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UMOWA 

zawarta w dniu …… marca 2021 r. we Wrocławiu pomiędzy: 

Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu,  

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, NIP: 896-10-03-245, REGON: 000514377, 

reprezentowanym przez: 

Małgorzatę Hasiewicz – Dyrektora Generalnego, 

zwanym dalej Zamawiającym 

a   

…………………………………………………………………………………………………..,  

NIP ………………,  REGON ………….., 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

§ 1  

PRZEDMIOT  UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki wynikające  

z wykonywania usługi polegającej na otwieraniu i zamykaniu drzwi wejściowych głównych 

i drzwi wejściowych z klatek schodowych na salę obsługi w budynkach delegatur 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, położonych przy ul. Piłsudskiego 12 

w Jeleniej Górze oraz ul. Skarbka 3 w Legnicy, w następujących terminach: 

1) poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek – otwarcie o godz. 7.30 i zamknięcie o godz. 16.05; 

2) środa – otwarcie o godzinie 7.40 i zamknięcie o godzinie 18.05; 

3) poza godzinami określonymi w pkt. 1 i 2, w przypadku nagłych wypadków lub awarii: 

poniedziałek-niedziela całodobowo (również dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy) 

– otwarcie i zamknięcie zgodnie z telefonicznymi instrukcjami Zamawiającego 

(maksymalnie 2 wezwania w miesiącu – wliczone w miesięczne ryczałtowe 

wynagrodzenie). 

2. Otwieranie i zamykanie drzwi w budynkach delegatur, o których mowa w ust. 1 musi nastąpić 

w obecności co najmniej jednego pracownika Zamawiającego, z obowiązkiem jego 

uwierzytelnienia, poprzez okazanie swojej karty czasu pracy pracownikowi Wykonawcy. 

W przypadku, w którym żaden z pracowników Zamawiającego nie stawi się w tym celu  w czasie 

określonym w ust. 1 pkt 1), 2) i 3), Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu 

dodatkowych 15 minut na przybycie. Jeżeli po dodatkowych 15 minutach żaden z pracowników 

Zmawiającego się nie stawi, Wykonawca zobowiązany jest odstąpić od realizacji zadania 

polegającego na otwarciu drzwi, a w przypadku zadania polegającego na zamknięciu drzwi, 

zrealizować je.  

3. Podczas realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 klucze do budynków znajdują 

się w posiadaniu Wykonawcy, który jest za nie odpowiedzialny.  

4. Klucze, o których mowa w ust. 2, zostaną przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym przez 

kierowników delegatur, o których mowa w ust. 1. Z dniem zakończenia okresu obowiązywania 

niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać klucze protokołem zdawczo 

- odbiorczym kierownikom delegatur, o których mowa w ust. 1. 

5. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki wynikające z wykonywania 

usługi polegającej na zabezpieczeniu elektronicznym połączonym z interwencją patrolu 
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ochronno-interwencyjnego w delegaturach, o których mowa w ust. 1, zgodnie z poniższymi 

wytycznymi: 

1) dostarczenie do każdej delegatury, o której mowa w ust. 1, trzech pilotów antynapadowych 

umożliwiających wysłanie natychmiastowego sygnału alarmującego do Wykonawcy; 

2) ciągłe, całodobowe monitorowanie sygnałów generowanych przez piloty antynapadowe;  

3) niezwłoczne wysłanie patrolu ochronno-interwencyjnego do danego obiektu po odebraniu 

sygnału z pilota antynapadowego, w celu wyeliminowania zagrożenia oraz zabezpieczenia 

tego obiektu poprzez niezwłoczne podjęcie działań polegających na obronie życia i zdrowia 

zagrożonych osób oraz zabezpieczenia mienia Zamawiającego, przy czym czas reakcji,  

tj. czas przybycia patrolu ochronno-interwencyjnego nie może być dłuższy niż 15 minut od 

momentu jego wezwania;  

4) zawiadomienie, w razie konieczności, właściwych publicznych służb ochrony (policja, straż 

pożarna, pogotowie medyczne) o zagrożeniach; 

