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UMOWA  NR 1/P/2009/ 

zawarta w dniu ………………………… 2009 r. w Szczecinie  pomi�dzy: 

 

Teatrem Lalek „Pleciuga” z siedzib� w Szczecinie, kod: 70-403, ul. Kaszubska 9, wpisanym 

do rejestru instytucji kultury w Urz�dzie Miejskim w Szczecinie pod nr RIK 7/97, NIP: 851-

020-73-36, REGON 000280465, 

reprezentowanym przez: 

Zbigniewa Niecikowskiego              -  Dyrektora Naczelnego i Artystycznego,  

zwanym dalej Zamawiaj�cym, 

a 

……………………………………………………………………………..  

z siedzib�  …………………………………………………………………,  

wpisan�/ym  …………………………………………………………………,  

pod numerem ………………………………………………. 

Reprezentowan�/ym przez  

1. ………………………………………………. 

2. ………………………………………………., 

Zwan�/ym dalej Wykonawc� 

 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiaj�cego wyboru 
oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustaw� z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo Zamówie� Publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm. ).   
 

§ 1 

1.   Zamawiaj�cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usług� kompleksowej 
ochrony mienia Teatru  Lalek „Pleciuga” na Placu Teatralnym w Szczecinie, polegaj�c� 
na: 
1) ochronie mienia Zamawiaj�cego przed kradzie�� z włamaniem i kradzie�� mienia  

ruchomego znajduj�cego si� na terenie b�d�cym własno�ci� zamawiaj�cego oraz  
w obiektach chronionych tj.: budynku głównym Teatru i budynku gospodarczym, 
 

2).   przeciwdziałaniu zakłóceniom ładu i porz�dku publicznego na terenie wokół  
obiektów teatralnych oraz wewn�trz głównego obiektu chronionego. 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si� na okres 12 miesi�cy od dnia ……… 2009 r. 
do dnia ……………………..  2010 r.      
 
 
 



����������	
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ��� 

 2 

§ 3 
1. Wykonawca zobowi�zuje si� do wykonania usługi ochrony obiektu stanowi�cego now� 

siedzib� Zamawiaj�cego, poło�on� w Szczecinie na Placu Teatralnym, która polega� 
b�dzie w szczególno�ci na: 

a). całodobowe monitorowanie (dozór) obiektu z wykorzystaniem systemu 
telewizji dozorowej TVD, systemu włamania i napadu SWiN i systemu 
sygnalizacji alarmu po�aru SAP, 

b).  obsługa centrali telefonicznej w przypadku: 
-  niezgłaszania si� abonenta docelowego, 
- informowanie pracowników o przybyciu i wpuszczeniu interesanta, 

c). natychmiastowa reakcja pracowników ochrony w razie wysłania alarmu przez  
        pracowników zamawiaj�cego z bezpo�redniego systemu, 

d).  wsparcie - w razie konieczno�ci, grup� interwencyjn� chroniony obiekt, 
wezwan� przez dozoruj�cych, po odebraniu sygnału o zagro�eniu osób lub 
mienia w obiekcie, w celu wyeliminowania zagro�enia oraz zabezpieczenia 
obiektu, 

e).  zawiadomienie - w razie konieczno�ci: Pogotowia Ratunkowego, Stra�y 
Po�arnej i Policji, w celu podj�cia wła�ciwych działa�, przy u�yciu linii 
telefonicznej na portierni, 

f).   wydawanie i przyjmowanie od pracowników Zamawiaj�cego oraz  
pracowników firm wynajmuj�cych pomieszczenia -  kluczy do pomieszcze� 
biurowych, pracowni, warsztatów, sal, pomieszcze� hotelowych oraz 
prowadzenie rejestru wydawanych kluczy, 

g).   prowadzenie ksi��ki ochrony obiektów, w której odnotowywane s� m.in. 
wykonane obowi�zkowe obchody chronionych obiektów i terenu wokół 
budynku głównego i  gospodarczego. 

