
Załącznik nr 6 do SIWZ

Znak sprawy: G-2512-1/2017

WZÓR UMOWY Nr G-.........../17

zawarta w dniu............2017 roku w Rzeszowie pomiędzy:

Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Rzeszowie mając siedzibę przy Plac Śreniawitów 3, 35-959 

Rzeszów, NIP 8132641148, REGON 000324257, 

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a:

reprezentowanym przez:

N IP ..........................REGON

zwanym dalej Wykonawcą

- w wyniku przeprowadzonego postępowania nr G-2512-1/2017 w trybie przetargu nieograniczonego

oraz na podstawie złożonej w tym przetargu przez Wykonawcę oferty z dnia.......................(kopia oferty

Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy).

PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

§1

1. Przedmiotem Zamówienia jest Kompleksowe świadczenie usługi ochrony w zakresie stałej ochrony 

fizycznej, monitoringu włamaniowego oraz konwoju gotówki dla Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz 

Sądu Rejonowego w Strzyżowie.

2. Usługa odnosi się do ochrony osób i mienia i świadczona będzie na rzecz Sądu Okręgowego 

w Rzeszowie oraz w Sądzie Rejonowym w Strzyżowie, a realizowana będzie w formie bezpośredniej 

ochrony fizycznej:

a) stałej,

b) polegającej na obsłudze i stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych 

i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,

c) polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych,

d) polegającej na wysyłaniu, po odebraniu sygnału alarmowego lub na wezwanie pracownika

ochrony, uzbrojonej w broń palną grupy interwencyjnej do ochranianego obiektu w czasie nie 

przekraczającym........ minut od chwili odebrania sygnału o bezpośrednim zagrożeniu obiektu.

3. Świadczone usługi ochrony osób i mienia określone w umowie będą wykonywane zgodnie 

z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa oraz instrukcjami bezpieczeństwa i porządku 

obowiązującymi w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie i Sadzie Rejonowym w Strzyżowie, jak również 

obowiązującymi w tych jednostkach instrukcjami przeciwpożarowymi.

4. Szczegółowy przedmiot i zakres umowy został określony w § 2.

5. Wykonawca przejmuje - na podstawie Art.231 Kodeksu Pracy - dla realizacji czynności wynikających 

z § 2 ust. 1 i ust. 3 -  trzech (3) pracowników, na warunkach określonych w złożonym wraz z ofertą



przetargową oświadczeniu Wykonawcy (kopia tego oświadczenia stanowi załącznik do umowy), że 

przejmuje na podstawie Art. 231 Kodeksu Pracy - 3 (trzech) pracowników dla realizacji przedmiotu 

zamówienia), załączniku nr 2 do umowy (Porozumienie Pracodawców), oraz załączniku nr 3 do umowy 

(zawiadomienie pracowników przejmowanych). Szczegółową informację dotyczącą przejmowanych 

pracowników zawiera załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

6. Wykonawca w okresie świadczenia usług na rzecz Zamawiającego nie wypowie przejętym 

pracownikom umów o pracę, ani też warunków umów o pracę, za wyjątkiem przypadków zwolnień 

wynikających z winy pracownika bądź przejścia pracownika na rentę chorobową lub emeryturę.

7. Zamawiający wymaga od wykonawcy przy realizacji Przedmiotu umowy (Przedmiotu zamówienia ) 

stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, 

poz. 2164 ze zmianami -  zwanej dalej w skrócie ustawą Pzp) - zatrudnienia przez wykonawcę 

pracowników na poniższych zasadach.

7.1. zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności związane z ochroną fizyczną osób, mienia i budynków oraz w zakresie ochrony 

budynków i mienia w systemie monitorowania, jak również konwoju, ochrony i transportu gotówki, 

stanowiących przedmiot zamówienia, gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1502, z późn. zm.) - stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

7.2. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnianie osób, o których mowa w ust. 7 pkt 

7.1. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób ze 

wskazaniem tożsamości danej osoby oraz czynności, które były wykonywane przez te osoby w ramach 

realizacji przedmiotowego zamówienia.

7.3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia osób, o których mowa 

w ust. 7 pkt 7.1.

7.4. W sytuacji, gdy osoba, o których mowa w ust. 7 pkt 7.1. w okresie realizacji zamówienia rozwiąże 

stosunek pracy lub gdy uczyni to Wykonawca lub odpowiednio Podwykonawca, Wykonawca lub 

Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w miejsce tej osoby innej osoby.

7.5. Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób o których mowa w ust. 7 pkt 7.1. 

w związku z realizacją zamówienia Wykonawca zapłaci karę umowną zgodnie z zapisami Umowy.

