
USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ STAŁEJ [sygn. sprawy FZ.38.14.2019.WW.] Strona - 1 - 

 

CZEŚĆ II. SIWZ 
–WZÓR UMOWY– 

 
 

UMOWA nr FZ.38.14.2019.WW. 
 

zawarta w dniu ................................................  pomiędzy  
 
Spółką Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.  
ul. Rybaki 31/35 w Toruniu (87 – 100 Toruń), REGON 871243538, NIP 956-20-18-145,  
o kapitale zakładowym w wysokości 390 986 500, 00 zł, zarejestrowaną pod Nr KRS 
0000014934, zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”,  
reprezentowaną przez: 

1. ..........................................  - .........................................., 
2. ..........................................  - .........................................., 

a 
.................................................................................................................................................... 
o sygnaturze (nr / symbolu) koncesji ........................................................................................ 
....................................................................................................................................................
........................................................................... zwanym(ną) dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”,  
reprezentowanym(ą) przez: 

1. ..........................................  - .........................................., 
2. ..........................................  - .........................................., 

o następującej treści: 
 

§ 1. 
Definicje: 
1. Umowa - oznacza niniejszą umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 

na warunkach zapisanych w niniejszym dokumencie umowy i związanych z nim 
załączników, stanowiących jej integralną część. 

2. Obiekty podlegające obowiązkowej ochronie: 
a) Centralna Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Szosa Bydgoska 49 w Toruniu  

(87-100 Toruń), 
b) Stacja Wodociągowa Drwęca - Jedwabno przy ul. Dworcowa 1B w Lubiczu 

koło Torunia (87-162 Lubicz) 
3. Obiekt podlegający ochronie: 

a) Wydział Sieci Kanalizacyjnej przy ul. Szosa Okrężna 23-25 w Toruniu  
(87-100 Toruń). 

4. Ochrona osób – działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, 
zdrowia i nietykalności osobistej pracowników Zamawiającego i innych osób 
znajdujących się na terenie obiektu. 

5. Ochrona mienia – działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko 
mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikające z tych zdarzeń 
oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. 

6. Pracownik ochrony – osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 
fizycznej lub listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego  
i wykonująca zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony, albo na rzecz 
przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie usług ochrony osób i mienia. 

7. Osoba wykonująca zadania ochrony - osoba wykonująca zadania ochrony, w 
zakresie niewymagającym wpisu na te listy, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał 
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób  
i mienia 
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8. Ustawa o ochronie osób i mienia – Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób  
i mienia (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 ze zmianami). 

9. Należyta staranność – ogólnie wymagana staranność w działalności ochrony osób  
i mienia. 

 
§ 2. 

1. Przedmiotem umowy oraz jej zakres określony został w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz w ofercie 
Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.03.2019 roku do dnia 29.02.2020 roku. 
3. Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania Stron i odpowiedzialnymi 

za realizację przedmiotu umowy oraz nadzór merytoryczny nad jej realizacją, a także 
wykonywania innych czynności przewidzianych umową są: 
 w imieniu Zamawiającego: 

a) Kierownik Wydziału Sieci Kanalizacyjnej .......................................................... - 
tel. ................................................, faks .............................................  
- w zakresie dotyczącym obiektu mieszczącego się przy ul. Szosa Okrężna 23-25 
w Toruniu (87-100 Toruń), 
b) Kierownik Wydziału Produkcji Wody ....................................................... - tel. 
................................................, faks ............................................. 
- w zakresie dotyczącym obiektów mieszczących się: przy ul. Dworcowa 1B w 
Lubiczu koło Torunia (87-162 Lubicz), 
c) Kierownik Wydziału Oczyszczalni Ścieków ....................................................... - 
tel. ................................................, faks ............................................. 
- w zakresie dotyczącym obiektu mieszczącego się przy ul. Szosa Bydgoska 49 w 
Toruniu (87-100 Toruń), 

 w imieniu Wykonawcy jego przedstawicielem (koordynatorem – kierownikiem 
ochrony) jest ……………………………………………………………………………. 
tel. ................................................, faks .............................................; 

 
§ 3. 

1. Wykonawcy przysługuje orientacyjne wynagrodzenie kosztorysowe za realizację 
umowy w wysokości .............................. zł (słownie: ............................................... 
złotych i .... /100 złotego) brutto, w tym wynagrodzenie netto w kwocie 
......................... zł oraz należny … % podatek  VAT w wysokości ........................ zł . 

2. Wynagrodzenie zostało skalkulowane wg stawek określonych w ofercie, biorąc pod 
uwagę, że Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia  
w sposób kompletny, co oznacza, że wszystkie koszty wynikające z realizacji umowy 
są pokrywane przez Wykonawcę i zawarte zostały w w/w wynagrodzeniu, w tym  
w stawkach za roboczogodziny. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, jakie 
powstaną w związku z wykonywaniem usługi. 