2. Wykonanie czynno�ci okre�lonych w ust. 1 odbywa� si� b�dzie poprzez 
umundurowanych i oznaczonych identyfikatorami pracowników ochrony w nast�puj�cym 
porz�dku: 

a). całodobowo w systemie zmianowym, przy pomocy jednego pracownika 
ochrony na zmianie,  

b).   u�ycie w razie potrzeby patrolu samochodowego Wykonawcy, który dotrze do    
chronionego obiektu, w czasie nie dłu�szym ni� 10 minut od wezwania, 

c) utrzymywanie ł�czno�ci z baz� oraz patrolem samochodowym za pomoc� 
ł�czno�ci bezprzewodowej. 

d) ochrona pracowników Zamawiaj�cego podczas przewo�enia gotówki z 
siedziby do banku lub odwrotnie raz w tygodniu. 

3.  Zamawiaj�cy, w celu realizacji przedmiotu umowy udost�pni Wykonawcy nieodpłatnie 
pomieszczenia portierni. 

§ 4 
1. Wykonawca wykonywa� b�dzie poprzez swoich pracowników ochrony obowi�zkowy 

obchód chronionego obiektu teatralnego i  terenu wokół w Szczecinie na Placu 
Teatralnym przez cał� dob�, przynajmniej raz na dwie godziny w czasie godzin dy�uru, 
po godzinach urz�dowania pracowników Zamawiaj�cego, a fakt wykonania ka�dego 
obchodu odnotowywany b�dzie w Ksi��ce ochrony obiektu. 

2. Wykonawca codziennie b�dzie poprzez swoich pracowników ochrony wł�czał i wył�czał 
o�wietlenie zewn�trzne. 

3. Zamawiaj�cy udost�pni pracownikom ochrony dla celów wył�cznie słu�bowych telefon 
stacjonarny na portierni. 

4. Pracownicy ochrony prowadzi� b�d� raporty z przebiegu słu�by. 
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§ 5 
1. Wykonawca nie mo�e powierzy� wykonania swoich zada� osobom nieb�d�cym jego 

pracownikami bez zgody Zamawiaj�cego wyra�onej na pi�mie. 
2. Wykonawca nie mo�e powierzy�, nawet w cz��ci, wykonania umowy innemu 

podmiotowi gospodarczemu, �wiadcz�cemu usługi na podstawie przepisów o działalno�ci 
gospodarczej. 

3. W razie przekroczenia przez Wykonawc� postanowie� ust. 1-2 Zamawiaj�cy uprawniony 
jest do rozwi�zania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. 

 
§ 6 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� materialn� za szkody w mieniu, na osobach 
Zamawiaj�cego i osobach trzecich powstałe w wyniku czynu niedozwolonego, z 
niewykonania lub nienale�ytego wykonania obowi�zków okre�lonych w umowie, chyba 
�e niewykonanie lub nienale�yte wykonanie jest nast�pstwem okoliczno�ci, na które 
Wykonawca nie miał wpływu, wg nast�puj�cych zasad: 
a) Wykonawca obowi�zany jest do naprawienia szkody wynikłej z udowodnionego 

niewykonania, b�d� nienale�ytego wykonania umowy lub czynu niedozwolonego 
Wykonawcy, do pełnej wysoko�ci szkody poniesionej przez Zamawiaj�cego, 

b) Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania pracowników, którym powierzył 
lub za pomoc� których wykonuje przedmiot zamówienia. 

2. Uwagi i wnioski dotycz�ce �wiadcz�cych usług b�d� na bie��co zgłaszane przez strony 
umowy. 

§ 7 
1. Wykonawca zobowi�zuje si� do okresowego sprawdzania, nie rzadziej jak raz na kwartał , 

czy systemy alarmowe sygnalizacji zagro�e� tj. sygnalizacji włamania i napadu oraz 
sygnalizacji po�arowej w obiekcie teatralnym stanowi�cym siedzib� Zamawiaj�cego s� 
całkowicie w stanie gotowo�ci do pracy, a fakt przeprowadzenia okresowego sprawdzenia 
systemów alarmowych podlega� b�dzie odnotowaniu w raporcie i doł�czeniu raportu do 
Ksi��ki ochrony obiektu. 

