektronicznej. 

2.4.2. W obiekcie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 1. lit. b), Wykonawca winien zainstalować 

przycisk napadowy zapewniający powiadomienie własnego Centrum Monitorowania 

Sygnałów Alarmów o zaistniałym zdarzeniu w oparciu o nadajnik radiowy w paśmie 

strzeżonym przydzielonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, który swym zasięgiem 

obejmuje teren Machnacz 41a, gm. Brześć Kujawski. Monitorowanie GSM/GPRS może być 

traktowane jako dodatkowe (rezerwowe) źródło przesyłania alarmów, podstawowym medium 

ma być własna częstotliwość radiowa w paśmie radiowym przydzielonym przez Urząd 

Komunikacji Elektronicznej. 

2.5. Zabezpieczenie techniczne polegające na obsłudze, konserwacji i naprawach systemu alarmowego 

Zamawiającego. 

2.6. Wykonawca winien wyposażyć obiekty Zamawiającego objęte ochroną, o których mowa w pkt. 1.  

lit. a) - b), w elektroniczny system rejestracji obchodów, na bazie PGK „Saniko” Sp. z o.o. 

zlokalizowanej przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku w wyznaczonych przez Zamawiającego 4 

                                                           
8 pracownicy pełnosprawni fizycznie – nie wyklucza się osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z zastrzeżeniem że orzeczona 

niepełnosprawność pracownika ochrony fizycznej nie wskazuje na ograniczenia sprawnego poruszania się pracowników i nie może 

wpływać na jakość realizowanych przez niego usług. 



punktach, w RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski w wyznaczonych przez Zamawiającego  

8 punktach. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do prowadzenia 

elektronicznej ewidencji obchodów pracowników ochrony. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest do udostępnienia zapisów z elektronicznej ewidencji obchodów obiektów. 

2.7. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć, każdy ochraniany obiekt, o których mowa w pkt. 1. lit. a)-

b) w minimum jeden telefon przenośny tj. min. 1 telefon przenośny dla obiektu przy ul. Komunalna 4, 

we Włocławku i min. 1 telefon dla obiektu w RZUOK w Machnaczu, w celu umożliwienia stałego  

i bezpośredniego kontaktu uprawnionych pracowników Zamawiającego z pracownikiem ochrony 

pełniącym służbę na obiekcie, także w trakcie dokonywania przez pracownika ochrony obchodów 

terenu. 

Podczas wykonywania czynności przejęcia obiektów pod ochronę, Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu numerów telefonów do kontaktu z pracownikami ochrony pełniącymi 

służbę na obu obiektach. 

2.8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu przez 7 dni w tygodniu stały kontakt 

telefoniczny z pracownikiem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy. 

2.9. Pracownicy ochrony pełniący służbę na obiektach Zamawiającego powinni być wyposażeni  

w jednolity strój/umundurowanie oraz identyfikatory imienne umożliwiające ich rozpoznanie.  

2.10. Zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach ochranianych terenów i obiektów 

Zamawiającego. 

2.11. Ochrona obiektów, terenu, pomieszczeń, urządzeń i sprzętu Zamawiającego przed dostępem do nich 

osób nieuprawnionych. 

2.12. Ochrona mienia Zamawiającego przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

2.13. Zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie należącym do Zamawiającego, ujawnianie faktów 

dewastacji mienia Zamawiającego oraz powiadamianie Zamawiającego o tych zdarzeniach. 

2.14. Podejmowanie interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszenia porządku 

na terenie lub w obiektach Zamawiającego. 

2.15. Podejmowanie interwencji na uzasadnione żądanie upoważnionych pracowników Zamawiającego. 

2.16. Zapobieganie niepożądanym zdarzeniom w chronionych obiektach i terenach, a w przypadku ich 

wystąpienia, podejmowanie odpowiednich działań w tym powiadomienie i współdziałanie  

z odpowiednimi służbami, jak Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Pogotowie Energetyczne, 

Wodociągowe, itp. w szczególności, gdy zdarzenie dotyczy: kradzieży, pożaru, awarii instalacji 

elektrycznej, telefonicznej, wodno-kanalizacyjnej, zakłócenia porządku itp. 

