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UMOWA 

 
 

    w dniu …………………….. r. w Ostródzie pomiędzy Żeglugą Ostródzko-Elbląską Sp. z o.o.   
      w Ostródzie ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda; KRS 0000375998 Sąd Rejonowy w Olsztynie     
     VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 1.239.000 zł, NIP 741-211-18-24, REGON   
     280582249, zwaną dalej w treści umowy  „Zamawiającym,”  
     reprezentowanym przez: 
     Jarosława Szostka  - Prezesa Zarządu  
     Katarzynę Jursza - Prokurenta,  
     a  
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym   przez  
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia    
     publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę o następującej treści : 
 

§ 1 
 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje obowiązek pełnienia dozoru  obiektów i mienia  

Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej w Ostródzie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w siedzibie 
Spółki przy ul. Grunwaldzkiej 49 oraz ochrony elektronicznej w bazie Żeglugi przy ul. Mickiewicza 
23 wspomaganej przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne Wykonawcy, działające jako 
grupy interwencyjne. 
Teren dozoru powierzonego mienia Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o.  w Ostródzie przy       
ul. Grunwaldzkiej 49 tj. budynki, tabor samochodowy, stację paliw i inne nieruchomości 
znajdujące się na tej  posesji oraz teren bazy Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej tj. doki, statki i halę 
Żeglugi Ostródzko – Elbląskiej przy  ul. Mickiewicza 23 w Ostródzie.  
 

§ 2 
 

1. Dozór powierzonego obiektu przy ul. Grunwaldzkiej 49 sprawować będą odpowiedzialni i  
przeszkoleni pracownicy Wykonawcy w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego: 

         -    codziennie od godziny 15,00 do 07,00 rano, 
         -    soboty, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy całodobowo 
              wg. zatwierdzonego grafiku. 

2. Dozór w bazie Żeglugi przy ul. Mickiewicza 23 Wykonawca zapewni poprzez ochronę    
elektroniczną za pomocą  instalacji alarmowej i telewizyjnej składającej się z 6 kamer, dzień-
noc z oświetlaczem IR do 40 metrów posiadających detekcję ruchu z alarmem, którą 
Wykonawca zainstaluje na własny koszt. Kamery muszą być  połączone łączem internetowym 
z Centrum Monitorowania i zainstalowane w punktach umożliwiających  podgląd całego 
terenu bazy.  Kontrola obiektu całodobowa, w tym obserwacja stanu zanurzenia statków. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy pełnić usługi ochrony przed kradzieżami,                     
               włamaniami, niszczeniem mienia i szkodami mogącymi powstać w wyniku zdarzeń losowych.   

 
§ 3 

 
1.   Zamawiający przekazywać będzie codziennie, za wyjątkiem niedziel, świąt i dni wolnych od   
      pracy, przez swych upoważnionych pracowników, pod dozór obiekty zamknięte i tabor   
      samochodowy, należycie oświetlone i zabezpieczone przed włamaniem. 
      Wszystkie niedociągnięcia w tym zakresie będą meldowane i zapisywane w książce dyżurów. 
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2.   Wszelkie wejścia na teren dozorowanych obiektów od chwili objęcia dozoru mogą nastąpić   
      tylko i wyłącznie przez osoby uprawnione przez Zamawiającego, a szczególnie pracownicy   
      rozpoczynający pracę przed godziną 7.00 oraz kończący pracę po godz. 15.00. 
 

§ 4 
  

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej bez   
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

              W przypadku naruszenia postanowienia punktu 1 Zamawiający może od umowy odstąpić ze    
              skutkiem natychmiastowym. 
       

§5 
 
1. Pracownicy ochrony winni być jednolicie umundurowani, oraz posiadać w trakcie pełnienia 

służby identyfikatory z imieniem i nazwiskiem, nazwą firmy oraz aktualnym zdjęciem. Powinni 
być wyposażeni w  środki łączności bezprzewodowej. 
 

