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UMOWA NR  _ /2020 

 

 

Zawarta w dniu …………. roku w Stalowej Woli, pomiędzy: 

 

Sądem Rejonowym w Stalowej Woli z siedzibą w Stalowej Woli, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 

16, 37 – 450 Stalowa Wola, NIP: 865–10–71–005, REGON: 000324518 

reprezentowanym przez: Ewa Habuda – Dyrektor Sądu Rejonowego w Stalowej Woli 

i  

Prokuraturą Okręgową w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27,              

39 – 400 Tarnobrzeg, NIP: 867 – 16 – 19 – 297, REGON 000569734 

reprezentowanym przez: Janusz Woźnik – Prokurator Okręgowy      

 zwanymi w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

zwanych w treści umowy „WYKONAWCĄ”. 

 

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego oznaczonego symbolem ……………… 

prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2019.1843-t.j.) o wartości szacunkowej ustalonej na podstawie art. 138g 

ust. 7 pkt 1 ustawy Pzp, tj. o wartości poniżej 750 000 euro, została zawarta umowa 

następującej treści: 

  

  § 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenia całodobowej 

usługi w zakresie ochrony osób i mienia (terenu, obiektu, urządzeń, mienia ruchomego) w 

obiekcie Sądu Rejonowego w Stalowej Woli i prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli, 

polegających na bezpośredniej ochronie fizycznej.  

 

2. Zamówienie realizowane będzie przez okres 24 miesięcy tj. od 15 stycznia 2021 roku do        

14 stycznia 2023 roku, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Planem ochrony.  

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie w każdym dniu tygodnia całodobowej usługi 

w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu, z tym że, w dni robocze: 

1) segment Sądu – w poniedziałki w godzinach 800 – 1800, oraz od wtorku do piątku 

w godzinach 730 – 1530, ochraniany będzie przez 3 pracowników ochrony (dwóch 

pracowników przy wejściu głównym do budynku oraz jeden pracownik patrolujący 

korytarze przy salach rozpraw w Sądzie Rejonowym); 

2) segment Prokuratury – w poniedziałki w godzinach 730 – 1800, oraz od wtorku do 

piątku  w godzinach 730 – 1530, ochraniany będzie przez jednego pracownika; 
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3) w dni robocze od poniedziałku od godz. 1800 do wtorku do godz. 730, od wtorku do 

piątku w godzinach o 1530 - 730 oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta 

całodobowo obiekt ochraniany będzie przez jednego pracownika.  

2. Rodzaj ochrony o którym w ust. 2, w razie konieczności będzie uzupełniany przez grupę 

interwencyjną.     

 

 § 2 

1. Przedmiot usługi, o którym mowa w § 1 obejmuje w szczególności: 

a) podejmowanie działań zmierzających do ochrony pracowników Zamawiającego 

w miejscu pracy oraz innych osób, przebywających na terenie obiektu Zamawiającego 

przed ewentualnym negatywnym oddziaływaniem osób trzecich, godzących w ich stan 

zdrowia lub bezpieczeństwa, a także w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, 

b) podejmowanie działań polegających na zapobieganiu przestępstwom  

i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także jego dewastacji lub zagarnięciu,  

ze szczególnym uwzględnieniem ochrony punktu kasowego, 

c) znajomość przepisów i instrukcji obowiązujących w Sądzie Rejonowym  

w Stalowej Woli, a dotyczących powierzonego odcinka pracy, 

d) w sytuacjach wymagających ewakuacji osób przebywających na terenie obiektu 

realizowanie czynności wymienionych w planie ewakuacji, 

e) patrolowanie terenu obiektu, 

f) wydawanie, przyjmowanie i przechowywanie kluczy do pomieszczeń (w tym 

wydawanie i przyjmowanie kluczy od osób sprzątających pomieszczenia biurowe), 

g) bieżące i systematyczne prowadzenie „Książki pełnienia służby” oraz grafików pełnienia 

