
Załącznik nr 6 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie  
ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin 

 -PROJEKT- 
 

Nr postępowania: M-2375-61/2022 
  Strona 1 z 7  

 
 

UMOWA Nr M-2375-61/2022 

Zawarta w dniu ……………………. 

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 

Koszalin, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych  

i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006439, akta rejestrowe 

przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego, NIP: 669-21-91-946, REGON: 330904973,  

reprezentowanym przez Elżbietę Czeszewską – kierownika samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej uprawnionego do reprezentacji Zamawiającego zgodnie                          

z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu KRS, 

zwanym dalej Zamawiającym,   

a  

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

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

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

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług: 

a) fizycznego dozoru osób i mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie,  

ul. Szpitalna 2; 

b) przyjazdu patrolu interwencyjnego na wezwanie Zamawiającego poprzez pilot 

antynapadowy i/lub telefonicznie; 

c) konwojowania wartości pieniężnych na trasie SP ZOZ MSWiA w Koszalinie,  

ul. Szpitalna 2 – Bank Pekao SA ul. Jana z Kolna 11, Koszalin. 

*zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do umowy. 

2. Dozór w czasie pełnienia służby sprawował będzie jeden pracownik Wykonawcy – 

kwalifikowany pracownik ochrony.  

3. Harmonogram dozoru obiektów SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2: 

a) dni robocze: od godz. 21:00 do godz. 6:00 dnia następnego; 

b) soboty i niedziele: od godz. 6:00 w sobotę do godz. 6:00 w poniedziałek; 

c) dni świąteczne: od godz. 6:00 do godz. 6:00 dnia następnego, 

d) dodatkowe godziny ochrony wg. zgłoszenia przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia na prowadzenie usługi 

będącej przedmiotem niniejszej umowy, wydane przez właściwe urzędy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin świadczenia usług w przypadku 

zmiany organizacji czasu pracy Zamawiającego, informując o tym Wykonawcę z 3 

dniowym  wyprzedzeniem. 
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OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do należytego świadczenia usług stanowiących przedmiot 

umowy, zgodnie z zakresem prowadzonej przez siebie działalności oraz przepisami 

regulującymi zasady ochrony osób i mienia.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wydawanych kluczy. Klucze mogą 

być wydawane tylko osobom upoważnionym przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy przedstawić 

Zamawiającemu Instrukcję Ochrony Obiektu opisaną w pkt. 8 OPZ – załącznik nr 2 do 

umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni od 

zawarcia umowy 4 szt. pilota antynapadowego wraz z instrukcją obsługi. 

5. Wykonawca oświadcza, iż usługi będące przedmiotem umowy będzie realizował własnymi 

siłami, nie korzystając z usług podwykonawców.  

6. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych 

podczas świadczenia usług. 

7. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach, zagrożeniach i brakach w mieniu 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować osobę 

koordynującą realizacje umowy ze strony Zamawiającego. 

8. Wykonawca zapewni niezwłoczną reakcję patrolu interwencyjnego w ochranianym 

obiekcie w czasie nieprzekraczającym ……. minut od odebrania sygnału alarmowego.  

9. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 09.12.2013 r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego 

działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz zobowiązuje się do 

jej utrzymania przez cały okres trwania niniejszej umowy. Kopia polisy OC stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

10. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie wartości pieniężnych w transporcie od 

kradzieży i rabunku w wysokości nie mniejszej niż wartość umowy za każde zdarzenie  

i zobowiązuje się do jej utrzymania przez cały okres trwania niniejszej umowy. Kopia polisy 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy  

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania polisy ubezpieczeniowej Zamawiającemu 

po jej odnowieniu w terminie 7 dni, celem wykonania przez Zamawiającego kserokopii 

polisy.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób oraz 

dokumentów potwierdzających kwalifikacje skierowanych do realizacji usługi fizycznego 

dozoru osób i mienia. Wykaz musi zawierać imię oraz nazwisko pracowników ochrony. 

13. Każda zmiana pracowników skierowanych do realizacji usługi fizycznego dozoru osób  

i mienia wymaga aktualizacji wykazu, o którym mowa w ust. 11. Zmiana pracownika musi 

być uzgodniona z Zamawiającym. 

14. Wykonawca na uzasadniony wniosek Zamawiającego zobowiązany jest do zmiany osób 

sprawujących ochronę. Zmiana powinna nastąpić w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.  

