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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ KONWOJOWANIA 
WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH  

znak umowy: …………………………. 
 

zawarta w dniu ………….…….. 2019 r. w Poznaniu (dalej jako: Umowa) pomiędzy:  
 
Miastem Poznań reprezentowanym przez Dyrektora Ogrodu Zoologicznego Ewę Zgrabczyńską, ul. 
Kaprala Wojtka 3, 61-063 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822 zwane dalej w treści 
Umowy „Zamawiającym”; 

 
a 
 
…………………………………………………………………… 
……………………………………………..………………… 
 
zwaną(ym) dalej „Wykonawcą”. 
 
W związku z wyborem Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie  
zamówienia  publicznego na usługi z zakresu ochrony osób i mienia, oraz konwojowania wartości 
pieniężnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie art. 
138o ust. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. 
z dnia 2019.09.27) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, dotyczących zamówień na usługi społeczne o wartości 
mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp, zostaje zawarta  umowa o następującej 
treści:  
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę: 

a. ochrony osób i mienia oraz sprawdzania biletów w maksymalnej ilości 41.183 godzin na terenie 
obiektów Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, tj. obiektu położonego przy ul. Krańcowej 81 oraz 
Kaprala Wojtka 3 (Nowe ZOO) o powierzchni około 120 ha oraz obiektu położonego przy ul. 
Zwierzynieckiej 13 (Stare ZOO) o powierzchni około 5 ha, 

b. konwojowania wartości pieniężnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 
r. o ochronie osób i mienia oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 07 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości 
pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki 
organizacyjne (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 793) w liczbie nie większej niż 93 konwoje  w okresie 
realizacji zamówienia, 

c. podejmowania interwencji przez patrol interwencyjny, w formie bezpośredniej ochrony fizycznej 
doraźnej na terenie chronionego obszaru, obiektu lub urządzenia zgodnie z definicją ujętą 
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. 
w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków 
przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 992) opartą 
o art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, 

d. monitoring w/w obiektów przez zapewnienie między innymi podłączenia lokalnego systemu 
alarmowego do centrum monitorowania Wykonawcy. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy uregulowany jest w Załącznikach do Umowy: 
a. Regulamin i zakres obowiązków służby ochrony w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu, 
b. Harmonogram Godzin. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia w zależności od potrzeb, 
o  nie więcej niż 30% wartości zamówienia. 
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4. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna 
z następujących okoliczności: 

a) zmiana wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca wykaże i wyjaśni, że nie jest w stanie 
zrealizować zamówienia zgodnie z Umową nie ze swojej winy, przy czym nowy wykonawca 
musi wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert 
określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ w zakresie nie mniejszym niż 
dotychczasowy wykonawca. 

5. Nowy wykonawca odpowiada solidarnie z dotychczasowym wykonawcą za zakres Umowy 
dotychczas zrealizowany. 

 
§ 2 

Usługi będące przedmiotem umowy realizowane będą w sposób nieprzerwany od dnia 1 stycznia 2020 
roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. 
 

§ 3 
1. Po zakończeniu świadczenia usługi w danym miesiącu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

miesięczny harmonogram pracy pracowników ochrony zgodnie z wykazem określonym w SIWZ. 
Miesięczny harmonogram powinien zawierać: imię i nazwisko pracownika, daty i godziny pracy. 
Powinien być zgodny z Harmonogramem Godzin.  

2. Po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego w terminie do 4-go dnia następnego miesiąca osoba 
upoważniona przez Zamawiającego na formularzu miesięcznego harmonogramu dokona 
potwierdzenia ilości godzin faktycznie świadczonej usługi oraz prawidłowości i terminowości 
wykonania usługi. 

3. (jeżeli dotyczy) Po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego w terminie do 4-go dnia następnego 
miesiąca osoba upoważniona przez Zamawiającego na podstawie dokumentów przedstawionych 
przez Wykonawcę (w szczególności takich jak zaświadczenia z PFRON, zaświadczeń, decyzji, 
legitymacji) dokona na formularzu miesięcznego harmonogramu potwierdzenia świadczenia usługi 
przez zadeklarowaną w formularzu ofertowym ilość osób niepełnosprawnych, w wymiarze 
odpowiadającym przynajmniej pełnemu etatowi dla każdej z tych osób (zgodnie z wymaganiami 
SIWZ). Osoba upoważniona przez Zamawiającego nie dokona potwierdzenia  prawidłowości 
i terminowości wykonania usług bez wymienionego w tym ustępie potwierdzenia. 

4. (jeżeli dotyczy) Wykonawca wyznacza Szefa Ochrony Obiektu, który odpowiedzialny będzie za 
obsługę Zamawiającego przez cały okres realizacji zamówienia. Szef Ochrony Obiektu zobowiązany 
będzie do:  
a) przyjazdu do siedziby Zamawiającego na każde jego zgłoszenie (w formie mailowej 

i telefonicznej) w dniu zgłoszenia w godzinach od 07.00 do 15.00, nie później niż w terminie 
4 godzin od zgłoszenia, 

b) w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do wykonywanego przez Wykonawcę zamówienia 
ustosunkowania się (drogą mailową) w terminie 24 godzin od otrzymania zgłoszenia, 

c) wizyty w miejscu wykonywania zamówienia minimum 2 razy w tygodniu, co najmniej przez 
okres 2 godzin. 