służby, 

h) kontrolowanie ruchu osobowego i materiałowego, 

i) obsługę centralnych systemów alarmowych: sygnalizacji włamania i napadu oraz 

sygnalizacji pożaru i innych urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach ochrony (w 

tym wyłączanie i załączanie systemów alarmowych), odpowiednie reagowanie w 

sytuacji uruchomienia alarmu włamaniowego bądź ppoż. (w tym odwołanie alarmu w 

sytuacjach przypadkowego uruchomienia) oraz zgłaszanie usterek lub awarii tych 

urządzeń wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiającego, 

j) otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych do budynku, szlabanów itp., 

k) w okresie pomiędzy zamknięciem i otwarciem budynku – właściwe zabezpieczenie 

kluczy wejściowych przed kradzieżą, zagubieniem lub kopiowaniem, 

l) uniemożliwienie osobom nieuprawnionym przebywania na terenie obiektu  

po godzinach urzędowania oraz w dni ustawowo i urzędowo wolne od pracy, 

m) prowadzenie ewidencji osób uprawnionych, przebywających na terenie obiektu w dni 

robocze po godzinach urzędowania oraz w dni ustawowo i urzędowo wolne od pracy, 

n) bieżącą obserwację obiektu za pomocą urządzeń telewizji dozorowej, 

o) w wypadku napadu lub pożaru albo innych zagrożeń dla chronionego życia  

i mienia - powiadomienie odpowiednich służb i wyznaczonych pracowników 

Zamawiającego, 

p) udzielanie klientom podstawowych informacji z zakresu miejsca załatwienia spraw,  
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q) powiadomienie kierownictwa Zamawiającego oraz odpowiednich służb  

o zauważonych awariach instalacji wodociągowej, c.o., kanalizacyjnej, elektrycznej, 

gazowej, itp., 

r) zatrzymywanie do kontroli osób wynoszących bez upoważnienia urządzenia lub 

przedmioty stanowiące własność Zamawiającego, 

s) sprawdzanie korytarzy i pomieszczeń ogólnodostępnych pod kątem pozostawienia 

przedmiotów budzących podejrzenie spowodowania wybuchu lub wywołania pożaru 

albo innej awarii, 

t) sprawdzanie prawidłowości zamknięć i zabezpieczeń budynku, 

u) wykonywanie czynności związanych z kontrolą osób wchodzących na teren Sądu  

i Prokuratury w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w tym 

w szczególności mierzenie temperatury ciała osób wchodzących, z wykorzystaniem 

termometru bezdotykowego zapewnionego przez Zamawiającego, kontrolę dezynfekcji 

rąk osób wchodzących na teren Sądu i Prokuratury, kontrolę przestrzegania innych 

wytycznych epidemiologicznych ustanowionych przez organy Państwowe oraz zarządcę 

nieruchomości, 

v) zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji, uzyskanych w związku 

 z wykonywaniem usługi, również po ustaniu umowy. 

 

 

 § 3 

1. Faktyczne rozpoczęcie świadczenia usługi stanowiącej przedmiot umowy rozpoczyna się   

w dniu 15 stycznia 2021 roku o godz. 00:00, z tym zastrzeżeniem, że formalności związane 

z przekazaniem obiektu w celu rozpoczęcia wykonania usługi w dniu 15 stycznia 2021 r. 

o godz. 0:00 zostaną wykonane w dniu 14.01.2021 r. w godzinach pracy Sądu 

i Prokuratury. 

2. Faktyczne zakończenie świadczenia usługi stanowiącej przedmiot umowy nastąpi  

w dniu 14 stycznia 2023 roku o godz. 24:00. 