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub 

mieniu powstałe w wyniku niewykonania, bądź nienależytego wykonywania zobowiązań 
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wynikających z Umowy. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub 

zaniechania pracowników świadczących usługi. 

16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczące pracowników świadczących usługi wynikające bezpośrednio  

z wykonywanych usług, spowodowane z winy Wykonawcy.  

17. Wykonawca zapewni całodobową dostępność przyjazdu patrolu interwencyjnego. 

18. Osoba przyjmująca zgłoszenie o konieczności przyjazdu patrolu interwencyjnego jest 

zobowiązana zapisać imię i nazwisko osoby zgłaszającej.  

19. Lista osób, które dokonały zgłoszenia, o którym mowa w ust. 17, stanowić będzie załącznik 

do faktury. 

20. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie świadczonych usług. 

 

OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 3 

1. Celem prawidłowej realizacji dozoru powierzonego mienia Zamawiający przekaże 

Wykonawcy dozorowane obiekty w należytym stanie, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami i zarządzeniami oraz wspólnymi uzgodnieniami. 

2. Zmiana godzin świadczenia usług, o których mowa w § 1 ust. 3 nie stanowi zmiany umowy 

i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się: 

a) w okresie wykonywania umowy umożliwić pracownikom świadczącym usługi wstęp na 

teren budynków, 

b) zapewnić pracownikom świadczącym usługi odpowiednie warunki wykonywania pracy, 

tj. dyżurkę oraz dostęp do toalety. 

4. Zamawiający dokonuje oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy. 

5. Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy 

zgłaszane będą Wykonawcy na bieżąco w formie pisemnej, a w nagłych wypadkach ustnie 

lub telefonicznie - osobie koordynującej realizację umowy określonej w § 5 ust. 3. 

6. Konieczność przyjazdu patrolu interwencyjnego Zamawiający będzie zgłaszał przez pilot 

antynapadowy i/lub pod numer telefonu …………………………………….. Zgłoszenia mogą 

być dokonywane 24 godz./dobę.  

 

CZAS TRWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE 

§ 4 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony – od ………………… r. do ………………… r. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 

bez ponoszenia odpowiedzialności za jednostronne rozwiązanie umowy, w przypadku 

zaprzestania wykonywania, niewykonania lub rażąco nieprawidłowego wykonywania 

przedmiotu umowy, przy czym rozwiązanie powinno być poprzedzone pisemnym 

wezwaniem Wykonawcy do wykonania bądź poprawienia wykonania usługi.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku zalegania przez 

Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za wykonane usługi co najmniej przez dwa 

kolejne miesiące, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty. 

4. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron w formie pisemnej  

z zastosowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 
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§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę z należytą starannością i ponosi 

całkowitą odpowiedzialność za jej jakość. 

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Wykonawcy jest 

………………………..…... tel. …………………..…. e-mail: ……………………….. 

3. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego jest 

……………………………….. tel.  ……………………………. e-mail: ……………………….. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkód powstałych wskutek niewykonania 

lub nienależytego wykonania zleconej ochrony, w szczególności spowodowanej przez: 

a) zaniechanie ochrony obiektów; 

b) niezachowanie należytej staranności przy wykonywaniu ochrony; 

c) pełnienie obowiązków przez pracownika Wykonawcy pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających; 

d) umożliwienie wstępu do ochranianych obiektów osobom nieuprawnionym.  

2. W sytuacji określonej w pkt 1, ppkt c) Wykonawca zobowiązuje się do oddelegowania 

innego pracownika ochrony w ciągu 2 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie odpowiada za szkody w mieniu Zamawiającego wynikłe wskutek 

przestępstw dokonanych przy użyciu niebezpiecznych narzędzi, jeżeli pełniący ochronę 

nie mógł jej wykonać z powodu grożącego mu niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia.  

4. Ustalenie wysokości szkody następować będzie na podstawie cen rynkowych 

obowiązujących w dniu powstania szkody. 

 

KONWOJOWANIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH 

§ 7 

1. Konwojowanie wartości pieniężnych odbywać się będzie na trasie określonej w §1 ust. 1 

pkt c) dwa razy w miesiącu, każdorazowo na zgłoszenie telefoniczne.  