2.17. Bieżące prowadzenie książki czynności ochrony, prowadzenie dokumentacji dotyczącej służby, 

zaistniałych szczególnych zdarzeń, dokonywanych kontroli, zaleceń przełożonych, itp. 

2.18. Niezwłoczne informowanie osób upoważnionych ze strony Zamawiającego o wszelkich awariach, 

przestępstwach lub innego rodzaju zagrożeniach dla mienia i osób w obiektach Zamawiającego lub na 

terenie objętym dozorem. 

2.19. Niezwłoczne powiadamianie organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie 

należącym do Zamawiającego i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów 

ścigania. 

2.20. Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych „Regulaminu 

organizacyjnego pracy pracowników ochrony” dla danych obiektów Zamawiającego, o których mowa 

w pkt. 1 lit. a-b. 

 

3. Szczegółowe zasady ochrony osób, obiektów i mienia w siedzibie Zamawiającego zlokalizowanej przy 

ul. Komunalnej 4: 

3.1. Do obiektów objętych ochroną fizyczną zalicza się niżej wymienione budynki znajdujące się w obrębie 

ogrodzenia przy ul. Komunalnej 4 tj.: 

a) budynek dwukondygnacyjny administracyjno – biurowy, 

b) budynek dwukondygnacyjny administracyjno – socjalny, 

c) budynek warsztatowy przyległy do budynku administracyjnego, 

d) budynki magazynowe, 

e) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

f) budynki garażowe, 



g) budynek OC, 

h) portiernia, 

i) park maszynowy, 

j) budynek kontenerowej stacji paliw, 

k) budynek myjni samochodowej, 

l) kontenery socjalne, 

m) plac manewrowy. 

3.2. Ochrona fizyczna osób, obiektów i mienia realizowana będzie przez 1 pracownika ochrony  

w formie stałej i bezpośredniej w dni robocze od poniedziałku do piątku w systemie całodobowym 

oraz w dni wolne od pracy tj.: soboty, niedziele oraz święta w systemie całodobowym. 
3.3. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są stawić w obiektach Zamawiającego min. 15 min. przed 

rozpoczęciem świadczenia usługi. 

3.4. Ochrona elektroniczna realizowana będzie w systemie całodobowym we wszystkie dni tygodnia, 

niedziele oraz święta przy wykorzystaniu istniejącego lokalnego systemu alarmowego polegająca 

na stałej obserwacji i odbieraniu sygnałów z obiektów położonych we Włocławku przy  

ul. Komunalnej 4. W przypadku otrzymania sygnału o alarmie, Wykonawca winien zapewnić 

podjęcie niezwłocznej interwencji przez grupę interwencyjną z równoczesnym powiadomieniem 

Zamawiającego. 

W ramach niniejszego monitoringu monitorowane będą sygnały alarmowe włamania oraz napadu, 

które będą transmitowane drogą radiową. 

Zadaniem Wykonawcy będzie odebranie sygnału alarmowego z monitorowanego obiektu, podjęcie 

interwencji przez zmotoryzowane patrole interwencyjne. Od chwili odebrania sygnału alarmowego, 

interwencja w chronionym obiekcie winna być podjęta w czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę 

w formularzu ofertowym …………… (do 10 min./ do 15 min./ do 20 min.). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli działalności grupy interwencyjnej poprzez wezwanie 

grupy raz na kwartał bez ponoszenia skutków finansowych. 