3. Wykonanie niniejszej umowy zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołu przekazania 

obiektu pod ochronę, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron, wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. W protokole przekazania obiektu zostanie 

zapisane, że faktyczne przejęcie obowiązku ochrony budynku od poprzedniego podmiotu 

zapewniającego ochronę obiektu, nastąpi o godzinie 0:00 w dniu 15.01.2021 r.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli Wykonawcy w zakresie wykonywania przez 

pracowników ochrony obowiązków służbowych. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące 

pełnienia służby będą w formie pisemnej przekazywane Wykonawcy, który jest zobowiązany 

do natychmiastowego ich wyjaśnienia i usunięcia. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób określony w  § 1 

ust. 2 przez pracowników ochrony fizycznej, którzy winni spełniać wymagania określone 

w rozdziale III Ogłoszenia. Niezależnie od powyższego, Wykonawca zobowiązuję się 

spełniać wszystkie wymogi określone w Ogłoszeniu, przez cały okres obowiązywania 

niniejszej Umowy. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest, na każde wezwanie Zamawiającego, do przedstawienia 

dowodów spełniania warunków, o których mowa w rozdziale III Ogłoszenia. W zakresie 

warunku świadczenia usługi ochrony przez pracowników pozostających w pełnej sprawności 

fizycznej ustala się, że na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi zaświadczenie, 

wystawione przez renomowany i zaakceptowany przez Zamawiającego podmiot zajmujący 

się profesjonalnie szkoleniem pracowników ochrony, o pozytywnym zaliczeniu przez 

pracowników, skierowanych do ochrony obiektu Zamawiającego, testów sprawnościowych 

właściwych dla kwalifikowanych pracowników ochrony, z okresu nie późniejszego niż                    

6 miesięcy przed otrzymaniem żądania od Zamawiającego.  

3. Przed przystąpieniem do realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się  

do przedstawienia Zamawiającemu aktualnej listy pracowników ochrony przewidzianych do 

ochrony budynku oraz nadzoru i kontroli.  

4. W ciągu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia 

Zamawiającemu projektu Planu ochrony do zatwierdzenia. Plan ochrony musi być zgodny 

z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględniać charakter obiektu i jego wyposażenie 

techniczne służące do zabezpieczania osób i mienia znajdujących się w obszarze chronionym. 

Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia otrzymania projektu zatwierdzi przedstawioną 

propozycję - po ewentualnym uzupełnieniu. Po dokonaniu zatwierdzenia Wykonawca ma 

obowiązek wprowadzić Plan ochrony do stosowania.  

5. Pracownicy Wykonawcy, biorący udział w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy: 

a) będą posiadać jednolite umundurowanie, dbać o estetykę wyglądu, wykazywać się wysoką 

kulturą osobistą, rzetelnie i sumiennie wykonywać zadania pod nadzorem Szefa Ochrony 

obiektu, który będzie utrzymywać stały kontakt z Zamawiającym; 

b) zostaną wyposażeni w środki ochrony fizycznej osób i mienia, o których mowa  

w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2018.2142-t.j.); 

c) będą posiadać podstawowe przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego  

i pierwszej pomocy, potwierdzone stosownym dokumentem; 

d) będą wykazywać się znajomością obsługi centralki p.poż., centralki sygnalizacji włamania 

oraz monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego; 

e) będą wykazywać się znajomością rozmieszczenia i obsługi wyłączników prądu, zaworów 

wodnych, zaworów c.o.; 

f) będą postępować zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami  

i przepisami dotyczących powierzonego odcinka pracy; 

g) będą brać czynny udział w czasie próbnych ewakuacji – szkoleniowych alarmów 

pożarowych przeprowadzanych w budynku. 

6. W przypadku naruszenia w/w wymagań, Zamawiający wniesie o przydzielenie innego 

pracownika, co Wykonawca zobowiązuje się uczynić bez zbędnej zwłoki. 

7. Zamawiający lub upoważniony przez niego przedstawiciel może wydawać polecenia 

pracownikom Wykonawcy pod warunkiem, że będą mieścić się w przedmiocie umowy, nie 

wpłyną na stan bezpieczeństwa oraz będą zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 

8. Wykonanie niniejszej umowy winno odbywać się zgodnie z wymogami ustawy  

z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2018.2142-t.j.) oraz przy 
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zachowaniu należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności 

prowadzonej przez Wykonawcę. 

9. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację obowiązków określonych w umowie są: 

a) ze strony Zamawiającego:  

- Pani Magdalena Barda, tel. 15 643-46-20; e-mail: magdalena.barda@stalowawola.sr.gov.pl 

- Pan Marcin Bernyś, tel. 666-352-109; m.bernys@tarnobrzeg.po.gov.pl 

 

b) ze strony Wykonawcy: ………………………………….., e-mail: ……………………….. 

 

   § 5 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia usług określonych  

w § 1 i 2 niniejszej umowy zgodnie z posiadaną koncesją wydaną przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji ………………,  której poświadczona za zgodność przez 

Wykonawcę kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

z tytułu prowadzonej działalności w zakresie usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy 

na kwotę wskazaną w Ogłoszeniu o zamówieniu. Kopię aktualnej polisy, poświadczoną przez 

Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” Wykonawca przedłożył przed podpisaniem umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia przez cały okres świadczenia 

usługi, o której mowa w § 1 i 2 oraz przedłożenia Zamawiającemu kopii polisy 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem”, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania 

poprzedniej polisy. 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania umowy do utrzymania wskaźnika 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 27.08.1997r.                            

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2019 

poz.1172 z póź. zm.), a gwarantowana stawka odpisu na PFRON w całym okresie 

obowiązywania umowy będzie wynosiła nie mniej niż 30%. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania informacji o przysługującej Zamawiającemu 

uldze w naliczonej składce na PFRON za dany miesiąc. Kwota ulgi i zasady jej 

wykorzystania reguluje art. 22 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej                          

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2019 poz. 1172 z póź.zm.). 

3. W przypadku utraty przez Wykonawcę wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

o którym mowa w pkt. 1, umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym ze 

skutkiem na koniec miesiąca.  

§ 7 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji mających wpływ na bezpieczeństwo obiektu i interesy handlowe obu stron, 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w trakcie obowiązywania umowy jak i po jej 

rozwiązaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz.U.2019.1010-t.j.). 

mailto:magdalena.barda@stalowawola.sr.gov.pl
mailto:m.bernys@tarnobrzeg.po.gov.pl
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2. W związku ze zobowiązaniem do zachowania tajemnicy Wykonawca zobowiązuje się do 

odebrania od swoich pracowników „oświadczeń o zachowaniu tajemnicy związanej 

z zabezpieczeniem obiektu i wykonywanymi czynnościami ochronnymi”. Uwierzytelnione 

kopie tych oświadczeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia pracy 

każdego z pracowników. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia technicznego obiektu (kraty, 

zamki, monitoring itp.). 

4. Zamawiający zobowiązany jest do właściwego oświetlenia obiektu w porze wieczorowej 

i nocnej oraz do utrzymania w sprawności zainstalowanych w obiekcie urządzeń alarmowych. 

5. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy podczas wykonywania przez nich 

czynności służbowych związanych z realizacją umowy właściwe warunki pracy, a w 

szczególności: 

a) pomieszczenie do pełnienia służby (dyżurkę), pomieszczenie socjalne oraz możliwość 

korzystania z sanitariatu, 

b) możliwość korzystania z linii telefonicznej nr 15 643-45-99 wyłącznie w celach 

związanych z wykonywaniem postanowień umowy. 

 

 

§ 8 

1.  Całkowita wartość za wykonywanie usługi w zakresie rzeczowym, o którym mowa w § 1 

ustalona została w wysokości: 

A    cena netto: ……….. 

/słownie złotych: ……… 

 

B    podatek VAT 23 % - …………… 

/słownie złotych: ………….. 

 

C  Cena brutto (A+B)    

/słownie złotych: …………. 

 

2. Powyższe kwoty wynikają z iloczynu okresu obowiązywania umowy (12 miesięcy) 

i poniższej ryczałtowej stawki miesięcznej za pełnienie ochrony: 

 

                        a. ryczałt miesięczny cena netto: ………….. 

                        b. podatek VAT od a: …………….. 

                         c. ryczałt miesięczny brutto (a+b): …………. 