2. Wartości pieniężne konwojowane będą samochodami Wykonawcy spełniającymi wymogi 

aktualnie obowiązujących przepisów.  

3. Konwojowanie wartości pieniężnych odbywać się będzie wraz ze wskazanym 

pracownikiem Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest odebrać pracownika Zamawiającego z siedziby SP ZOZ 

MSWiA w Koszalinie, przetransportowanie go do wskazanego banku oraz pełnić ochronę 

pracownika Zamawiającego do momentu wejścia do placówki banku. 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 8 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywane usługi fizycznej ochrony osób i mienia 

stanowić będzie każdorazowo iloczyn ilości godzin sprawowanej ochrony w ciągu 

miesiąca oraz stawki godzinowej w wysokości …………………… zł brutto (słownie:…… ).  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za usługę przyjazdu patrolu interwencyjnego stanowić 

będzie każdorazowo iloczyn ilości interwencji na wezwania w ciągu miesiąca oraz ceny 

za 1 interwencję w wysokości ……………….. zł brutto (słownie:……………….. ). 
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1,2,3, będzie dokonywane przez Zamawiającego 

w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający 

zaleca aby faktura za wykonaną usługę opisana była numerem realizowanej umowy. 

4. Za dzień zapłaty strony uznają dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności, Wykonawcy 

przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienia. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

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

 

KARY UMOWNE 

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za każde naruszenie warunków umowy w wysokości 5 % od kwoty miesięcznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 lub 2 (na podstawie ostatniej faktury 

wystawionej przez Wykonawcę przed zdarzeniem będącym podstawą do 

naliczenia kar umownych); 

b) za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 15% miesięcznego wynagrodzenia brutto (na podstawie ostatniej 

faktury wystawionej przez Wykonawcę przed zdarzeniem będącym podstawą do 

naliczenia kar umownych) pomnożonej przez liczbę pełnych miesięcy do 

zakończenia umowy; 

2. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swoich zobowiązań wobec 

Wykonawcy, na co przez podpisanie Umowy wyraża zgodę Wykonawca. 

3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub 

nieterminowego wykonania umowy, w tym szkody w mieniu będącym w posiadaniu 

Wykonawcy.  

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 10 

1. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, stronom 

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:  

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

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

umowy – Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy; 
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b) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia usług lub przerwania 

ich wykonywania na okres dłuższy niż 1 dzień roboczy i bezskutecznym upływie 

terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego na piśmie; 

c) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu 

usług i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez 

Zamawiającego na piśmie;  

d) w przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego nieprzestrzegania 

przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę przepisów BHP i przepisów 

przeciwpożarowych i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego 

przez Zamawiającego na piśmie; 

e) w przypadku zmniejszenia wielkości sumy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej przez wykonawcę działalności gospodarczej, o której 

mowa w § 2 ust. 7 oraz 8 umowy; 

f) w przypadku trzykrotnego stwierdzenia nieterminowego lub rażąco nieprawidłowego 

wykonania przez Wykonawcę usług objętych umową; 

g) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania umowy osobom trzecim 

bez zgody Zamawiającego.  

 

INFORMACJE POUFNE 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu 

lub rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 

Zamawiającego, obejmujących: 

a) dane osobowe – chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019.1781); 

b) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 

2020.1913); 

c) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa 

Zamawiającego. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zwane są dalej „Informacjami Poufnymi”. 

3. W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia Informacji Poufnych  

w całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, 

Strona ta zobowiązana jest jedynie uprzedzić drugą Stronę o nałożonym na nią 

obowiązku. 

4. W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu Informacji Poufnych 

zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu umożliwienia 

jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych. 

5. Wykonawca bierze odpowiedzialność za zachowanie w poufności informacji dotyczących 

pacjentów Zamawiającego, z którymi mogą się zetknąć jego pracownicy  

w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z umowy.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu 

właściwemu rzeczowo sądowi w Koszalinie. 

4. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu 

prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego  

i likwidacyjnego.   

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 
 

 

Załączniki do umowy: 

1. formularz ofertowy 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

3. kserokopia polisy OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 

4. kserokopia polisy OC z tytułu posiadania ubezpieczenia wartości pieniężnych w transporcie od kradzieży i rabunku 

5. wykaz pracowników skierowanych do realizacji usługi fizycznego dozoru osób i mienia 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