 
§ 4 

1. Zlecenie na konwój będzie każdorazowo przekazywane telefonicznie, faksem lub drogą mailową na 
telefony i adresy podane przez Wykonawcę w Umowie lub w aneksie do Umowy. Każdorazowe 
zlecenie zawierać będzie zakres, miejsce oraz termin świadczenia usług. 

2. Po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego w terminie do 4-go dnia następnego miesiąca osoba 
upoważniona przez Zamawiającego na formularzu miesięcznego harmonogramu dokona 
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potwierdzenia faktycznie świadczonej usługi konwoju oraz prawidłowości i terminowości wykonania 
usługi. 
 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się do profesjonalnej realizacji przedmiotu Umowy, wyłącznie przy 

wykorzystaniu osób dysponujących określonymi w SIWZ i przepisach prawa zezwoleniami 
i licencjami. 

2. Wykonawca zapewni: 
a. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na kwotę nie niższą niż 350.000,00 zł, 
b. ubezpieczenie od kradzieży mienia i zwierząt Zamawiającego na kwotę nie niższą niż  

1 000 000 zł, czy to przez zawarcie umowy ubezpieczenia (jako ubezpieczający) 
z Zamawiającym jako ubezpieczonym, czy też przez zawarcie umowy ubezpieczenia 
mienia dozorowanego czy chronionego. 

3. Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię polis 
ubezpieczeniowych wymienionych w ust . 2 jak też kopię wymaganej ustawowo obowiązkowej polisy 
OC dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób 
i mienia wraz z dowodami opłacenia składek. Brak ważnej polisy oc stanowi przeszkodę w realizacji 
Umowy i może być podstawą do odstąpienia od Umowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany w każdym czasie do zapewnienia co najmniej dwóch osób wpisanych 
na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, a w godz. od 18.00 do 7.00 - trzech osób 
wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 

 
§ 6 

1. Zamawiający ma prawo kontrolowania realizacji przedmiotu Umowy, w tym kwalifikacji 
i doświadczenia osób wykonujących zamówienie przez wyznaczone osoby. 

2. Wykonawca dysponuje co najmniej czterema osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej.  
a) Osoby te umieją posługiwać się środkami przymusu bezpośredniego oraz posługują się 

językiem angielskim w stopniu podstawowym lub komunikatywnym. 
3. Wykonawca wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia 

stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, 
których dane osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniające możliwość 
ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do 
przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania oraz zapewniające możliwość szybkiego 
przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub 
technicznego. 

6. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację usług. 

7. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne będzie powierzenie Wykonawcy przez 
Zamawiającego przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się zawrzeć umowę 
o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami artykułu 28 RODO 
(rozporządzenie 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 
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o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Uchylanie się Wykonawcy od zawarcia 
tej umowy, uznaje się za przerwę w realizacji usług. 
 

§ 7 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje maksymalne wynagrodzenie w kwocie 

……………….. zł netto, tj. …………………… zł brutto (słownie: ……………………………………), 
z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za rzeczywistą 
ilość godzin zrealizowanych usług według cen wskazanych w ofercie.  

2.  Cena jednostkowa za każdą godzinę świadczenia usług z zakresu ochrony osób i mienia przez 
każdego pracownika wynosi …….. zł netto, tj. ……………. zł brutto (słownie: ………………….). 

3. Cena jednostkowa za jeden konwój wynosi ………… netto, tj. ……………… brutto (słownie: 
………………..).  

4. Cena usług objętych Umową nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 5 poniżej. 

5. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, będzie podlegało zmianie w przypadku: 
a) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, po przedłożeniu przez 
Wykonawcę wykazu osób bezpośrednio realizujących przedmiot Umowy wraz z kalkulacją 
kosztów wynikających z przedmiotowej zmiany; 

b) zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, po przedłożeniu przez 
Wykonawcę wykazu osób bezpośrednio realizujących przedmiot Umowy wraz z kalkulacją  
kosztów wynikających z przedmiotowej zmiany; 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

6. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 5 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o wartość dodatkowego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany ponieść w celu 
uwzględnienia tych zmian, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.   

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 
mowa w ust. 5 powyżej. 

8. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 
2191, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”).  

9. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 8, Wykonawca jest obowiązany do wysłania 
jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”) 
oraz wskazać w niej następujące dane: 
NABYWCA: Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440 
ODBIORCA: Ogród Zoologiczny, ul. Kaprala Wojtka 3, 61-063 Poznań, nr GLN: 5907459620337. 

10. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, 
o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi 
zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.  

11. Ustrukturyzowaną  fakturę elektroniczną należy wysyłać na adres Zamawiającego na Platformie 
Elektronicznego Fakturowania. 

12. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa 
w ust. 10 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu 
zapoznanie się z jej treścią. 