 

3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie za przedmiot umowy zawiera wszystkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy - usługi ochrony osób i mienia w obiektach 

Sądu i Prokuratury i nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

 

4. Cena ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie ponoszona w 

udziałach procentowych: 

1) Sąd Rejonowy w Stalowej Woli 75%; 
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2) Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu 25%.  

 

5. Wynagrodzenie miesięczne za świadczone usługi będzie płatne przez Zamawiającego 

Wykonawcy z dołu w ciągu 14 dni od daty prawidłowego wystawienia przez Wykonawcę 

faktur VAT (odrębnie na Sąd i Prokuraturę), po zakończeniu każdego miesiąca wraz 

z dołączonym do niej protokołem wykonania usługi (załącznik nr 3 do niniejszej umowy) na 

rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturach. Za dzień zapłaty wynagrodzenia 

przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za 

opóźnienie. 

 

§ 9 

1. Wykonawca rozliczać będzie należność za świadczoną usługę zgodnie ze stawkami, 

ustalonymi w § 7 ust. 1 i 2, niniejszej umowy w oparciu o faktury, wystawiane po upływie 

danego miesiąca będącego przedmiotem rozliczenia. 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania odrębnych faktur dla każdego                                   

z Zamawiających, w udziałach procentowych o których mowa w § 8 ust. 4.   

  

 § 10 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkody powstałe 

w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym za obciążenia 

Zamawiającego związane z nieprawidłowym wykonaniem obowiązku, o którym mowa w                   

§ 2 ust.1 lit. j niniejszej umowy oraz odpowiedzialność za szkody w mieniu i na osobach 

trzecich powstałe w wyniku nienależytego wykonywania obowiązków umownych 

Wykonawcy.  

2. Wysokość szkody zostanie ustalona przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej i może 

zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy. 

  

§ 11  

1. Niezależnie od odpowiedzialności, o której mowa w § 8, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) jednokrotnego, miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7  

w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca; 

b) 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1  

w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sposób określony w § 1,2 

i 4, za miesiąc, w którym stwierdzono niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy; 

c) 30% miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1  

w przypadku niewywiązania się z obowiązku kontynuacji ubezpieczenia  

i dopełnienia obowiązku wynikającego z § 5 ust.3 ustawy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

zastosowanie kary umowne za zasadach ogólnych. 
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3. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia, po uprzednim pisemnym 

poinformowaniu o tym Wykonawcy. 

 

§ 12 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 

60 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu realizacji części umowy, wykonanej do czasu odstąpienia. 

3. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym                          

w przypadku: 

a) cofnięcia lub ograniczenia Wykonawcy koncesji na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia; 

b) naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień niniejszej umowy,  

w szczególności obowiązków określonych w § 1, 2 i 4 umowy; 

c) dwukrotnego naliczenia kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2; 

d) wszczęcia przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego lub otwarcia 

postępowania likwidacyjnego; 

e) braku spełniania przez pracowników Wykonawcy warunków określonych  

w rozdziale III Ogłoszenia; 

f) zaniechania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy (tj. jeżeli w sposób 

nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 4 godz.); 

g) braku rozpoczęcia przez Wykonawcę bez uzasadnionego powodu realizacji przedmiotu 

umowy. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania zwykłej formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 13 

1. Z Zastrzeżeniem ust. 4, niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień niniejszej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

2. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz 

osób trzecich. 

3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę bez udziału podwykonawców. 

4. Zasady zmiany wynagrodzenia: 

1) W oparciu o art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, Strony postanawiają, iż dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu do Umowy, w wypadku wystąpienia zmiany: 

a. stawki podatku od towarów i usług, 

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej,  ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
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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. 

2) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian 

o których mowa w pkt 1). 

3) W wypadku zmiany, o której mowa w pkt 1 lit. a), wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4)  W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego 

minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem obciążeń publicznoprawnych, 

wynikających z tych zmian. 

5)  W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany. 