2. Wykonawca b�dzie codziennie zał�cza� i rozł�cza� system alarmowy włamaniowy, a fakt 
ten odnotowany b�dzie w Ksi��ce ochrony obiektu. 

3. Wykonywanie usługi ochrony obiektu teatralnego Zamawiaj�cego odbywa� si� b�dzie 
przez cał� dob�, równie� w dni �wi�teczne i wolne od pracy, przez cały czas trwania 
umowy. 

4. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem umowy sprawowa� b�dzie: 
1). ze strony Wykonawcy - ………………………………………………………, 
2). ze strony Zamawiaj�cego – Iwona Zys , tel/fax.. (091) 48 83 171 

5. Strony zastrzegaj� sobie mo�liwo�� zmian osób nadzoruj�cych. Strony b�d� powiadamia� 
si� o tych zmianach w formie pisemnej. 

§ 8 
1. Wykonawca podejmie wszelkie stosowne �rodki wobec swoich pracowników w celu 

zapewnienia wła�ciwego wykonania usługi stanowi�cej przedmiot umowy, w 
szczególno�ci zobowi�zuje si� przeprowadza� szkolenia ochrony w zakresie obsługi 
systemów alarmowych, o których mowa w § 3 ust.1pkt a) i b), przy współudziale 
przedstawiciela firmy zainstalowanych w obiekcie teatralnym systemów alarmowych i 
wytypowanych pracowników Zamawiaj�cego.  
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2. Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony b�d� zgodne z obowi�zuj�cymi 
przepisami. 

3. Wykonawca w toku wykonywania umowy zobowi�zuje si� post�powa� z nale�yt� 
staranno�ci�.  

4. Wykonawca odpowiada za cało�� �wiadczonej usługi oraz zobowi�zuje si� do 
umundurowania i wyposa�enia w niezb�dny sprz�t oraz identyfikatory (z fotografi�) 
pracowników Wykonawcy zatrudnionych na terenie Zamawiaj�cego od dnia rozpocz�cia 
realizacji niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowi�zany jest do: 
a)  przedstawienia wykazu osób, które bezpo�rednio b�d� �wiadczyły usługi ochrony 

fizycznej osób i mienia oraz dostarczania ich aktualnych licencji. W przypadku 
zmiany osób realizuj�cych usług� aktualny wykaz nale�y dostarczy� najpó�niej 2 dni 
robocze przed terminem wprowadzenia pracowników do obiektu, 

b) przestrzegania przepisów w zakresie bhp i ppo�., 
c) reagowania bez zb�dnej zwłoki na wszelkie sygnały płyn�ce ze strony 

Zamawiaj�cego, a dotycz�ce sposobu i jako�ci wykonywanych usług. 
6. W przypadku stwierdzenia ra��cego naruszenia dyscypliny pracy lub ra��cego nie 

wywi�zywania si� pracownika Wykonawcy z nało�onego na niego obowi�zków, 
Zamawiaj�cy ma prawo ��dania usuni�cia go z obiektu, a Wykonawca ma obowi�zek 
uzupełni� skład pracowniczy o now� osob�.  

7. Wykonawca ma obowi�zek informowania Zamawiaj�cego o wa�no�ci i wszelkich 
zmianach w koncesji.  

§ 9 
1. Z tytułu wykonania usługi stanowi�cej przedmiot niniejszej umowy Zamawiaj�cy 

zobowi�zuje si� zapłaci� Wykonawcy wynagrodzenie ł�czne w kwocie brutto: 
…………………………………………………………………….. zł (słownie złotych: 
……………………………………………………………….), w tym nale�ny podatek 
22% VAT w kwocie ……………… zł (słownie złotych: 
……………………………………………………………….), zgodnie ze zło�on� ofert� 
cenow� w dniu ……………… lutego 2009r. 

2. Cena ustalona w ust.1 obowi�zuje bez zmiany w całym okresie trwania umowy. 
3. Zapłata wynagrodzenia nast�powa� b�dzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawc� za okresy miesi�czne w kwocie stanowi�cej 1/12 wynagrodzenia 
całkowitego zgodnie z ust.1, po zako�czeniu miesi�ca wykonywanej usługi. 