3. Należne wynagrodzenie będzie płatne w miesięcznych częściach. Zapłata 
wynagrodzenia nastąpi po upływie miesiąca, w którym zrealizowana została usługa, 
na podstawie faktycznie zrealizowanych roboczogodzin i wg danej stawki 
roboczogodziny określonej w ofercie. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w ust. 3., będzie zrealizowana na podstawie 
faktury/rachunku wystawionej/wystawionego1 przez Wykonawcę po podpisaniu 
protokołu odbioru usługi bez zastrzeżeń przez wszystkich przedstawicieli 
Zamawiającego, o których mowa w § 2 ust. 3 umowy. Faktura/rachunek2 musi 
uwzględniać ceny jednostkowe roboczogodziny za dany okres oraz ilość faktycznie 
zrealizowanych roboczogodzin za dany okres i na danym obiekcie, a także  
wyszczególnienie poszczególnych obiektów oraz sygn. niniejszej umowy. 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić. 
2 Niepotrzebne skreślić. 
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5. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych  
z wykonywaniem usługi przez Wykonawcę. 

6. Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 
fakturze/rachunku3 w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku4, przy czym 
za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień 
wolny ustawowo od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy 
przypadający po tych dniach. 

7. Wartość należnego wynagrodzenia umownego brutto określonego ust. 1 ulega 
automatycznemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu w przypadku zmiany obowiązującej 
stawki podatku VAT. Wynagrodzenie netto pozostaje w takim przypadku bez zmian. 

8. Wykonawca mając świadomość, że Zamawiający dąży do optymalizacji kosztów, 
przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż wynagrodzenie określone w ust. 1 służy 
tylko do wyboru najkorzystniejszej oferty, ma charakter kosztorysowy, a więc 
orientacyjny, oraz że może ulec zmniejszeniu. 

 
§ 4. 

1.  Warunki odpowiedzialności Wykonawcy w razie powstania szkody: 
W ramach odpowiedzialności kontraktowej Wykonawca odpowiada za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
1) Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 

ofertowej (brutto) tj. w kwocie ...................... zł w formie ...................................... 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

2) Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w ust. 2. 
niniejszego § nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 
§ 5. 

1. Wykonawca zapewni na okres prowadzonych usług polisę ubezpieczeniową na 
kwotę minimalną 1 000 000, 00 zł obejmującą ubezpieczenie usług realizowanych 
przez Wykonawcę od odpowiedzialności cywilnej w związku z przejęciem przez 
Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za: 
 szkody wynikające ze zniszczenia, kradzieży oraz innych zdarzeń w 

odniesieniu do robót, obiektów i materiałów, sprzętu oraz innego mienia 
Zamawiającego oraz jego pracowników, 

 szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać związku 
w wykonywaniem niniejszej umowy oraz roszczenia odszkodowawcze 
wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi 
wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być skierowane do 
Zamawiającego. 

2. Wszystkie koszty związane z zawarciem w/w umowy ubezpieczenia oraz opłacania 
składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania usług 
kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem w/w dokumentów 
ubezpieczeniowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu, potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem w/w dokumentów ubezpieczeniowych, Zamawiający sam zawrze Umowę 
ubezpieczeniową, opłacając składki z kwot należnych Wykonawcy. 

 
 

                                                 
3 Niepotrzebne skreślić. 
4 Niepotrzebne skreślić. 
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§ 6. 
1. Strony ustalają następujące kary umowne: 

1) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05 % łącznej wartości umowy 
netto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku każdorazowego 
stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę. 

2) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w wysokości  
10 % łącznej wartości umowy netto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

3) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu umowną w wysokości  
10 % łącznej wartości umowy netto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Strony nie mogą zwolnić się z realizacji zobowiązań niniejszej umowy dokonując 
zapłaty kar umownych. 

3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości 
umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda 
powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę umowną, Stronom 
przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 7. 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie 
usług objętych umową. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy z najwyższą zawodową 
starannością przy wykonywaniu tego typu usług, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi normami prawnymi. 

 
§ 8. 

1. Zamawiajacy może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, 
gdy: 

1) Wykonawca w rażący sposób naruszył postanowienia niniejszej umowy, w 
szczególności wykonał przedmiot zamówienia niezgodnie z umową, 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą zlożoną przez 
Wykonawcę, a także w przypadku wyrządzenia lub usiłowanie wyrządzenia 
przez pracownikow Wykonawcy szkody Zamawiającemu na skutek kradzieży, 
zniszczenia lub uszkodzenia mienia, jak również spowodował awarię lub inne 
podobne zdarzenia. 