 

3.5. Do zadań pracownika ochrony fizycznej będzie należało: 

a) obsługa portierni, przy czym zabrania się: wpuszczania osób nieuprawnionych na teren portierni 

oraz pozostawienia portierni otwartej bez nadzoru, 

b) obsługa systemu alarmowego, 

c) obsługa centrali telefonicznej, przełączanie rozmów telefonicznych do właściwych działów, 

d) bieżące śledzenie zapisów z kamer zlokalizowanych na terenie przedsiębiorstwa, 

e) obsługa uchylnej bramki wejściowej,  

f) bieżące śledzenie tankowań służbowych pojazdów będących własnością Zamawiającego przez 

pracowników przedsiębiorstwa oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich 

nieprawidłowościach, które wystąpią podczas tankowań, 

g) dokonywanie obchodów terenu z częstotliwością co 2 h w nocy oraz podczas przekazywania 

zmian – prowadzenie elektronicznej ewidencji obchodów w wyznaczonych przez Zamawiającego 

4 punktach kontrolnych, 

h) kontrola osób pobierających i zdających klucze do pomieszczeń biurowych, 

i) ochrona urządzeń łączności przed osobami nieuprawnionymi, 

j) ochrona sprzętu technicznego znajdującego się na terenie zakładu przed dostępem osób 

nieuprawnionych, 

k) kontrola interesantów wchodzących na teren biurowca do części administracyjno – biurowej, 

l) taktowne i profesjonalne traktowanie interesantów oraz udzielanie im niezbędnych informacji, 

m) ochrona zakładu przed wtargnięciem osób nieuprawnionych, 

n) zakaz wpuszczania na teren zakładu osób nieuprawnionych poza godzinami pracy zakładu, 

o) obsługa bramy wjazdowej przy budynku administracyjno – biurowym, kontrola wjazdu i wyjazdu 

samochodów uprawionych do wjazdu na teren zakładu, 

p) otwieranie bramy wjazdowej dla wyjeżdżających do pracy śmieciarek o godz. 5:00, wyjazdy we 

wcześniejszych godzinach możliwe tylko i wyłącznie za zgodą Kierownika Działu Technicznego 

lub Mistrza Działu Technicznego odnotowana w specjalnym dzienniku znajdującym się  

na portierni, 



q) otwieranie i zamykanie drugiej bramy wjazdowej do: Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Stowarzyszenia OLIGO,  

w godzinach: 

 w dni robocze od poniedziałku do piątku: otwarcie bramy o godz. 5:00, zamknięcie bramy  

o godz. 20:30, 

 w soboty: otwarcie bramy o godz. 8:30, zamknięcie bramy o godz. 14:30, 

 w niedziela i święta – brama zamknięta, 

 jednorazowa zmiana godzin otwierania i zamykania drugiej bramy wjazdowej możliwa tylko 

po otrzymaniu pisemnej dyspozycji uprawnionego pracownika przedsiębiorstwa.  

r) śledzenie sygnalizacji dźwiękowej centrali wentylacyjnej i w przypadku wystąpienia sygnału 

alarmowego, niezwłoczne telefoniczne, informowanie pracowników obsługi centrali  

(dane kontaktowe pracowników obsługi centrali zostaną udostępnione Wykonawcy, któremu 

zostanie udzielone zamówienie), 

s) niezwłoczne reagowanie i telefoniczne informowanie Kierownika Biura Zarządu lub pracownika 

przedsiębiorstwa pełniącego dyżur w Dziale Technicznym, o awariach i innych zdarzeniach,  

które mogą negatywnie wpłynąć na mienie zakładu, 

t) otwieranie i zamykanie budynku, 

u) obsługa punktów oświetleniowych tj. zapalanie i wyłączanie punktów oświetleniowych na 

obiektach, 

v) zakaz opuszczania stanowiska pracy i samowolnego oddalania się z miejsca świadczenia usługi, 

w) czuwanie nad bezpieczeństwem pracowników zakładu i interesantów, 

x) utrzymanie należytej czystości w pomieszczeniu portierni, 

y) realizowanie wszystkich zadań wynikających z Zarządzeń wydawanych przez Prezesa Zarządu 

PGK „Saniko” w zakresie ochrony i kontroli obiektów i mienia, 

z) odśnieżanie wejścia głównego do siedziby firmy przed rozpoczęciem pracy zakładu, oraz 

posypywanie solą i piaskiem udostępnionym przez Zamawiającego, 

aa) sprzątanie nieczystości przy wejściu głównym do siedziby firmy. 