2. Wymaga się od Wykonawcy zainstalowania na własny koszt i wdrożenia w porozumieniu z 
Komendą Powiatową Straży Pożarnej w   Ostródzie monitoringu przeciwpożarowego (cztery 
czujniki) spełniającego wymogi ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie  Przeciwpożarowej ( Dz.U. 
nr.81 z 1991 r. z późniejszymi zmianami), który jest własnością wykonawcy. 
 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę zawartą z Komendą Powiatową Straży Pożarnej 
w   Ostródzie na prowadzenie monitoringu ppoż. Zamawiający nie wyraża zgody na 
podwykonawstwo w tym zakresie. 
 

4. Wykonawca przedstawi aktualne certyfikaty i świadectwa dopuszczające urządzenia do transmisji 
alarmów pożarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 20 czerwca 2007 r. Dz.U.nr 143, poz.1002. 

  
5. Wykonawca zainstaluje na własny koszt system telewizji przemysłowej ( 6 kamer stacjonarnych z 

funkcją  nagrywania – archiwizacji, w siedzibie bazy Żeglugi ul. Grunwaldzka 49 i ( 1 kamera) w 
biurze Żeglugi  ul. Mickiewicza 9, który jest   własnością Wykonawcy. 

 
6. Wykonawca zapewni reakcję grupy interwencyjnej w czasie do 15 minut od 
        momentu wezwania – przekazania sygnału alarmowego. 
 
 

§6 
 

1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania obowiązków : 
-        ograniczenie dostępu do chronionych obiektów osobom nieupoważnionym poza godzinami     
         pracy i w dni wolne od pracy, 
-        patrolowanie obiektów i terenów do tych obiektów przyległych, 
- zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i innym osobom przebywającym 
        na strzeżonym terenie, 
-       zabezpieczenie mienia oraz wewnętrzna i zewnętrzna ochrona obiektów przed działaniami   
        przestępczymi, a w szczególności przed kradzieżą, włamaniem, dewastacją oraz innymi   
        zamachami na mienie będące własnością zamawiającego, 
-       Wykonawca zobowiązuje się do należytego utrzymywania ładu i porządku w odpowiedniej    

 porze roku na stanowisku pracy i placach wewnątrz Zakładu.  
        Do tych czynności  zalicza się zamiatanie, odśnieżanie i posypywanie piasku na głównych     
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        traktach do posesji. 
-       obsługa urządzeń i instalacji alarmowych, ppoż. i monitoringu, w które wyposażone będą   
          obiekty, 
-   odnotowywanie  rzeczywistego czasu przybycia kierowcy autobusu do pracy w książce wyjazdów i     
    powrotów pojazdów mechanicznych     

– wydawanie i przyjmowanie kluczy od osób i osobom do tego upoważnionym  

– włączanie i wygaszanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, 

– otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych do obiektów oraz bram wjazdowych, 

– kontrola pracy pracowników ochrony poprzez prewencyjne przyjazdy Grup Interwencyjnych, 

– utrzymanie schodów wejściowych oraz dojścia do schodów w stanie umożliwiającym bezpieczne   
    wejście do obiektów (odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi), 

– niezwłoczne powiadamianie upoważnionego pracownika zamawiającego o wystąpieniu zagrożeń, 

– przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z    
    2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.), 

– prowadzenie ewidencji osób przebywających na terenie chronionych obiektów po godzinach      
     pracy   Spółki  
 

§ 7 
 
Zamawiający zapozna pracowników Wykonawcy z obsługą sprzętu p.poż. oraz zapewni koordynację i 
współdziałanie na co dzień ze służbami Spółki. 
 

§ 8 
 
Zamawiający może wnosić do Wykonawcy uzasadnione zastrzeżenia w stosunku do pracowników 
wyznaczonych do dozorowania jego mienia i domagać się ich zmiany. 
 

§  9 
 
Strony zobowiązują się do ścisłego współdziałania przy realizacji postanowień umowy. Pracownicy 
Wykonawcy zobowiązani są: 

– pracować zgodnie z instrukcją ochrony, zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia 
z dn.22.08.1997 (Dz.U z 97 r.Nr.114 p.740) 

– w razie pożaru natychmiast powiadomić Straż Pożarną oraz Policję. 

– W razie stwierdzenia kradzieży mienia Spółki lub innych podobnych zdarzeń, należy zabezpieczyć 
ślady ewentualnego przestępstwa, przy stwierdzeniu awarii urządzeń, np. wody itp. natychmiast 
powiadomić Prezesa Zamawiającego oraz Wykonawcę i w zależności od sytuacji odpowiednie 
służby np. Straż Pożarną, Pogotowie Gazowe itp.       

