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sygnatura: PU-62/2017                                            Załącznik nr 5a   

 
 

U  M  O  W  A   nr …  (wzór umowy do części pierwszej zamówienia) 
 

 
W dniu ……………..……….. w Toruniu pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 
NIP:  879-017-72-91, REGON: 000001324,    

reprezentowanym  przez : 

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

zwanym dalej w treści Zamawiającym, 
a .…………….………………………………………………………………………………………….……...  

reprezentowanym  przez : 

……………………………………………………………………………………………………………………, 
zwanym dalej w treści Wykonawcą, w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy i udzielenia zamówienia publicznego 
w myśl przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta została umowa o 
następującej  treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu w roku 2018. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy i sposobu jego realizacji, a także zakres usług i czynności objętych 
powierzoną usługą zawierają załączniki nr 1 i 1a do niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian zakresu przedmiotu umowy polegających na rezygnacji z 
usług ochrony danego dotyczących danej nieruchomości w następstwie  rozporządzenia nieruchomością bądź 
zmiany  sposobu zarządzania obiektem. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 będą skutkować zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia finansowe lub prawne. 

 
§ 2 

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w sposób profesjonalny, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2016 
r. poz. 1432) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, a także zgodnie z załącznikami nr 1 
i 1a do umowy. 

2. Wykonawca będzie świadczyć usługi ochrony stanowiące przedmiot umowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do 
dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem §1 ust. 3 umowy. 

3. W okresie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę ubezpieczenia co najmniej 5 000 000,00 
zł. Opłacona polisa ubezpieczenia oc stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  
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4. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy polisa, o której mowa w ust. 3 wygaśnie, Wykonawca odnowi ją i 
przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia dotychczasowej polisy.  

5. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu polisy odnowionej w terminie, o którym mowa w ust. 4, to 
Zamawiający może według własnego wyboru odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt w zakresie określonym w ust 3, a koszty, jakie poniósł opłacając 
składkę ubezpieczeniową może potrącić z płatności należnych  Wykonawcy, na podstawie noty 
obciążeniowej, lub jeśli nie należą się żadne płatności to opłata składek ubezpieczeniowych będzie długiem 
do zapłacenia. 

 
§ 3 

WARTOŚĆ UMOWY 
 

1. Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi nie więcej niż ............ zł (słownie 
złotych: ............) netto, z czego:  

1) ........... zł (słownie złotych: ............) netto z tytułu świadczenia usług ochrony dotyczących 
nieruchomości przy ul. Podmurnej 9-11 w Toruniu; 

2) ........... zł (słownie złotych: ............) netto z tytułu świadczenia usług ochrony dotyczących 
Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii przy ul. Wileńskiej 4 w Toruniu; 

3) ........... zł (słownie złotych: ............) netto z tytułu świadczenia usług ochrony dotyczących 
Uniwersyteckiego Centrum Sportowego przy ul. św. Józefa 17 w Toruniu; 

4) ........... zł (słownie złotych: ............) netto z tytułu świadczenia usług ochrony dotyczących Biblioteki 
Uniwersyteckiej przy ul. Jurija Gagarina 13 w Toruniu. 

2. Wynagrodzenie miesięczne z tytułu świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy wyliczone będzie jako 
iloczyn liczby godzin faktycznie świadczonej ochrony i ryczałtowej stawki roboczogodziny netto wynoszącej 
zgodnie z ofertą Wykonawcy:  
1) ........... zł (słownie złotych: ............) – dla usług ochrony dotyczących nieruchomości położonej przy  

ul. Podmurnej 9-11 w Toruniu:  

2) ........... zł (słownie złotych: ............) – dla usług ochrony dotyczących Interdyscyplinarnego Centrum 
Nowoczesnych Technologii przy ul. Wileńskiej 4 w Toruniu; 

3) .......... zł (słownie złotych: ............) – dla usług ochrony dotyczących Uniwersyteckiego Centrum 
Sportowego przy ul. św. Józefa 17 w Toruniu; 

4) ........... zł (słownie złotych: ............) – dla usług dotyczących ochrony Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. 
Jurija Gagarina 13 w Toruniu. 