13. W przypadku ograniczenia ilości usług objętych Umową, wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu 
obniżeniu według cen wskazanych w ofercie. 
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14. Wynagrodzenie płatne będzie co miesiąc na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT 
obejmującej miesiąc kalendarzowy świadczenia usług, na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
………………………………..w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. 

15. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest zaakceptowany miesięczny harmonogram zgodnie z § 3 
ust 2 oraz § 3 ust 3. 

8. Rozliczenie za konwój będzie następowało w osobnych comiesięcznych fakturach na podstawie 
faktycznej ilości konwojów, przy uwzględnieniu wynagrodzenia określonego w ust. 3. Podstawą 
wystawienia faktury VAT za konwoje będzie pisemne zestawienie wykonanych konwojów 
potwierdzone przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.  

9. Strony postanawiają, iż za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 
5% ceny ofertowej brutto. 

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia realizacji Umowy. 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy, zgodnie z art. 148 ust. 5 ustawy Pzp. 

4. Zabezpieczenie powinno być wniesione na okres realizacji Umowy oraz przez okres 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia.  
 
 

§ 9 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: 

a. w przypadku wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób niezgodny 
z Regulaminem lub Harmonogramem Godzin – w wysokości 40,00 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi, 

b. w przypadku niezapewnienia usługi konwoju albo patrolu interwencyjnego zgodnie z zasadami 
opisanymi w Regulaminie - w wysokości 300,00 zł za każde naruszenie, 

c. w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 3 Umowy - w wysokości 40.000,00 zł, 

d. (jeżeli dotyczy) w przypadku niespełnienia obowiązku wskazanego w § 3 ust. 3 za każdą 
zadeklarowaną osobę, co do której nie przedstawił dowodów w terminie lub nie udowodnił 
świadczenia przez nią usług , w wysokości 1000,00 zł za każde takie naruszenie oraz dodatkowo 
w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu w/w dowodów, 

e. (jeżeli dotyczy) w wysokości 600,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków określonych 
w  § 3 ust. 4 Umowy, przez wyznaczonego przez Wykonawcę Szefa Ochrony Obiektu. 

3. Zamawiający może potrącić kwoty naliczonych kar umownych z kwoty należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia lub kwoty udzielonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 
§ 10 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności 
powodujących, że wykonywanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
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2. W wypadku określonym w ust. 1 postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania. 
3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 nie wyłącza uprawnień do wypowiedzenia Umowy lub 

odstąpienia od Umowy wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego oraz: 
a. znęcania się przez pracowników Wykonawcy na zwierzętami (jeden przypadek), 
b. w przypadku przerwy w realizacji Umowy trwającej ponad 3 dni, 
c. (jeżeli dotyczy) naruszenia obowiązku, określonego w  § 3 ust. 3 – trzy stwierdzone 

przypadki, 
d. (jeżeli dotyczy) naruszenia obowiązku określonego w  § 3 ust. 4 – trzy stwierdzone 

przypadki, 

e. wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w sposób niezgodny 
z Regulaminem lub Harmonogramem Godzin –  trzy stwierdzone przypadki, 

f. niezapewnienia przez Wykonawcę usługi konwoju albo patrolu interwencyjnego 
zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie – trzy stwierdzone przypadki. 

4. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy jest za każdym razem poinformowanie 
Wykonawcy o stwierdzonym przypadku  realizacji Umowy z naruszeniem Umowy, Regulaminu lub 
Harmonogramu Godzin.  

5. Zamawiający może skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od wystąpienia 
przyczyny odstąpienia. 

 
 

§ 11 
Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp Wykonawcy do 
pomieszczeń i zapewni współdziałanie personelu Zamawiającego – w zakresie niezbędnym do 
wykonania niniejszej umowy. 

 
§ 12 

1. Strony w postaci załączników do Umowy dołączą: 
a) wykaz pracowników Wykonawcy, zgodny z wymogami SIWZ, 
b) wykazy osób upoważnionych do kontaktu ze strony Wykonawcy, 
c) dane kontaktowe, co do których odnosi się SIWZ i jego załączniki, czyli numer/numery telefonu, 

faksu i adres/adresy poczty elektronicznej wykorzystywane we wzajemnej komunikacji  
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Zmiany w/w list należy traktować jako aneksy stanowiące nieistotną zmianę postanowień Umowy, 
wymagające zachowania formy pisemnej. 

 
§ 13 

1. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy jest 
prawo polskie. 

2. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po stronie 
sądów polskich. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. Spory wynikłe ze stosunków objętych niniejszą umową rozstrzygane będą przez sąd powszechny, 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
6. Umowę  sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 

Zamawiający        Wykonawca  
 
.................................................      ................................................. 
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Załączniki: 
1. Regulamin 
2. Harmonogram Godzin 
3. Wykaz obejmujący: 

a)  wykaz pracowników Wykonawcy, zgodny z wymogami SIWZ oraz ofertą Wykonawcy, 
b) wykazy osób upoważnionych do kontaktu ze strony Wykonawcy, 
c) dane kontaktowe, co do których odnosi się SIWZ i jego załączniki, czyli numer/numery telefonu, 

faksu i adres/adresy poczty elektronicznej wykorzystywane we wzajemnej komunikacji  
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 

 


