
UMOWA - WZÓR 
Na usługę ochrony osób i mienia 

 
 
 

zawarta w dniu ………………..  pomiędzy: 
 
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Pile reprezentowanym przez 
dyrektora Zbigniewa Przeworka, zwanym dalej w umowie „Zamawiającym” 
A 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 
 
 
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r., nr 
113, poz. 759 ze zm.) zawarto umowę następującej treści: 
 
 

§1 
 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy: 
a) ochronę mienia i dozór mienia naleŜącego do Zamawiającego w 

obiektach WORD w Pile – ul. Lotnicza 6, oraz podejmowanie 
efektywnych działań mających na celu zapobieganie kradzieŜom i 
dewastacji mienia na w/w terenie przez osoby trzecie. 

b) usługę transmisji alarmów z systemów wykrywania i sygnalizacji 
włamania zainstalowanych w obiektach Zamawiającego do stacji 
monitorującej zainstalowanej w siedzibie Wykonawcy. Transmisja 
realizowana będzie za pośrednictwem łącza radiowego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego zapewnienia stałej i 
fachowej ochrony w/w terenów i znajdujących się na nich obiektów 
wraz z mieniem określonym w pkt. 1a w godzinach ustalonych w siwz 

3. Czynności, o których mowa w §1 pkt. 1a i 2 wykonywane będą przez 
zatrudnionych przez Zleceniobiorcę umundurowanych pracowników 
ochrony fizycznej  
a) Lista osób, które będą oddelegowane do ochrony w siedzibie 

Zamawiającego jest stała, a jej ewentualna zmiana musi być 
zaakceptowana przez Zamawiającego. 
 

§2 
 



1. Zakres obowiązków i czynności pracowników ochrony określa 
szczegółowo siwz  

2. Czas dojazdu grupy interwencyjnej po odebraniu sygnału o alarmie 
wynosi maksymalnie 5 minut. 

3. Przyjmowanie sygnałów alarmowych realizowane będzie całodobowo.  
 

§3 
 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do: 
a) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszystkich 

dostrzeŜonych przypadkach istotnych uchybień w zabezpieczeniu 
mienia, 

b) bieŜącej kontroli działania systemu o którym mowa w §1 pkt. 1b oraz 
raz na kwartał dokonywania przeglądu całości systemu, 

c) usunięcia awarii systemu wykrywania i sygnalizacji włamania w 
ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) usunięcia wskazanych przez Wykonawcę uchybień,  
b) wyznaczenia osób odpowiedzialnych do powiadomienia na 

wypadek powstania alarmu oraz niezwłocznego zgłoszenia 
Wykonawcy o ich zmianie.  

3. W razie nieusunięcia uchybień, o których mowa w §3 pkt. 1a 
Zleceniobiorca wolny jest od odpowiedzialności za poniesioną przez 
Zamawiającego szkodę, w takim zakresie w jakim uchybienia te 
doprowadziły do powstania szkody. 

 
§4 

 
1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedotarcia 

sygnału alarmowego do stacji monitorującej spowodowanego 
niezaleŜnym od Wykonawcy uszkodzeniem lub innym świadomym i 
celowym działaniem przestępczym.  

2. Niesprawność systemu monitorowania powstała z winy Wykonawcy, 
trwająca dłuŜej niŜ 24 godz., uprawnia Zamawiającego do Ŝądania 
stałej (do czasu usunięcia awarii) ochrony fizycznej na koszt 
Wykonawcy. 

 
§5 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zawinione niewykonanie lub 
nienaleŜyte wykonanie czynności określonych w § 1 i §2, w tym w 
szczególności za przypadki kradzieŜy i dewastacji mienia naleŜącego do 
Zamawiającego. 
 

§6 
 



Zamawiający zapewni Wykonawcy pomieszczenie słuŜbowe zaopatrzone 
w energię cieplną, elektryczną i telefon, które spełniać  będzie właściwe 
warunki bezpieczeństwa i higieny pracy jako stanowisko pracy i do 
spoŜycia posiłku oraz apteczkę pierwszej pomocy. 

 
§7 

 
1. Za całość zamówienia (okres trzyletni) Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić Wykonawcy cenę brutto ustaloną w wysokości określonej w 
formularzu oferty,  
tj. 
…………………………………………………………………………………………
………………………… 

2. Wynagrodzenie jest stałe przez czas obowiązywania umowy. 
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy. 
4. Wynagrodzenie będzie płatne w częściach, w okresach miesięcznych, 

na podstawie prawidłowo sporządzonej i dostarczonej faktury VAT. 
 

§8 
 

1. Umowę zawiera się na czas określony tj. 
…………………………………………. 
 

 
§9 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Spory mogące powstać przy realizacji niniejszej umowy strony będą 

rozwiązywać polubownie, a w razie nie osiągnięcia porozumienia 
rozstrzygać je będzie SR Sąd Gospodarczy w Pile. 

 
§10 

 
Zleceniobiorca posiada na prowadzenie działalności w zakresie 
ochrony osób i mienia Koncesję nr ……… 

 
§12 

 
 Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 dla kaŜdej ze stron. 
 
 
 
 
 



      ZAMAWIAJĄCY                                                                                       
WYKONAWCA 
 