3. Ryczałtowe stawki roboczogodziny netto nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

4. Ryczałtowe stawki roboczogodziny netto wskazane w ust. 2 obejmują wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu niniejszej umowy, wraz z kosztami własnymi Wykonawcy, takimi, jak np. koszt wyposażenia 
przez Wykonawcę obiektu Zamawiającego w radiolinię napadową wraz z pilotem, czy koszty działania grupy 
interwencyjnej. 

5. Ryczałtowe stawki roboczogodziny netto wskazane w ust. 2 obejmują ponadto koszty przyjazdu patrolu 
interwencyjnego (zarówno te uzasadnione, jak i w przypadku alarmu z powodu innego aniżeli, włamanie, 
napad, usiłowanie włamania lub napadu, próbna interwencja). 

6. Do kwoty wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca naliczy 
podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących na dzień wystawienia faktury. 

7. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń, że w konsekwencji okoliczności, o 
których mowa w §1 ust. 3 umowy wynagrodzenie określone w ust. 1 może być odpowiednio niższe. 

 
§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze, 
w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 
faktury. 
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2. Wykonawca będzie wystawiał faktury miesięcznie, z dołu, dla każdego z niżej wymienionych obiektów 
osobno: 
1) nieruchomość położona przy ul. Podmurnej 9-11 w Toruniu; 

2) Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii przy ul. Wileńskiej 4 w Toruniu; 
3) Uniwersyteckie Centrum Sportowe przy ul. św. Józefa 17 w Toruniu; 

4) Biblioteka Uniwersytecka przy ul. Jurija Gagarina 13 w Toruniu. 
3. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

4. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca może żądać od Zamawiającego ustawowych 
odsetek za opóźnienie. 

 
§ 5 

KARY UMOWNE 
 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości: 
1) 15% wynagrodzenia łącznego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy - w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego lub 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

2) 0,2% wynagrodzenia łącznego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy - w przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania dowolnego elementu przedmiotu umowy – osobno za każdy 
przypadek,  

3) 5% wynagrodzenia łącznego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy - w przypadku nie 
wykonania usługi ochrony któregokolwiek z obiektów stanowiących przedmiot umowy – za każdy dzień 
braku ochrony.  

2. Strony ustalają, że kara umowna może być potrącona przez Zamawiającego z dowolnej należności 
Wykonawcy, na podstawie odrębnej noty księgowej. W przypadku niewystawienia faktur, zapłata kary 
umownej nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej, przelewem na 
konto wskazane w nocie. 

3. Zastrzeżona wyżej kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 
uzupełniającego  na zasadach ogólnych. 

 
§ 6 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy oraz za wszelkie szkody osobowe i majątkowe wyrządzone 
Zamawiającemu przez Wykonawcę i jego personel a także osoby trzecie, w przypadku niedołożenia przez 
Wykonawcę należytej staranności przy świadczeniu usługi stanowiącej przedmiot umowy, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Wykonawca nie odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego powstałe na skutek okoliczności, za 
które nie ponosi winy. 

 
§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

2) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionej przyczyny lub jej nie 
kontynuuje pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie; 

3) jeżeli wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie sądowe, egzekucyjne lub inne postępowania mogące, w 
ocenie Zamawiającego, mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotu umowy; 
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4) gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu polisy, o której mowa w § 2 ust. 3 umowy, w terminie 
wskazanym w § 2 ust. 4 umowy albo w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy 
ubezpieczenia lub zmniejszenia kwoty sumy gwarancyjnej ubezpieczenia poniżej wartości określonej w § 
2 ust. 3 umowy;  

5) w przypadku co najmniej dwukrotnego naruszenia  istotnych postanowień umowy; 

6) w razie działania na szkodę Zamawiającego;  
7) w sytuacji nie wywiązywania się z realizacji niniejszej umowy lub wykonania umowy niesumiennie, w 

szczególności pozostawienia któregokolwiek z obiektów bez ochrony, choćby na krótki okres czasu; 

8) w innych zaistniałych przypadkach, które spowodują utratę zaufania do Wykonawcy i w ocenie 
Zamawiającego uniemożliwią dalszą współpracę.  

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o 
których mowa w ust. 1, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku określonym w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

4. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących 
po stronie  Wykonawcy. 

 
§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej 
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będzie miało zastosowanie prawo polskie,  
a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego,  Ustawy oraz  przepisy wskazane w §2. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i odbywają się wyłącznie na warunkach wskazanych w Ustawie.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
               Zamawiający        Wykonawca                                                                                

 