4. Zapłata b�dzie realizowana w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiaj�cemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT do 10-go dnia nast�pnego m-ca, na rachunek 
bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT. 

5. Wynagrodzenie płatne b�dzie przelewem z konta bankowego Zamawiaj�cego na konto 
Wykonawcy wskazane na fakturze. 

6. Za termin zapłaty faktury uznaje si� dzie�, w którym Zamawiaj�cy polecił swojemu 
bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy 

7.  Ka�da zmiana siedziby Wykonawcy, rachunku bankowego oraz numerów NIP i REGON 
wymaga natychmiastowego pisemnego zawiadomienia  Zamawiaj�cego. 

8. Za zwłok� w zapłacie nale�no�ci wynikaj�cej z faktury VAT Wykonawca b�dzie 
uprawniony do ��dania zapłaty odsetek, w wysoko�ci ustawowej. 

 
§ 10 

Wykonawca zobowi�zany jest do dostarczenia, najpó�niej w dniu zawarcia niniejszej umowy, 
polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialno�ci  cywilnej w zakresie prowadzonej działalno�ci 
i ubezpieczenie obejmowa� musi cały okres obowi�zywania niniejszej umowy. 
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§ 11 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagaj� formy pisemnej i s� dopuszczalne, o 
ile nie naruszaj� przepisów o zamówieniach publicznych, pod rygorem niewa�no�ci. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie mog� narusza� postanowie� art. 144 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówie� publicznych, a potrzeba ich wprowadzenia mo�e wynika� jedynie z 
nast�puj�cych okoliczno�ci: 

1) zmian regulacji prawnych obowi�zuj�cych w dniu podpisania umowy, 
2) zmian danych teleadresowych okre�lonych w niniejszej umowie, oraz zmian, o 

których mowa w § 10 ust. 7 
3) zakres rzeczowy zamówienia ulegnie zmniejszeniu z przyczyn niezale�nych od 

Zamawiaj�cego lub innych uzasadnionych okoliczno�ci, 
4) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, które nast�piły z przyczyn 

niezale�nych i niezawinionych przez Wykonawc�.  
5) zmiany osób przewidzianych do nadzoru nad prawidłowym wykonaniem umowy, 
6)  innych, których nie mo�na było przewidzie� w chwili zawarcia umowy. 

§ 12  
1. Strony przewiduj� mo�liwo�� rozwi�zania umowy za jednomiesi�cznym 

wypowiedzeniem  w razie zaistnienia okoliczno�ci, których nie mo�na było przewidzie� 
w chwili zawarcia umowy. 

2. Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo rozwi�zania umowy, bez zachowania okresu 
wypowiedzenia, w przypadku ra��cego  niedotrzymania istotnych warunków umowy 
przez Wykonawc� lub nieprawidłowego i niestarannego realizowania przedmiotu umowy 
oraz w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

3. Zamawiaj�cy mo�e rozwi�za� umow� w powy�szym trybie, w szczególno�ci z powodu: 
a) Stwierdzonego w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiaj�cego kontroli, 

nieprowadzenia Ksi��ki ochrony obiektu, 
b) Niewykonania usługi, stanowi�cej przedmiot umowy, w dniach i godzinach 

ustalonych przez Zleceniodawc�. 
c) Wyrz�dzenia znacznej szkody na mieniu Zamawiaj�cego, powstałej w zwi�zku z 

wykonywaniem usługi kompleksowej ochrony mienia Zamawiaj�cego. 
4. Odst�pienie od wykonania umowy lub rozwi�zanie umowy wymaga formy pisemnej. 
5. Zamawiaj�cy mo�e odst�pi� od umowy lub rozwi�za� umow� w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczno�ci powoduj�cej, �e wykonanie umowy nie le�y w interesie publicznym, 
czego nie mo�na było przewidzie� w chwili zawarcia umowy, na warunkach okre�lonych 
w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).  

6. W przypadkach opisanych w ust. 5 Zamawiaj�cy mo�e odst�pi� od umowy lub 
zmniejszy� jej zakres, a Wykonawcy przysługiwało b�dzie jedynie wynagrodzenie za 
zrealizowan� cz��� umowy.  