6) W przypadku gdy zmiany określone w pkt 1) wchodzą w życie po dniu składania ofert, 

a wynikają z aktów prawnych ogłoszonych przed dniem złożenia oferty przez 

Wykonawcę, Wykonawca nie jest uprawniony do wnioskowania o dokonanie zmiany 

wynagrodzenia na tej podstawie.  

7)  Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego wykazania 

(udokumentowania oraz szczegółowego wyliczenia) przez Wykonawcę wysokości 

dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 1, 

a w szczególności ich wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający 

uprawniony jest do zweryfikowania prawidłowości wykazanego przez Wykonawcę 

wzrostu kosztów wprowadzanej zmiany, sprawdzenia czy wprowadzona zmiana jest 

adekwatna do zmian wprowadzonych przepisami prawa. 

 

§ 14 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843-t.j.) oraz Kodeksu 

cywilnego, jeżeli przepisy w/w ustawy nie stanowią inaczej, a także przepisy ustawy z dnia 

22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2018.2142-t.j.). 

 

§ 15 

1. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów mogących powstać na tle 

niniejszej umowy. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporu, strony 

poddadzą spór pod rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. 
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2. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

po jednym dla każdej ze stron. 

3. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy: 

a) Załącznik nr 1- koncesja wydana przez MSWiA 

b) Załącznik nr 2- wzór protokołu przekazania obiektu pod ochronę 

c) Załącznik nr 3- wzór protokołu odbioru wykonanej usługi 

 

 

 

 

WYKONAWCA:                                                                                    ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 2 do umowy Nr _ /2020 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA OBIEKTU POD OCHRONĘ 

 

W dniu 14 stycznia 2021 roku w siedzibie Sądu Rejonowego w Stalowej Woli przy                 

ul. ks. J. Popiełuszki 16, dokonano/nie dokonano przekazania obiektu Sądu i Prokuratury -               

w celu świadczenia całodobowej usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób, budynków                     

i mienia Sądu Rejonowego w Stalowej Woli i Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli - na 

podstawie umowy Nr _/2020 z dnia ………… 2020 r. Zamawiający (zdający): 

Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, ul. ks. J. Popiełuszki 16, 37-450 Stalowa Wola przekazuje 

niniejszym protokołem  

Wykonawcy (przyjmującemu): …………………………………………… 

nieruchomość przy ul. ks. J. Popiełuszki 16 w Stalowej Woli , w tym: 

a) budynek Sądu Rejonowego w Stalowej Woli 

b) budynek Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli 

wraz ze znajdującym się w obiektach mieniem. 

Osoby przekazujące obiekt ze strony Zamawiającego: 

a) ………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………. 

Osoby przyjmujące obiekt ze strony Wykonawcy: 

a) ………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………… 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy klucze do budynków oraz pomieszczeń wg 

dołączonego wykazu. 

Uwagi ………………………………………………………………………………………… 

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

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

ze strony Zamawiającego:                                      

…………………………………………. 

…………………………………………. 
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ze strony Wykonawcy: 

………………………………………. 

………………………………………. 

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
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Załącznik nr 3 do umowy Nr _/2020 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANIA USŁUGI 

 

W dniu ……………………... roku w siedzibie Sądu Rejonowego w Stalowej Woli przy                            

ul. Kościuszki 15, dokonano/ nie dokonano odbioru całodobowej usługi bezpośredniej 

ochrony fizycznej osób, budynków i mienia Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, świadczonej 

przez …………………………………………………. w miesiącu ………………… roku, na 

podstawie umowy Nr _ /2020 z dnia ……………………….  

Wykonawca oświadcza, że usługa świadczona była w sposób ciągły, zgodnie                        

z wymogami określonymi w wyżej wymienionej umowie wraz z załącznikami. 

Przedstawiciel Zamawiającego potwierdza przyjęcie usługi bez zastrzeżeń/wnosi 

następujące zastrzeżenia: 

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

 

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

 

UWAGI: 

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

 

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

 

 

PODPISY PRZEDSTAWICIELI STRON UMOWY: 

 

 

 

 

 

ZE STRONY WYKONAWCY                                       ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

 

 