5) konserwacja polegająca na wymianie baterii/akumulatorów w pilotach antynapadowych 

oraz niezwłoczne usuwanie awarii pilotów antynapadowych lub w przypadku braku 

możliwości usunięcia awarii, wymianie pilotów na nowe; 

6) do patrolu ochronno-interwencyjnego, Wykonawca skieruje odpowiednio 

wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników, legitymujących się wymaganą 

przepisami prawa licencją, odpowiednio umundurowanych zgodnie z wymogami ustawy  

o ochronie osób i mienia, wyposażonych w identyfikatory, środki przymusu bezpośredniego 

i ochrony osobistej, a także w niezbędne środki łączności umożliwiające wezwanie policji 

lub innych publicznych służb ochrony; 

7) pracownicy patrolu ochronno-interwencyjnego podlegają bezpośrednio Wykonawcy. 

Kierownicy delegatur, o których mowa w ust. 1, mogą wydawać pracownikom patrolu 

ochronno-interwencyjnego dyspozycje w formie ustnej z pominięciem osób 

reprezentujących Wykonawcę. Dyspozycje te będą wykonywane tylko w przypadku, jeżeli 

mieszczą się w przedmiocie umowy i nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają 

ujemnie na stan bezpieczeństwa obiektu, w którym przeprowadzana jest interwencja. 

Pracownik patrolu ochronno-interwencyjnego przed podjęciem czynności na podstawie 

dyspozycji ma prawo uzgodnić planowane czynności bezpośrednio ze swoim przełożonym;  

8) interwencja patrolu ochronno-interwencyjnego kończy się w chwili wyeliminowania 

wszelkich napotkanych niebezpieczeństw związanych z życiem i zdrowiem zagrożonych 

osób oraz uszkodzeniem mienia Zamawiającego; 

 

§ 2 

OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że na podstawie koncesji nr ............ z dnia ............ wydanej przez 

......................., uprawniony jest do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na 

sprawowaniu ochrony osób i mienia.  

2. Wykonawca oświadcza, iż zawarł umowę ubezpieczenia (polisę ubezpieczenia z zakładem 

ubezpieczeniowym) od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej, z tytułu szkód 

zaistniałych w mieniu Zamawiającego, w związku z prowadzeniem działalności w zakresie usług 

ochrony objętych przedmiotem umowy. Kserokopia powyższej polisy stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

3. Wykonawca będzie świadczyć usługi objęte niniejszą umową z należytą starannością, zgodnie  

z praktykami przyjętymi przy świadczeniu tego rodzaju usług oraz zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa w zakresie ochrony osób i mienia. 
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4. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu w ochranianym mieniu powstałe 

z niewykonania lub nienależytego wykonania  obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje i materiały, które 

uzyskał podczas i w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Dochowanie tajemnicy 

obowiązuje zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu. 

6. Po każdej interwencji, o której mowa w § 1 ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

kierownikowi danej delegatury, w terminie jednego dnia od zdarzenia, podpisanego protokołu  

z podjętych czynności.  

 

§ 3 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zachowa w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na stan 

bezpieczeństwa działania Wykonawcy w czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej 

zakończeniu. 

2. Zamawiający wyraża zgodę na oznakowanie zabezpieczanych obiektów przez Wykonawcę na 

okres trwania niniejszej umowy. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

1. Tytułem wynagrodzenia za świadczone usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie …….. zł 

netto. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej  

z przepisów prawa obowiązujących na dzień wystawienia faktury. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu prawidłowo wystawione faktury VAT 

w terminie do 14 dni od zakończenia danego miesiąca. 

3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 na podstawie faktury 

VAT, w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego.  

4. Za nieterminową zapłatę Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych.  

5. Kwota wskazana w ust. 1 nie podlega zmianie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy  

i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z jej realizacją. 

6. Całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może 

przekroczyć kwoty …….. zł brutto. 