§ 13 
1. W razie niewykonania lub nienale�ytego wykonania zobowi�za� umowy Zamawiaj�cy 

b�dzie nalicza� kar� umown� w wysoko�ci 1% ustalonego miesi�cznego wynagrodzenia 
brutto, obliczonego zgodnie z postanowieniami okre�lonymi w § 9 ust. 3, za ka�dy dzie� 
opó�nienia, licz�c od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiaj�cego do wykonania 
lub nale�ytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Je�eli opó�nienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub wykonywaniu w sposób 
nienale�yty przekroczy 30 dni licz�c od dnia wezwania Wykonawcy przez 
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Zamawiaj�cego do wykonania lub nale�ytego wykonania przedmiotu zamówienia, 
Zamawiaj�cy zgodnie z § 12 ust. 2 ma prawo odst�pi� od zawartej umowy i niezale�nie 
od postanowie� ust. 1 niniejszego paragrafu naliczy� kar� umown� w wysoko�ci 
trzykrotnego wynagrodzenia miesi�cznego brutto obliczonego zgodnie z postanowieniami 
okre�lonymi w § 9 ust. 3. Nie dotyczy to sytuacji, gdy opó�nienie powstało z przyczyn 
le��cych po stronie Zamawiaj�cego. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiaj�cemu kar� umown� w wysoko�ci 3-krotnego 
miesi�cznego wynagrodzenia brutto, obliczonego zgodnie z postanowieniami okre�lonymi 
w § 9 ust. 3, w wypadku odst�pienia przez Zamawiaj�cego od umowy z przyczyn, o 
których mowa w § 5 ust. 3 oraz w § 12 ust. 1 i 2. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiaj�cemu kar� umown� z tytułu odst�pienia od umowy przez, 
Wykonawc� z przyczyn le��cych po jego stronie , w wysoko�ci 3-krotnego miesi�cznego  
wynagrodzenia brutto, obliczonego zgodnie z postanowieniami okre�lonymi w § 9 ust. 3. 

5. Zamawiaj�cy zapłaci Wykonawcy kar� umown� z tytułu odst�pienia od umowy przez 
Zamawiaj�cego, z przyczyn le��cych po jego stronie, w wysoko�ci 3-krotnego 
miesi�cznego wynagrodzenia brutto, obliczonego zgodnie z postanowieniami okre�lonymi 
w § 9 ust. 3, z zastrze�eniem postanowie� § 12 ust 5 i 6 niniejszej umowy. 

6. Strony s� uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania  
przewy�szaj�cego wysoko�� kar umownych, je�li poniesiona przez nie szkoda przekracza 
wysoko�� kar umownych lub szkoda powstała z przyczyn, dla których kar umownych nie 
zastrze�ono, do wysoko�ci rzeczywi�cie poniesionej szkody. 

7. Wykonawca zobowi�zuje si� pokry� wszelkie straty poniesione przez Zamawiaj�cego lub 
osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn le��cych po 
stronie Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy. 

8. Naprawienie szkód, o których mowa w § 7 ust. 3, obejmuje wył�cznie rzeczywiste straty 
Zamawiaj�cego lub osób trzecich. 

9. Wykonawca wyra�a zgod� na potr�cenie przez Zamawiaj�cego kar umownych z 
przysługuj�cego Wykonawcy wynagrodzenia lub zapłat� kar umownych na podstawie 
noty ksi�gowej wystawionej przez Zamawiaj�cego. 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mie� b�d� 
przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy o zamówieniach publicznych. 
 

§ 15 
Ewentualne spory mog�ce wynika� w zwi�zku z wykonywaniem postanowie� umowy Strony 
poddadz� rozstrzygni�ciu wła�ciwemu sadowi powszechnemu  z siedzib� w Szczecinie. 
 
 

§ 16 
Umow� sporz�dzono w czterech jednobrzmi�cych egzemplarzach – dwa dla Wykonawcy 
i dwa dla Zamawiaj�cego. 
  
 
 
ZAMAWIAJ�CY :                                                                                    WYKONAWCA : 
  
 
 