 
§ 10 

 
1. Termin wykonania umowy: od dnia 01.03.2013  r. do dnia 28.02.2014 roku . 
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę przed terminem zakończenia    
     jej obowiązywania z zachowaniem formy pisemnej i trzymiesięcznego okresu       wypowiedzenia.   
3. W przypadku rażącego zaniedbania obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiający może   
    wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, powiadamiając Wykonawcę    
   pisemnie o powodach podjęcia decyzji.  
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§ 11 

 
1. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym opracuje, w oparciu o przepisy określone w ustawie o 

ochronie osób i mienia, Regulamin Pełnienia Służby – załącznik nr 1 do umowy, w którym określi 
szczegółowe zasady ochrony osób i mienia w poszczególnych obiektach. 

 
§ 12 

 
1. Za wykonanie prac określonych w § 1 Zamawiający będzie płacił Wykonawcy miesięczne 

wynagrodzenie w kwocie brutto ………………… zł  
             ( słownie:…………………………………………………………………) 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i opłaty dodatkowe jakie 

mogłyby być poniesione przez Wykonawcę i nie ulegnie ono zmianie w okresie trwania niniejszej 
umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie miesięcznie  przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy nr ……………………………………….., w terminie  14 dni od daty otrzymania faktury za 
wykonaną usługę. 

 
§ 13 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.  

2. Wykonawca w przypadku wystąpienia szkody po stronie Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania niniejszej umowy dokona cesji należnego odszkodowania z tego tytułu, 
przysługującego mu na mocy umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

3. W przypadku wystąpienia szkody po stronie Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia szkody w 
wysokości różnicy pomiędzy wyceną określoną w protokole stwierdzającym powstanie szkody, a 
kwotą uzyskaną z ubezpieczenia, pod warunkiem uczestnictwa przedstawiciela Wykonawcy w 
dokonaniu oględzin i sporządzeniu protokołu oraz jego akceptacji przez Wykonawcę. 

 
§ 14 

 
1. Wykonawca zobowiązuje pracowników świadczących usługi objęte niniejszą umową do 

zachowania tajemnicy państwowej i służbowej oraz przestrzegania przepisów wewnętrznych 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu imienny wykaz pracowników 
pełniących dyżury w ramach niniejszej umowy z podaniem adresów ich zamieszkania, a także 
informować Zamawiającego o każdorazowej zmianie w tym zakresie. 

 
§ 15 

 
1.  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy stanowiące własność osób trzecich   

 pozostawionych na terenie obiektu dozorowanego bez zgody i wiedzy stron występujących   
 w niniejszej umowie. 

2.  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i sanitarny obiektów i   
 pomieszczeń Zamawiającego.  

3.  Wykonawca odpowiada za szkodę spowodowaną kradzieżą z włamaniem, w przypadku, gdy w 
sposób nie budzący wątpliwości zostanie udowodniona jego wina i zaniedbania przy 
wykonywaniu obowiązków. 
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i awarie powstałe na skutek 
niewłaściwego działania lub zaniechania swoich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu 
prac objętych umową. 

5.   Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą za nie  wykonanie lub nienależyte      
      wykonanie postanowień umowy na zasadach określonych w art. 471 i następne kodeksu    
      cywilnego. 

§ 16 

 
 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 
aneksu. 
 
 

§ 17 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu Spółek Handlowych. 
 

§ 18 
 
Spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku 
braku porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 19 
 
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa  dla Zamawiającego i 
jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 

   
 
Integralną częścią umowy jest: 
 
1) Regulamin pełnienia Służby Ochrony mienia Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej w Ostródzie 
2) Książka przyjęcia i zdania dyżuru – służby. 
3) Książka kontroli ochrony 
4) Ewidencja kluczy przedsiębiorstwa 
5) Ewidencja osób pracujących przed i po godz. pracy 
6) Oświadczenie o instalacji monitoringu przeciwpożarowego i systemu telewizji przemysłowej 
 
 
 
 
 
 
Wykonawca                                                                                                                Zamawiający 
 