 

4. Szczegółowe zasady ochrony obiektów i mienia RZUOK w Machnaczu: 

4.1. Do obiektów objętych ochroną fizyczną zalicza się niżej wymienione budynki znajdujące się w obrębie 

ogrodzenia na terenie RZUOK w Machnaczu tj.: 

a) budynek sortowni, 

b) pomieszczenia sprężarkowni, 

c) hala magazynowa, 

d) budynek generatorów prądu, 

e) budynek wagowy z częścią socjalną, 

f) kontenery socjalne, 

g) park maszynowy, 

h) teren składowiska, 

i) tunele foliowe, 

j) kontener ssawy, 

k) kontenery punktu zbiorczego ujęcia biogazu, 

l) instalacja do przetwarzania odpadów biodegradowalnych. 

4.2. Ochrona obiektów i mienia realizowana będzie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej przez  

2 pracowników ochrony w następujące dni i godziny: 

- dni robocze tj.: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. od 2100-600  

- dni wolne od pracy tj. sobota, niedziela oraz święta – ochrona całodobowa. 

4.3. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są stawić w obiektach Zamawiającego min. 15 min. przed 

rozpoczęciem świadczenia usługi. 

4.4. Dopuszcza się zmiany czasu rozpoczęcia i/lub zakończenia ochrony w przypadku zmiany w organizacji 

pracy RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski. 

4.5. Ochrona elektroniczna realizowana będzie w systemie całodobowym we wszystkie dni tygodnia, 

niedziele oraz święta przy wykorzystaniu istniejącego lokalnego systemu alarmowego polegająca 



na stałej obserwacji i odbieraniu sygnałów z obiektów położonych na terenie RZUOK  

w Machnaczu gm. Brześć Kujawski.  
W przypadku otrzymania sygnału o alarmie Wykonawca winien zapewnić podjęcie niezwłocznej 

interwencji przez załogę patrolową z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. 

 W ramach niniejszego monitoringu monitorowane będą sygnały alarmowe włamania oraz napadu, które 

będą transmitowane drogą radiową. 

 Zadaniem Wykonawcy będzie odebranie sygnału alarmowego z monitorowanego obiektu, podjęcie 

interwencji przez zmotoryzowane patrole interwencyjne. Od chwili odebrania sygnału alarmowego, 

interwencja w chronionym obiekcie winna być podjęta w czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę  

w formularzu ofertowym ………… (do 20 min./do 25 min./ do 30 min.) 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli działalności grupy interwencyjnej poprzez wezwanie grupy 

raz na kwartał bez ponoszenia skutków finansowych. 

 

4.6. Do zadań pracownika ochrony fizycznej będzie należało: 

a) ochrona zakładu przed dostępem osób nieuprawnionych, 

b) obsługa systemu alarmowego, 

c) bieżące śledzenie zapisów z kamer zlokalizowanych na terenie przedsiębiorstwa, 

d) dokonywanie obchodów terenu z częstotliwością co 2 h w nocy oraz podczas przekazywania zmian 

– prowadzenie elektronicznej ewidencji obchodów w wyznaczonych przez Zamawiającego  