2) Zlożenia wniosku o upadłość Wykonawcy. 
3) Został zajęty majątek Wykonawcy. 
4) Wykonawca przerwał realizację usług objętych umową i nie wykonuje prac 

przez okres co najmniej 3 dni bez względu na to, czy pomiędzy wskazanymi 
dniami występują dni, w których Wykoanwca wykonuje prace zgodnie z 
umową, czy też dni występują kolejno po sobie. 

5) Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiajacego bez jego zgody lub 
niezgodnie z przeznaczeniem. 

2. Strony mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu 
wypowiedzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Strony mogą rozwiązać umowę za porozumieniem Stron w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1. 

4. W przypadku rozwiązania umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
za uslugi wykonane do dnia rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

5. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca wstrzyma dalszą realizację umowy 
poza czynnościami niezbędnymi do zabezpieczenia już wykonanych usług, które 
zostaną określone przez Zamawiającego. 
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§ 9. 
1. Strona, która otrzymała od drugiej Strony informacje stanowiące „tajemnicę 

przedsiębiorstwa” lub informacje niejawne, ma obowiązek: 
1) wykorzystania tych informacji tylko do celów związanych z realizacją niniejszej  

umowy oraz nieudostępniania ich osobom trzecim, ani nie publikowania w 
jakiejkolwiek formie w całości lub w części, 

2) odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz zniszczyć lub zwrócić natychmiast po 
zakończeniu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, 

3) zachować w tajemnicy w/w informacje zarówno w trakcie, jak i po okresie 
obowiązywania umowy, 

4) przekazywania i udostępniania w/w informacji osobom nieuprawnionym, 
5) przechowywania w/w informacji (w tym dokumentów, materiałów, nośników) w 

miejscach do tego nie przeznaczonych, a także w sposób umożliwiający ich 
ujawnienie. 

2. Sposób przekazywania pomiędzy Stronami, wykorzystywania oraz przechowywania 
w/w informacji odbywać się będzie każdorazowo za dokonaniem osobnych, 
szczegółowych ustaleń lub/i porozumień w formie pisemnej. 

3. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że informacje stanowiące 
informacje niejawne bądź „tajemnicę przedsiębiorstwa” muszą być wyraźnie 
oznaczone, jako niejawne bądź stanowiące „tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

 
§ 10. 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:  
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.  
ul. Rybaki 31-35  
87-100 Toruń  
tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51  
e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl  

 Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: 
iod@wodociagi.torun.com.pl .   

 Dane są przetwarzane w celu zawierania umów oraz realizacji ich postanowień  
i zapewnienia sprawnej współpracy z kontrahentami.  

 Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.  
 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 5 lat od zakończenia trwania 

umowy. 
 Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy.  
 Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych 

danych.  
 Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych.  

 Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

 Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W 
ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.  

 Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów 
prawa. 
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§ 11. 
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają 

przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy: 
1) Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U.  

z 2018 r. poz. 2142 ze zmianami). 
2) Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zmianami). 
3) Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn.  

Dz. U. z 2018 r. poz. 412 ze zmianami). 
4) Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zmianami), 
a także 

5) postanowienia „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty 
budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.”. 

2. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości, następujące dokumenty będą uważane, 
odczytywane i interpretowane według następującego pierwszeństwa: 

1) umowa, 
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jej modyfikacje i wyjaśnienia, 
3) oferta Wykonawcy, 

3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach swojego 
statusu prawnego. Niepowiadomienie o powyższych okolicznościach skutkuje 
zawieszeniem umowy do czasu uregulowania w/w okoliczności. 

4. Przedstawiciel Wykonawcy (koordynator – kierownik ochrony), o którym mowa w § 2 
ust. 3, podejmie niezwłoczną współpracę z dotychczasowymi Wykonawcami 
realizującymi świadczenia na rzecz Zamawiającego w zakresie ochrony oraz  
z przedstawicielami Zamawiającego wskazanymi w w/w § 2 ust. 3 umowy – celem 
sprawnego przejęcia obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

5. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Ewentualne zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Zamawiającego i Wykonawcy. 
8. Integralnymi załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Załącznik nr 1  - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (wraz z 
ewentualnymi pytaniami i odpowiedziami oraz modyfikacjami), 

2) Załącznik nr 2  -  Oferta Wykonawcy, 
3) Załącznik nr 3  -  Wytyczne postępowania dla wykonawców i dostawców 

działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., 
4) Załącznik nr 4  -  Polityka Jakości i Środowiska Toruńskich Wodociągów 

Sp. z o.o. 
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