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                                                                                          Załącznik nr 8 

Wzór umowy  

   
 

Zawarta w dniu ………………  w Bielsku-Białej, pomiędzy stronami: 

 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

43-309 Bielsko-Biała  

ul. Willowa 2  

NIP: 547-19-43-784  

REGON: 072728961,  

reprezentowana przez: 

 

zwana w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

 

NIP:  

REGON:  

reprezentowana przez:   

zwana w dalszej części umowy Wykonawcą.  

 

Umowę zawiera się na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164). 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług polegających na ochronie i dozorze 

ruchomości i nieruchomości należących lub dzierżawionych lub wynajmowanych 

przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej oraz usługa polegająca 

na obsłudze szatni i recepcji w budynkach zlokalizowanych na terenie kampusu Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej przy ul. Willowej 2. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy. 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania zlecone podwykonawcom. 

 

W zakresie ochrony: 

4. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 

1997 r., o ochronie osób i mienia, tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1099.  

5. Wykonawca w czasie realizacji zadań wynikających z Umowy zobowiązuje 

się do prowadzenia dokumentacji z ich wykonania w sposób uzgodniony 

z Zamawiającym. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia bazy 

danych z rejestracji czytników kontroli obchodów obiektów cotygodniowo na adres email 

Zamawiającego. 

6. O każdej zmianie systemu i sposobu oraz zakresu zabezpieczenia dozorowanych 

obiektów i mienia Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę w formie 

pisemnej. 

7. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się: 

- przeszkolić pracowników przed przystąpieniem do pracy, w szczególności w zakresie 

przepisów: bhp, p. poż. oraz innych mających wpływ na stanowisko pracy systemów 

alarmowych i ratowniczych, 
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       - oddelegować do wykonania umowy wyłącznie pracowników, posiadających ważne 

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy 

na powierzonym stanowisku bez względu na rodzaj stosunku zobowiązaniowego, 

łączącego pracownika z Wykonawcą; Zamawiający ma prawo kontrolować wykonanie 

tego obowiązku poprzez żądanie przedstawienia takiego zaświadczenia; 

- bezwarunkowego przestrzegania regulaminów i zarządzeń Zamawiającego w  zakresie 

organizacji bezpieczeństwa pracy na terenie obiektów Zamawiającego. 

8. Wykonawca zapewnia, że stan zdrowia osób, wykonujących usługi ochrony i dozoru, 

gwarantują prawidłowe wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej celem, m.in. szybką 

i skuteczną reakcję w sytuacji zagrożenia.  

9.  Osoby kierujące pracownikami ochrony fizycznej posiadają uprawnienia do organizowania 

i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 

sierpnia 1997 r., o ochronie osób i mienia, tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1099.  

       Zamawiający ma prawo kontrolować wykonanie tego obowiązku poprzez żądanie 

przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia. 

10. Służby ochrony w przypadku zagrożenia będą korzystać z pomocy grup  interwencyjnych. 

11. Czas reakcji grupy interwencyjnej od chwili powiadomienia przez pracownika 

dozoru pełniącego służbę na terenie Zamawiającego  lub użycia alarmu do momentu 

przyjazdu grupy interwencyjnej na miejsce wynosi maksymalnie 10 minut. 

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość użycia raz w miesiącu alarmu bez konsekwencji 

finansowych dla sprawdzenia czasu dojazdu grupy interwencyjnej i sprawności 

funkcjonowania systemu. 

13. Zamawiający nie może wykorzystywać pracowników dozoru do innych celów aniżeli 

wynika to z umowy. 

 

W zakresie obsługi szatni i recepcji: 

14. Wykonawca zobowiązuje się do: 

14.1. Zachowania w stanie nie pogorszonym rzeczy ruchomych oddanych 

mu na przechowanie i do sprawowania pieczy nad powierzonymi mu rzeczami; 

14.2. Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz innych związanych  z wykonywaniem 

przedmiotu umowy;  

14.3. Ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom 

trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy; 

14.4. Dostarczenia koordynatorowi ze strony Zamawiającego najpóźniej do dnia, 

od którego obowiązuje umowa, listy osób upoważnionych do przebywania 

w obiekcie, które pod nadzorem i kierownictwem Wykonawcy będą mu pomagały 

w wykonywaniu przedmiotu umowy lub którym wykonanie przedmiotu umowy 

powierzy. W przypadku zmian w trakcie obowiązywania umowy lista osób 

upoważnionych do przebywania w obiekcie, będzie aktualizowana na bieżąco, 

przed rozpoczęciem pracy przez nowe osoby; 

14.5 Postanowienie punktu 14.4 stosuje się odpowiednio do osób kierujących 

pracownikami ochrony i osób zatrudnionych na portierniach. Przy każdej zmianie 

tych osób Wykonawca ma obowiązek wykazać, że posiadają one wpis na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz ich uprawnienia do 

organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej; 

14.6. Wykonawcy i osobom, o których mowa w treści § 1 pkt 14.4 i 14.5 nie wolno 

używać rzeczy, nad którymi sprawują pieczę, bez zgody składającego, chyba że jest 

to konieczne do jej zachowania w stanie nie pogorszonym. 