8 punktach kontrolnych, 

e) podczas obchodów terenu kontrola w zakresie 

− czy na teren zakładu nie wtargnęły osoby nieupoważnione, 

− czy nie występuje zjawisko samozapłonu odpadów na składowisku oraz w obiektach hal 

magazynowych oraz przyjęcia odpadów, 

− podejmowanie akcji ratowniczej z wykorzystaniem sprzętu p. poż. w sytuacjach awaryjnych,  

w tym obsługi motopompy pożarniczej, 

f) zakaz wpuszczania na teren zakładu osób nieuprawnionych, 

g) rejestrowanie przywożonych odpadów do zakładu z wyłączeniem wprowadzania danych do 

programu, 

h) obsługa dwóch wag elektronicznych, 

i) obsługa bramy wjazdowej, kontrola wjazdu i wyjazdu samochodów uprawionych do wjazdu na 

teren zakładu, 

j) utrzymanie należytej czystości w pomieszczeniu portierni tj. pomieszczeniu wagowego oraz 

wejścia głównego, 

k) utrzymanie w należytej czystości wagi oraz likwidowanie śliskości na wadze w okresie zimy, 

l) otwieranie i zamykanie budynków, 

m) otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej, kontrola wjazdu i wyjazdu samochodów uprawnionych 

do wjazdu na teren zakładu, 

n) kontrola zmagazynowanych odpadów na magazynie surowców oraz hali sortowni pod kątem 

samozagrzewania zmagazynowanych okresowo materiałów/surowców, 

o) obsługa punktów oświetleniowych tj. zapalanie i wyłączanie punktów oświetleniowych na 

obiektach, 

p) zakaz opuszczania stanowiska pracy i samodzielnego oddalania się z miejsca świadczenia usługi, 

q) obsługa systemu sygnalizacji pożarowej, 

r) obsługa wysokowydajnej motopompy w przypadku pożaru na terenie obiektu - postępowanie 

zgodnie z opracowaną instrukcją, 

s) obsługa pieca olejowego w przypadku zatrzymania pracy jednostki kogeneracyjnej - postępowanie 

zgodnie z instrukcją użytkowania pieca, 

t) wykonywanie codziennej kontroli systemu grzewczego oraz po uruchomieniu pieca olejowego  

w przypadku zatrzymania pracy jednostki kogeneracyjnej, kontrola ta obejmuje: 

− kontrolę pracy wszystkich pompek wraz z instalacją wodną znajdujących się w poszczególnych 

obiektach RZUOK tj. w budynku socjalnym oraz w tunelach foliowych, 

− kontrolę temperatury w tunelach foliowych, w przypadku bardzo niskich temperatur w okresie 

produkcji kwiatów 3 - 5°C, należy postępować zgodne ze wskazaniami Zamawiającego, 



− kontrolę ogrzewania instalacji przeciwpożarowej na hali sortowniczej, w okresach minusowych 

temperatur w odstępach co dwie godziny,  

− kontrolę temperatury w pomieszczeniu agregatu, w którym temperatura minimalna może 

wynosić +5°C, w przypadku spadku temperatury należy włączyć nagrzewnice znajdującą się w 

budynku agregatu,  

u) uruchomianie agregatu prądotwórczego małej mocy typu Bekum w sytuacji zaniku napięcia w sieci 

zasilającej – postępowanie zgodnie z instrukcją użytkowania agregatu, 

v) uruchomienie pompo ssawy w pomieszczeniu agregatów – wyłącznie na telefoniczne zgłoszenie 

przez Kierownika RZUOK, 

w) obsługa instalacji wykrywania pożaru na terenie RZUOK w Machnaczu – postępowanie zgodnie  

z opracowaną instrukcją, 

x) śledzenie sygnalizacji dźwiękowej centrali wentylacyjnej i w przypadku wystąpienia sygnału 

alarmowego, niezwłoczne telefoniczne, informowanie pracowników obsługi centrali  

(dane kontaktowe pracowników obsługi centrali zostaną udostępnione Wykonawcy, któremu 

zostanie udzielone zamówienie), 

y) niezwłoczne reagowanie i telefoniczne informowanie Kierownika RZUOK lub Mistrza 

