
 

 

Załącznik Nr 1 do Zapytania 

GOKSiR 3430.1.2022 

WZÓR 

UMOWA …………………… 

o świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w 2023 roku 

 

W dniu .................. w Przecławiu pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Przecławiu (72-005), ul. Rekreacyjna 1, REGON: 383734596, NIP: 8513239302, reprezentowanym 

przez: 

Rafał Roguszka – Dyrektor 

Zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM 

a 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

Wpisaną w dniu ……………………. Do rejestru handlowego pod numerem KRS ……………….. 

prowadzonego przez ………….. w ……………. Wydział Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisanym w 

dniu ………………. Do CEIDG pod numerem ………………………….. 

zwaną/ym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 

1. ………………………………….. 

2. ………………………………….. 

NIP …………………………………… REGON …………………………………….. 

 

Została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Zakres Umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia, w zakresie określonym 

niniejszą Umową, usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Zamawiającego 

znajdującego się na terenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Rekreacyjna 1, 

72-005 Przecław zwanej w dalszej części Umowy "Obiektem". 



 

 

2. Ochrona obiektu będzie realizowana codziennie w godzinach od 20.00 do 7.00 dnia 

następnego przez umundurowanego pracownika ochrony, oraz w weekendy i święta wolne 

od pracy 24 godziny na dobę. Godziny mogą} ulec zmianie wg zapotrzebowania 

Zamawiającego. 

 

§ 2 

Obowiązywanie Umowy 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 

2. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez obowiązku zachowania 

terminu wypowiedzenia o którym mowa w ust. 2 w przypadku rażącego zaniedbania przez 

Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy. 

4. Umowa może być rozwiązana przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym w przypadku 

zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za wykonywaną usługę przekraczającą 30 dni. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za każdy miesiąc obowiązywania Umowy jest iloczynem liczby 

roboczogodzin w danym miesiącu i stawki za 1 roboczogodzin usługi, określonej w ust. 2 

niniejszego paragrafu. 

2. Ustala się stawkę za 1 roboczogodzinę usługi w wysokości netto ……………… zł/h (słownie: 

…………) + należny podatek VAT. 

3. Należność za usługę w danym miesiącu regulowana będzie przez Zamawiającego na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty doręczenia wystawionej 

faktury. 

4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania środków pieniężnych przez Bank Wykonawcy. 

 

§ 4 

Zakres odpowiedzialności i obowiązków wykonawcy 

 

1. W ramach wykonywanych zadań stałej ochrony fizycznej w granicach ochranianego obiektu 

do obowiązków Wykonawcy należy: 

➢ wezwanie osób do opuszczenia terenu lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku 

uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu, albo stwierdzenia 

zakłócania porządku, 

➢ niezwłocznego  reagowania  na  wszelkie  nieprawidłowości zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

➢ ochrona przed włamaniem do obiektu, 

➢ ochrona przed zaborem lub uszkodzeniem wyposażenia terenu i obiektu, 

➢ interwencje wobec osób zakłócających porządek, 

➢ obsługa telewizji dozorowej oraz SSP, 



 

 

➢ natychmiastowe reagowanie w sytuacji zagrożenia pożarem, zalania, ewentualnie innych 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz niezwłoczne powiadamianie odpowiednich służb, 

pod rygorem odpowiedzialności Wykonawcy za skutki zdarzeń, jakie mogą wystąpić z 

powodu opóźnienia reakcji na zdarzenie, 

➢ zapewnienie  wykonania,  przez  pracowników  ochrony,  poleceń upoważnionych 

pracowników Zamawiającego, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony 

mienia, 

➢ udokumentowanie przebiegu służby w Dzienniku Zmiany wraz z godzinami obchodów 

prewencyjnych, 

➢ zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących chronionego obiektu, 

➢ zabezpieczenie samochodowej grupy interwencyjnej, której zadaniem będzie, w przypadku 

zgłoszenia zagrożenia lub potrzeby wsparcia, dotarcie do chronionego obiektu w czasie nie 

dłuższym niż 20 minut w godzinach 6.00-20.00. i w czasie nie dłuższym niż 10 minut 

w godzinach 20.00 - 6.00. 

➢ w wyjątkowych okolicznościach zakres obowiązków może się rozszerzyć o proste prace 

związane z organizacją wydarzeń. W razie potrzeby w czasie niekolidującym z wykonywaniem 

zadań ochrony np. pomoc w szatni, odśnieżanie. 

2. Wykonawca w toku wykonywania Umowy zobowiązuje się: postępować sumiennie, a swoje 

obowiązki wykonywać z należytą starannością. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione w mieniu stanowiącym własność 

Zamawiającego i znajdują się na terenie Obiektu w przypadku, gdy szkoda ta powstała z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności niewykonania lub nienależytego 

wykonania obowiązków. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści, które mogłyby 

zostać osiągnięte gdyby szkody nie wyrządzono. 

5. Wykonawca oświadcza, iż posiada aktualną Polisę Ubezpieczenia OC. 

6. Wykonawca wyposaży pracowników ochrony w dozwolone środki przymusu bezpośredniego 

oraz własne środki łączności. 

7. W przypadku napadu, włamania lub innego zagrożenia pracownik ochrony zastosuje 

wszystkie środki dozwolone prawem w celu ochrony oraz powiadomi grup interwencyjną 

Wykonawcy i właściwą terytorialnie służbę dyżurną Policji. 

8. Jednocześnie, niezwłocznie za pośrednictwem posiadanych środków łączności, powiadomi o 

tym fakcie pracownika Zamawiającego……................................. 

 

§ 5 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

 

Zamawiający umożliwi wykonanie usługi poprzez: 

 

1) Zapewnienie w miejscu prowadzenia usługi właściwych warunków sanitarno-higienicznych, 

aw szczególności oddzielnego pomieszczenia o właściwym stanie technicznym z 

ogrzewaniem (przy niskich temperaturach powietrza), a także całodobowy dostęp do wody 

pitnej i pomieszczenia WC. 

2) Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za stan techniczny zabezpieczenia 

Obiektu(dotyczy to zamków, zamknięć, oświetlenia, ogrodzenia, zabezpieczenia ppoż, itp.). 



 

 

3) Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej 

Umowy i do pisemnego zgłaszania wszelkich uwag w zakresie dotyczącym świadczonych 

usług. 

4) Zamawiający wyraża zgodę na oznakowanie przez Wykonawcy Obiektu, w formie i miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

§ 6 

Zmiana Umowy 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zamawiający informuje, że jest administratorem danych osobowych osób reprezentujących 

Wykonawcę oraz osób wskazanych do kontaktu i wykonania usługi. Klauzula informacyjna o 

przetwarzaniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do 

przekazania klauzuli informacyjnej w/w osobom. 

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

stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………..      …………………………………………….. 

(Zamawiający)        (Wykonawca) 