 

§ 5 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEWYKONANIA 

LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poprzez zapłatę kary umownej w następujących 

przypadkach i wysokości: 

1) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

trzykrotności wynagrodzenia brutto zapłaconego przez Zamawiającego Wykonawcy,  

za ostatni pełny miesiąc wykonywania umowy przed odstąpieniem; 

2) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
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pięciokrotności wynagrodzenia brutto zapłaconego przez Zamawiającego Wykonawcy,  

za ostatni pełny miesiąc wykonywania umowy przed odstąpieniem; 

3) za opóźnienie przez Wykonawcę wykonania czynności, o których mowa w § 1 ust. 1, 

w wysokości 150,00 zł brutto, za każde 15 minut opóźnienia, z ograniczeniem wysokości 

jednorazowej kary do kwoty 2 000,00 zł brutto. 

2. Wykonawca nie odpowiada za utratę wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności 

oprogramowania komputerowego i danych zgromadzonych w skradzionym sprzęcie 

komputerowym, które to winny być właściwie zabezpieczone i archiwizowane. 

3. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszej Umowie kar umownych Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości szkody wynikłej z niewykonania lub 

nienależytego wykonywania zobowiązań przez Wykonawcę mających swe źródło w niniejszej 

umowie. 

 

§ 6 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1. Umowa obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2023 r. 

2. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszej umowy lub odstąpienia od niej przed 

terminem jej zakończenia wskazanym w ust. 1. Wcześniejsze rozwiązanie umowy może nastąpić 

w przypadkach wymienionych w Kodeksie Cywilnym oraz: 

1) w trybie natychmiastowym na podstawie jednostronnego odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego, w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonywania 

przez Wykonawcę zleconych usług. Zapłata za okres wykonywanych do rozwiązania 

umowy czynności nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT, pod 

warunkiem podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego kończący współpracę 

między stronami; 

2) w trybie natychmiastowym na podstawie jednostronnego odstąpienia od umowy,  

w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania usług objętych 

przedmiotem niniejszej umowy, w szczególności utraty koncesji na wykonywanie usług 

ochrony;  

3. Rozwiązanie umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 pkt. 1) i 2) nie będzie stanowiło podstawy 

dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy.  

 

§ 7 

OSOBY DO KONTAKTÓW 

1. Zamawiający wyznacza swoich pracowników do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą  

w zakresie wyjaśniania spraw związanych z realizacją umowy: 

1) Krzysztof Nizner – Kierownik Oddziału, tel. 71 340-63-96, e-mail. k.nizner@duw.pl; 

2) Agnieszka Chromicz – Kierownik Delegatury (Jelenia Góra), tel. 75 764 77 11 wew. 121, 

e-mail. a.chromicz@duw.pl; 

3) Beata Mindur – Kierownik Delegatury (Legnica), tel. 76 713 50 00, e-mail. 

b.mindur@duw.pl.  

2. Osobą upoważnioną do bieżących kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy będzie 

................. tel. ..............., tel. kom: .................., e-mail: ...........................; 

3. Osobą upoważnioną do całodobowych kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy, 

niezbędnych do realizacji zapisu § 1 ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy, będzie …………………. 

tel. …………………., tel. kom. ………………, e-mail. ………; 

mailto:k.nizner@duw.pl
mailto:a.chromicz@duw.pl
mailto:b.mindur@duw.pl
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4. Zamawiający może odwołać przyjazd patrolu ochronno-interwencyjnego w czasie do 2 min. 

od jego wezwania pod nr. tel. ………………………………………….. . 

5. Strony są zobowiązane do niezwłocznego powiadomienia się w formie pisemnej o zmianie 

danych teleadresowych osób wskazanych do kontaktów w sprawach związanych z realizacją 

niniejszej umowy. 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

3. W wypadku sporów, jakie mogą wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy sądem 

właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Strony zobowiązują się do wskazania zmian adresów do doręczeń pod rygorem przyjęcia,  

że korespondencja pod adres dotychczasowy jest doręczana skutecznie z chwilą pierwszego 

awizowania przesyłki.  

5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 