Zmianowego RZUOK, o awariach i innych zdarzeniach problemowych zaistniałych w RZUOK, 

z) składanie przed końcem pracy, raportów z wszystkich nieprawidłowości stwierdzonych w trakcje 

prowadzonej służby na obiekcie RZUOK, Mistrzowi Zmianowemu RZUOK lub Brygadziście 

Składowiska, 

aa) odśnieżanie chodników w otoczeniu budynku socjalnego oraz części placu wzdłuż pasów 

prowadzących do hali obróbki odpadów oraz pomieszczeń biurowych, 

bb) realizowanie wszystkich zadań wynikających z Zarządzeń wydawanych przez Prezesa Zarządu 

PGK „Saniko” w zakresie ochrony i kontroli obiektów i mienia. 

 

5. Obsługa, konserwacja i naprawa urządzeń systemu alarmowego. 

Obsługa, konserwacja i naprawa urządzeń systemu alarmowego będzie polegała na: 

- usuwaniu błędnych komunikatów, 

- wpisywaniu nowych danych do systemu tj. nowe kody użytkowników, 

- kasowaniu starych kodów, 

- kontroli i ocenie stanu technicznego, 

- wymianie zużytych podstawowych elementów, 

- sprawdzaniu, smarowaniu i czyszczeniu, 

- montażu i demontażu urządzeń (elementów). 

Pod pojęciem naprawy rozumie się wykonywanie wszelkich innych niż ujęte w zakresie przeglądu 

konserwacyjnego czynności zapewniające prawidłową pracę systemu alarmowego zainstalowanego  

w obiektach Zamawiającego. 

Czas przyjazdu od chwili wezwania Wykonawcy do przyjazdu pracownika zabezpieczenia technicznego nie 

może przekroczyć czasu przybycia pracownika zabezpieczenia technicznego zadeklarowanego w formularzu 

ofertowym ………. (tj. do 24h/ do 48 h/ do 72 h). 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY:             WYKONAWCA: 

 

 

 

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

 

 



  Nr referencyjny sprawy: BZ/ZP.06/24/02/22 

 
Załącznik Nr 2 do Umowy 

 

FORMULARZ CENOWY 
 

Okres wykonywania usług – 2 lata od 01.04.2022 r. do 31.03.2024 r. 

A. Średnia ilość dni w m-cu –                       30,5 D. Stawka za 1 rbh: 

1. Komunalna 4, Włocławek  

….................. zł netto + VAT ….% =  …………….. zł brutto 

2. RZUOK, Machnacz  

………..…… zł netto + VAT ….% = ………….…. zł brutto 

B. Średnia ilość dni roboczych  w m-cu –     21 

C. Średnia ilość dni wolnych w m-cu –         9,5 

Lp. Rodzaj usługi 
Ilość 

pracowników  
Czas realizacji 

Średnia ilość 

dni 

Stawka netto za 1 rbh [zł] 

w poszczególnych 

obiektach 

Cena netto za miesiąc 

[kol. 3x4x5x6] 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 

Ochrona fizyczna i elektroniczna całodobowa  

- baza zlokalizowana przy ul. Komunalnej 4  

we Włocławku realizowana we wszystkie dni tygodnia 

1 24 h 30,5 ………… zł  

2. 

Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów RZUOK  

w Machnaczu realizowana w dni robocze  

tj. od poniedziałku do piątku 

2 9 h 21 ………… zł  

3. 

Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów RZUOK  

w Machnaczu realizowana w dni wolne od pracy  

tj. soboty, niedziele i święta 

2 24 h 9,5 ………… zł  

4. Razem/ m-c  - - - -  

 

1. Koszt usługi netto za okres 2 lat  ..................................... zł netto 

(poz. Lp. 4 kol. 7 x 24 m-ce) 

+ podatek VAT (.....%)    ..................................... zł 

2. Koszt usługi brutto za okres 2 lat   ..................................... zł brutto 
 

 

  ZAMAWIAJĄCY:           WYKONAWCA: 

 

 
 

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