15. Wykonawca w czasie realizacji zadań wynikających z umowy zobowiązuje 

się do prowadzenia dokumentacji z ich wykonania w sposób uzgodniony 

z Zamawiającym. 



   
 

 3 

16. Zamawiający ma prawo do dokonywania samodzielnej kontroli wykonania przedmiotu 

umowy. Z przeprowadzonej kontroli Zamawiający sporządzi notatkę podpisaną przez 

osoby kontrolujące i powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. 

17. Osoby, o których mowa w treści § 1 pkt 14.4., przed przystąpieniem do wykonywania 

przedmiotu umowy muszą pobrać klucze na portierni, zaś po ukończeniu pracy muszą 

zwrócić klucze  do miejsca, z którego zostały pobrane. 

18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy i osób, o których 

mowa w treści § 1 pkt 14.4., znajdujące się w pomieszczeniach i na terenie, w których 

realizowana ma być usługa objęta niniejszą umową. 

19. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działania, uchybienia 

i zaniedbania osób upoważnionych przez niego do wykonania przedmiotu umowy, 

w takim stopniu, jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne. 

21. Strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które 

mają wpływ na stan bezpieczeństwa i sposób realizacji umowy w trakcie jej trwania 

jak również po jej rozwiązaniu. 

22. W trakcie realizacji umowy liczba dni/godzin świadczonych usług będzie ulegała 

zmniejszeniu/zwiększeniu o faktycznie przepracowane godziny na poszczególnych 

portierniach, recepcji i szatniach, które mogą być pomniejszone o okres ferii zimowych, 

wiosennych, wakacji, dni rektorskich i innych dni wolnych zgodnie z harmonogramem 

roku akademickiego, obowiązującym u Zamawiającego. 

23. Z tytułu zmniejszenia ilości faktycznie przepracowanych godzin Wykonawcy 

nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 

24. Harmonogram będzie przekazywany koordynatorowi z wyprzedzeniem jednego miesiąca. 

25. W zakresie realizacji umowy ustala się następujących koordynatorów: 

-   Ze strony Zamawiającego  – …………………., tel. ..………  e-mail:……………...; 

- Ze strony Wykonawcy  – ………………. , tel. ..……………      e-mail:……………...;  

 

 

§ 2. 

1. Przyjęcie obiektów pod ochronę i dozór oraz obsługę szatni przez Wykonawcę, nastąpi 

na podstawie Protokołu przekazania w dniu 1 kwietnia 2016 r. 

2. Zdanie obiektów przez Wykonawcę pod dozór Zamawiającego, po zakończeniu trwania 

umowy, nastąpi na podstawie Protokołu odbioru. 

 

 

CZAS TRWANIA UMOWY 

      § 3.  
1.   Niniejsza umowa obowiązuje od 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.  

2. Odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy rozpoczyna się od dnia 

01.04.2016 r. w godzinach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI  

§ 4. 

1. Wartość umowy za wykonanie usługi określonej w niniejszej umowie zgodnie z przyjętą 

ofertą, w okresie jej trwania wyniesie nie więcej niż brutto: …………… zł  

     (słownie: ……) 

2. Wycena szczegółowa zamówienia określona jest w Załączniku nr 2. 

3. Maksymalna wartość umowy brutto określona w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w czasie 

jej trwania nie podlega zmianie z zastrzeżeniem w § 4 ust. 4 i w § 8 ust. 3 umowy. 
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4. Wartość umowy brutto może ulec zmianie o wskaźnik VAT, w przypadku wystąpienia 

okoliczności, z których wynikać będzie obowiązek stosowania innej stawki VAT zgodnie 

z obowiązującą  ustawą o podatku od towarów i usług.  

                  

 

§ 5. 
1. Płatność będzie dokonywana na podstawie faktury VAT zgodnie z wyceną określoną 

w Załączniku nr 2.  

2. Wykonawca będzie wystawiał jedną fakturę, na której będą wyodrębnione osobne pozycje 

dla każdej wykonywanej usługi zgodnie z liczbą przepracowanych godzin w danym 

miesiącu: osobno dla każdej portierni, recepcji oraz każdej szatni.  

3. Faktury za wykonaną usługę wystawiane będą raz w miesiącu zawsze ostatniego dnia 

miesiąca. 

4. Należność za usługę regulowana będzie przez Zamawiającego przelewem w terminie 

30 dni od daty wystawienia faktury i dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego, 

Na konto wskazane przez  Wykonawcę. 

5. W przypadku nie zapłacenia faktury w terminie, Wykonawca może naliczyć odsetki 

ustawowe za nieterminowe uregulowanie faktury.  