§2

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY
Podział przedmiotu zamówienia:

1. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA obejmująca zadanie z zakresu:

- Ochrona fizyczna osób i mienia w systemie stacjonarnej ochrony na terenie obiektu 

wykorzystywanego na potrzeby lokalowe Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów 

w Rzeszowie (OZSS), przy ul. Hetmańskiej 15 (III i IV piętro). Usługa będzie wykonywana w godzinach 

pracy OZSS, a rozliczanie usługi następuj przy wynagrodzeniu za jedną przepracowaną roboczogodzinę 

przez jednego pracownika Wykonawcy. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy przedstawia się 

następująco:

i



a/ Służba ochrony realizowana będzie w systemie jednozmianowym, od poniedziałku do piątku 

(z wyłączeniem dni świątecznych lub dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach pracy OZSS 

ustalonych przez Kierownika OZSS tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30. 

b/ Zamawiający każdorazowo powiadomi Przedstawiciela Wykonawcy o potrzebie zmiany systemu 

ochrony, określonej w postanowieniach zawartej umowy.

c/ Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywanej usługi musi zapoznać się z terenem obiektu i 

przyjmuje do wiadomości istniejące uwarunkowania i zalecenia Zamawiającego w tym względzie, 

d/ Pracownicy ochraniający obiekt w kwestiach służbowych, pracowniczych i płacowych podlegają 

bezpośrednio Wykonawcy.

e/ Nadzór nad pracownikami ochrony i koordynacją działań ochronnych prowadzić będzie 

ze strony Wykonawcy Koordynator służby Ochrony.

f/ Zamawiający ma prawo do kontroli pracy osób pełniących dozór w godz. pracy OZSS. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że pracownik ochrony pełni swoje obowiązki bez 

zachowania należytej staranności, powiadomi o tym Wykonawcę, celem zastąpienia pracownika 

odpowiedzialnego za uchybienia innym pracownikiem.

g/ Polecenia ze strony Zamawiającego będą wykonane przez pracownika Wykonawcy zgodnie z 

przedmiotem umowy, nie kolidując przy tym z przepisami prawa oraz nie wpływając ujemnie na stan 

bezpieczeństwa chronionych osób lub chronionego mienia.

h/ Zamawiający oraz Wykonawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, 

które mają wpływ na stan bezpieczeństwa ludzi i mienia, zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej 

rozwiązaniu.

i/ W celu prawidłowego wykonania zlecenia pracownik Wykonawcy ma prawo do:

- Ustalania uprawnień osób do przebywania w obiekcie chronionym.

- Legitymowania (w razie takiej konieczności) osób w celu ustalenia ich tożsamości, sprawdzania 

bagażu osób wchodzących lub wychodzących.

- Wzywania osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień

do przebywania na terenie chronionego obiektu lub stwierdzenia zakłócenia porządku.

- Ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzkiego, a także chronionego mienia w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji.

- Zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie obiektu.

- Obowiązkowego zgłaszania wszelkich usterek technicznych na terenie ochranianego obiektu 

mających wpływ na stan bezpieczeństwa osób i mienia w chronionym obiekcie

j/ Zamawiający umożliwi wykonanie usługi ochrony poprzez:

- udostępnienie pomieszczenia na terenie chronionego obiektu z przeznaczeniem dla służb dozoru 

wyposażonego w telefon stacjonarny, ogrzewanie itp. oraz dostęp do pomieszczenia sanitarnego,

- zapewnienie warunków pracy w miejscu wykonywania usługi pod kątem zgodności

z przepisami p.poż. i bhp.

k/ Wykonawca, w razie takiej potrzeby może prowadzić „Książkę służby”, w której pracownik służby 

ochrony odnotowywać będzie wszelkie fakty związane z wykonywaniem zlecenia, w szczególności:

- informacje o zdarzeniach mających wpływ na przebieg służby,

- informacje o podejmowanych interwencjach,



- poleceniach lub zaleceniach wydawanych przez Zamawiającego w kwestiach dotyczących 

zlecenia,

1/ Zamawiający ma prawo do ewentualnego zapoznawania się z wpisami do „Książki służby"

i respektowania uwag Wykonawcy dotyczących przeszkód w wypełnianiu obowiązków umownych.

m/ Pracownik służby ochrony będzie pełnił służbę ochrony w umundurowaniu.

n/ Wykonawca wyposaży pracownika ochrony w środek łączności bezprzewodowej.

o/ Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie BHP oraz prowadzenia

okresowych badań lekarskich.

