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Nr sprawy: WORD.GT.220.1.2015 

Załącznik nr 1 

do ogłoszenia o przetargu 

 

Umowa nr …………… 
 

zawarta dnia ……………… w Bydgoszczy pomiędzy: 

 

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bydgoszczy z siedzibą: Al. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz, zwanym dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez: 

 

Marka Staszczyka – p.o. Dyrektora 

 

a 

 

………………………………………………………………………………………………… z siedzibą: 

………………………………………… 

…………………………………………………… , zwanym dalej Zleceniobiorcą reprezentowanym przez: 

 

…………………………………… - ………………………………  

 

 

§1 

1. Na mocy niniejszej umowy Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca przyjmuje do 

dozoru teren Oddziału Terenowego Zleceniodawcy w Inowrocławiu przy ul. Orłowskiej 48 

sprawowany przez jedną osobę na zmianę w następujących godzinach:  

− w dni robocze: pn. - pt. w godz. 15.00 - 7.00 

−  soboty: całodobowo 

− niedziele i święta:  całodobowo 

2. Przejęcie obiektu nastąpi w dniu 07.11.2015 r. o godz. 00.00  

 

§2 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że jest mu znany stan faktyczny przejmowanego do dozoru 

obiektu. 

2. Zleceniobiorca w trakcie umowy zobowiązuje się wykonywać działania prewencyjne 

stanowiące przedmiot umowy w weryfikowalnym systemie obchodowym w 

uzgodnionych ze Zleceniodawcą punktach kontrolnych nie rzadziej niż co godzinę.  

3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do:  

a) ochrony dozorowanego mienia przed jego zniszczeniem, kradzieżą, zdewastowaniem, 

wywiezieniem bądź wyniesieniem przez osoby nieuprawnione i udaremnienia lub 

odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na mienie chronione,  

b) przestrzegania przepisów BHP i ppoż., regulaminów i procedur obowiązujących na 

terenie Zleceniodawcy (Zleceniodawca przeprowadzi stosowne szkolenia 

pracowników Zleceniobiorcy wykonujących usługę będącą przedmiotem umowy).  

c) kontrolowanie upoważnień do wstępu i wjazdu na teren obiektu oraz wynoszenia i 

wywożenia mienia, a także wzywanie osób nieuprawnionych do opuszczenia terenu 

chronionego, a w przypadku osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia 
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lub zdrowia ludzkiego oraz dla chronionego mienia, ich ujęcie w celu niezwłocznego 

przekazania policji,  

d) niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy i policji w razie stwierdzenia kradzieży, 

włamania lub innego przypadku zagrożenia chronionego mienia, 

e) wydawanie i przyjmowanie kluczy od pomieszczeń oraz prowadzenie ewidencji w tym 

zakresie,  

f) kontrolowanie zabezpieczeń zamknięć drzwi wejściowych i wjazdów do pomieszczeń 

magazynowych i biurowych,  

g) każdorazowo po przejęciu i przy zdaniu służby dokonać stosownych wpisów i 

podpisów w zeszycie ewidencji przejmowanego w dozór mienia i zdawanego mienia 

po służbie. 

h) posiadania i prowadzenia na posterunku książki pełnienia służby, 

i) jednolitego umundurowania pracowników.  

 

§3 

1. Zleceniodawca nieodpłatnie udostępni pracownikom Zleceniobiorcy pomieszczenie 

socjalne i sanitariat, oraz zapewni możliwość zabezpieczenia mienia Zleceniobiorcy 

niezbędnego do realizacji zamówienia przed dostępem osób nieuprawnionych.  

2. Zleceniodawca zabezpieczy w sposób właściwy pod względem technicznym powierzany 

w ochronę sprzęt i pomieszczenia.  

 

§4 

Osoby dozorujące obiekt podlegają bezpośrednio Zleceniobiorcy i tylko od niego mogą 

otrzymać polecenia. Zleceniodawca lub uprawniony przez niego przedstawiciel może 

wydawać osobom dozorującym specjalne dyspozycje, z pominięciem Zleceniobiorcy pod 

warunkiem odnotowania ich w książce pełnienia służby Dyspozycje te będą wykonywane 

tylko w przypadku, jeżeli mieszczą się w przedmiocie umowy i nie kolidują z przepisami 

prawa oraz nie wpływają na stan bezpieczeństwa chronionego obiektu.  

 

§5 

1. Zleceniobiorca przedstawi listę imienną pracowników wykonujących usługę będącą 

przedmiotem umowy i będzie informował niezwłocznie o zmianach kadrowych w tym 

zakresie.  

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności i 

informacji, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem usługi będącej 

przedmiotem umowy jak również do pozostawiania w stanie nienaruszonym wszelkich 

materiałów, z którymi mógłby się zetknąć w trakcie wykonywania usługi będącej 

przedmiotem umowy.  

 

§6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony począwszy od dnia 07.11.2015r. do dnia 

06.11.2016r.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego bez podania 

przesłanek leżących u podstaw złożenia takiego oświadczenia.  

3. Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminu 

wypowiedzenia w przypadku pozostawienia obiektu bez dozoru określonego w §1.  
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4. Wypowiedzenie umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§7 

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu umowy Zleceniodawca zapłaci 

Zleceniobiorcy wynagrodzenie miesięczne wynikające z ilości godzin ochrony w danym 

miesiącu przemnożonej przez cenę jednej roboczogodziny …… zł netto + należny podatek 

VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury. 

2. Płatność będzie następowała przelewem na konto Zleceniobiorcy wskazane na fakturze.  

3. Zleceniodawca będzie regulował należności za ochronę w terminie 14 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

4. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zleceniodawca zapłaci odsetki ustawowe.  

 

§8 

1. Nadzór nad prawidłowością wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę w imieniu 

Zleceniodawcy sprawował będzie Kierownik Oddziału Terenowego Zleceniodawcy tel. 

……………… 

2. Za bezpośredni nadzór nad prawidłowością _wykonywania, umowy przez Zleceniobiorcę 

odpowiedzialny będzie ………………… tel. …………………  

 

§9 

1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Zleceniobiorcy z tytułu nie wykonania lub 

nienależytego wykonania umowy określana i ustalana będzie na zasadach 

przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.  

2. Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody spowodowane w miejscu do którego pracownik 

dozoru nie ma dostępu.  

3. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej zawartą z …………………………………………………………………, która 

obejmuje również dozorowane mienie będące przedmiotem niniejszej umowy. 

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania ważności ubezpieczenia, o którym mowa 

w ust. 3, przez cały okres obowiązywania umowy oraz do przekazania Zleceniodawcy 

kopii nowej polisy ubezpieczeniowej w przypadku wygaśnięcia obowiązywania umowy 

ubezpieczeniowej w trakcie wykonywania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej 

umowy. 

 

§10 

Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

 

§12 

Spory mogące powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony zobowiązują się 

rozwiązać polubownie, w razie niemożności osiągnięcia porozumienia w spornej materii ich 

rozpoznanie i rozstrzygnięcie powierzają właściwym miejscowo i rzeczowo sądom 

powszechnym.  
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§13 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 

jednym dla każdej ze Stron. 

 

 Zleceniodawca      Zleceniobiorca 