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE 

§ 6. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w następujących 

przypadkach: 

a)  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 zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

b) naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy lub postanowień 

określonych w Załączniku nr 1: 

- dwukrotnego opóźnienia Wykonawcy ponad czas reakcji grupy interwencyjnej 

wskazany w § 1 ust. 11 umowy, 

- braku przedstawienia dokumentu, wykazującego uprawnienie osoby do kierowania 

zespołami pracowników ochrony fizycznej, lub zaświadczenia o stanie zdrowia lub  

zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,  

- dwukrotnego naruszenia postanowień umowy co do częstotliwości wykonywania 

czynności lub niewłaściwego ich wykonywania, co naraziło Zamawiającego na 

szkodę, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do prawidłowego wykonywania 

umowy,  

      c) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania usług bez uzasadnionych przyczyn 

lub nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) utraty przez Wykonawcę koncesji na wykonywanie działalności w zakresie usług 

ochrony, 

e) złożenia wniosku o upadłość Wykonawcy, 

f) w razie nie przedłużenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia 

potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

za szkody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – OC. 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy nastąpi w formie pisemnej, 

w przypadku wskazanym w ust. 1 pkt. b) do f), w terminie 1 miesiąca od powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu chociażby jednej z przyczyn, określonych w ust. 1. 
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3. W wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy strony dokonają rozliczeń poniesionych kosztów przez Wykonawcę 

do dnia odstąpienia od umowy. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% 

wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 .  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 200 zł. brutto 

za każdą rozpoczętą minutę opóźnienia ponad czas reakcji grupy interwencyjnej wskazany 

w § 1 ust. 11 umowy.  

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§7 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony danych osobowych pozyskanych 

lub udostępnionych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2015.2135) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych 

oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i 

systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (tj. Dz. 

U.2004.100.1024) lub innymi regulacjami o charakterze powszechnym. Działając na 

podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych Zamawiający powierza 

Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych osobowych pozyskanych 

lub udostępnionych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy a w szczególności 

do tego, że nie będzie w okresie obowiązywania niniejszej umowy: przekazywać, 

ujawniać, przetwarzać lub wykorzystywać danych osobowych osobom nieuprawnionym 

oraz, że informacje takie zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji niniejszej 

Umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wymagań technicznych odpowiednich 

dla urządzeń i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, 

na których będą przetwarzane dane osobowe pozyskane lub udostępnione w związku 

z wykonywaniem niniejszej Umowy, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 

osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 

kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 

warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 

systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia poufności danych osobowych pozyskanych 

lub udostępnionych mu w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy również po jej 

wygaśnięciu lub rozwiązaniu z jakiejkolwiek przyczyny. 

5. Zamawiający niniejszym upoważnia Wykonawcę do udzielenia pracownikom ochrony 

imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Wykonawca utrzymuje 

aktualne imienne upoważnienia pracowników ochrony przez cały czas obowiązywania 

niniejszej Umowy (kserokopia upoważnień będzie przekazana do Zamawiającego). 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych nie stanowią inaczej. 
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2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty: 

a) co do zakresu przedmiotu umowy: Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zrezygnowania w czasie trwania umowy z obsługi danej portierni, recepcji, szatni 

określonej w Załączniku nr 1, w określonym czasie, o czym poinformuje Wykonawcę 

z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Rezygnacja taka może nastąpić, gdy dalsze 

utrzymywanie portierni, recepcji, szatni, będzie bezprzedmiotowe ze względu np. na 

zakończenie działalności dydaktycznej, studenckiej, innej w danym budynku, 

sprzedaży obiektu. W tej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

odpowiedniemu zmniejszeniu. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne 

roszczenie wobec Zamawiającego. 

b)  do zakresu przedmiotu umowy: Zamawiający w ciągu trwania umowy zastrzega sobie 

możliwość do czasowego lub stałego zmniejszenia ilości godzin obsługi danej 

portierni, recepcji, szatni, o czym poinformuje wykonawcę z jednomiesięcznym 

wyprzedzeniem. Rezygnacja taka może nastąpić, gdy dalsze utrzymywanie pełnej 

ilości godzin obsługi portierni, recepcji, szatni, będzie bezprzedmiotowe ze względu 

np. na ograniczenie działalności dydaktycznej, studenckiej, innej w danym budynku. 

W tej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. 

Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 

c) w zakresie przedmiotu umowy i wynagrodzenia Wykonawcy: w przypadku powstania 

większej ilości punktów, wymagających obsługi przez Wykonawcę w wyniku zmian 

organizacyjnych u Zamawiającego – nastąpi rozszerzenie zakresu świadczonych 

usług przez Wykonawcę o nowopowstałe punkty przy jednoczesnym odpowiednim 

zwiększeniu wynagrodzenia Wykonawcy o dodatkową liczbę godzin,  

4. Zmiany istotnych postanowień umowy, o których mowa w ust. 3, nastąpią na wniosek  

Zamawiającego poprzez podpisanie przez Strony aneksu do umowy w terminie 14 dni 

od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o przyczynie zmiany. 

5. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory 

rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6.   Integralną częścią niniejszej umowy jest Załącznik nr 1 i 2. 

7. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

              ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 

 