..UWAGI: Do tej części zamówienia Wykonawca wykorzysta przejętych na podstawie Art.231 Kodeksu 

Pracy - dla realizacji czynności wynikających z niniejszej części zamówienia -  trzech (3) pracowników 

Zamawiającego na warunkach nie gorszych niż te, które obowiązują u Zamawiającego do dnia 

przekazania pracowników z gwarancją zatrudnienia na co najmniej okres wskazany w pkt VII lit, a) SIWZ, 

co oznacza zakaz rozwiązania z nimi w tvm okresie umów o prace z przyczyn leżących po stronie 

Pracodawcy. Powyższy zapis nie obejmuje zwolnień wynikających z winy pracownika. Do wyceny 

przedmiotu zamówienia w niniejszej części zamówienia należy przyjąć (odpowiednio uwzględnić) kwoty 

wynikające z niniejszego taktu".

2. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA obejmująca zadanie z zakresu:

- Ochrona budynku i mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Rzeszowie, przy 

ul. Hetmańskiej 15, lokal użytkowy nr 18 (część III piętra i IV piętro) wykorzystywanego na potrzeby 

lokalowe Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (OZSS) w systemie monitorowania 

z transmisją danych. Usługa będzie wykonywana w godzinach pracy jak i poza nimi, a także w dni 

wolne od pracy i święta, a rozliczanie usługi odbywać się będzie w formie stałego zryczałtowanego 

abonamentu miesięcznego. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy przedstawia się 

następująco:

a/ Wykonawca musi posiadać własne całodobowe centrum monitorowania oraz własne służby 

ochrony pozwalające na objęcie obiektu -  w razie zagrożenia -  własnym dozorem w formie patrolu 

interwencyjnego.

b/ Wykonawca musie posiadać odpowiednią i ważną koncesję w zakresie świadczonej usługi, 

c/ Zamawiający ma prawo, raz na kwartał, bez uzgodnienia z Wykonawcą, przeprowadzić próbny 

alarm w celu sprawdzenia jakości świadczonej usługi, a w szczególności czas dojazdu patrolu 

interwencyjnego.

d/ Wykonawca zapewni Zamawiającemu, za pośrednictwem własnego centrum monitorowania 

całodobowy kontakt telefoniczny, a w razie wystąpienie na terenie chronionego obiektu 

nieuzasadnionego lub fałszywego alarmu, możliwość jego odwołania (po podaniu np. hasła), 

e/ Wykonawca każdorazowo poinformuje Zamawiającego o rozkodowaniu systemu alarmowego, 

uprzednio uzbrojonego lub braku uzbrojenia systemu jeśli czas który upłyną od zakończenia godzin 

urzędowania przekroczy 60 minut.

f/ Zryczałtowane koszty miesięcznego abonamentu obejmują wszelkie inne pośrednie koszty mające 

wpływ na jego wysokość w tym takie koszty jak montaż urządzeń służących do monitoringu, urządzeń 

służących do ich zasilania, koszty odbiorników i nadajników, koszty całodobowej obsługi centrum 

monitorowania, koszty połączeń telefonicznych itp.



g/ W ramach niniejszej części zamówienia po stronie Wykonawcy jest zapewnienie łączności pomiędzy 

chronionym obiektem, a centrum monitorowania tj. zapewnienie np.: urządzeń łącznościowych, torów 

transmisji czy samej transmisji danych.

h/ Usługa monitoringu opierać się będzie na stałym dozorze sygnałów przesyłanych drogą telefoniczną 

lub radiową lub po łączach GSM/GPRS do stacji monitorowania, która obsługiwana będzie przez 

przeszkolonych w tym celu pracowników przez 24 godziny na dobę.

i/ Czas dojazdu patrolu interwencyjnego do chronionego obiektu nie może być dłuższy niż 20 minut, 

j/ W skład patrolu interwencyjnego powinni wchodzić odpowiednio wyszkoleni pracownicy, 

k/ Zastosowany przez Wykonawcę system monitoringu obok alarmu włamaniowego musi również 

generować informacje o: alarmie napadowym, sabotażu systemu, sygnalizacji pożaru, awarii zasilania 

oraz usterkach systemu.

I/ Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy oznakowania -  w celach 

prewencyjnych - obiektu w sposób informujący o zainstalowanym systemie monitoringu, 

ł/ Zamawiający i Wykonawca zachowają w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na stan 

bezpieczeństwa Zleceniodawcy w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu, 

m/ Zamawiający zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów związanych z naprawą i użytkowaniem 

użyczonych urządzeń.

3. CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA obejmująca zadanie z zakresu:

- Ochrona fizyczna osób, mienia i budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy ul. Plac Śreniawitów 3, 

35-959 Rzeszów. Usługa będzie wykonywana w godzinach pracy Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz 

po tych godzinach, jak również w dni wolne od urzędowania i święta -  zgodnie z miesięcznymi 

harmonogramami pracy a rozliczanie usługi następować będzie przy wynagrodzeniu za jedną 

przepracowaną roboczogodzinę przez jednego pracownika Wykonawcy. Obsada etatowa w trakcie 

świadczonej usługi wynosić będzie -  1 pracownik. Usługa będzie wykonywana poprzez 12-sto godzinną, 

nieprzerwaną pracą w systemie dwuzmianowym (I zmiana od godz. 7.00 do godz. 19.00, II zmiana od 

godz. 19.00 do godz. 7.00 dnia następnego). Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy przedstawia 

się następująco:

a / W przypadku zagrożeń skierowanych przeciwko pracownikom Zamawiającego i innym 

uprawnionym osobom przebywającym na terenie Zleceniodawcy, pracownik ochrony udzieli 

wszechstronnej pomocy w ramach obowiązujących uprawnień.

b/ Strony zawartej w tym względzie umowy zachowają w tajemnicy wszystkie informacje i dane, które 

mają wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu, 

c/ Zakres usługi i procedury ochrony:

- ochrona mienia obiektu,

- kontrola nad ruchem osobowym i towarowym,

- zapobieganie obecności osób niepowołanych na terenie obiektu po godzinach urzędowania Sądu 

oraz w dniach wolnych od pracy,

- funkcja informacyjna dla osób wchodzących lub przebywających w budynku Sądu,

- egzekwowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

- włączanie i wyłączanie źródeł światła na zewnątrz budynku,



- obsługa infrastruktury technicznej portierni wewnętrznej i zewnętrznej Sądu (brama wjazdowa, rogatka 

uchylna, boczne bramy przesuwne, domofon, monitoring CCTV),

- otwieranie i zamykanie po godzinach urzędowania zewnętrznej bramki i furtki wejściowej na teren 

nieruchomości sądowej oraz drzwi wejściowych głównych i bocznych,

- po godzinach urzędowania sądu oraz w trakcie trwania całej II zmiany oraz w dni wolne - do zadań 

pracowników ochrony należy zapewnienie bezpieczeństwa budynku i mienia ruchomego jak również 

zgromadzonej w nim dokumentacji przed próbami włamania, kradzieży, podpalenia lub zniszczenia. 

Zadania te pracownicy ochrony realizują poprzez systematyczne, nie rzadziej niż co 45 minut obchody 

całego obiektu sądowego i nieruchomości, mające na celu kontrolę stanu zabezpieczenia budynku 

i mienia oraz wykrycie zagrożeń lub awarii, które należy w miarę możliwości likwidować we własnym 

zakresie lub też za pomocą wyspecjalizowanych służb,

- kontrola poprawności funkcjonowania instalacji budynkowych w szczególności instalacji 

wodociągowej i kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z wymiennikownią, 

wewnętrznego ujęcia wody, hydroforownia,

- zapewnienie należytej czystości i porządku na nieruchomości Zamawiającego w szczególności 

w części obejmującej dziedziniec zewnętrzny i otoczenie bram wjazdowych i furtek.

- w przypadku wystąpienia zagrożeń pracownicy Wykonawcy będą postępowali zgodnie 

z poleceniami wydanymi przez Zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę.

d/ Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników ochrony o wysokich kwalifikacjach, 

odpowiednio przeszkolonych, zgodnie z wymogami właściwych przepisów prawa w tym względzie, 

e/ Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć pracowników ochrony w środki przymusu bezpośredniego 

wskazanymi w ustawie - o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

f/ Wykonawca zobowiązuje się do skutecznej ochrony fizycznej obiektów, przy użyciu osób 

i środków przewidzianych w ustawie o ochronie mienia oraz z zachowaniem wszelkich wymogów 

przewidzianych tymi przepisami.

h/ W trakcie pełnionej służby pracownik Wykonawcy zobowiązany jest również do:

- każdorazowo przyjmujący służbę winien obowiązkowo zapoznać się ze wszystkim wpisami do książki 

jakie miały miejsce od poprzednio pełnionej służby i zastosować się do ewentualnych zaleceń tam 

zawartych;

- w książce należy obowiązkowo odnotować fakt objęcia służby, data, godzina, nazwisko zdającego 

(przyjmującego) wpisując w jakim stanie przyjęto służbę,

- w książce należy odnotować wszystkie ważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce w trakcie pełnienia 

służby z podaniem bliższych danych dotyczących zdarzenia oraz sposobu rozwiązania oraz kogo 

poinformowano o nim,

- utrzymanie należytego stanu bezpieczeństwa w chronionym obiekcie poprzez eliminację zagrożeń 

możliwych do usunięcia przez Wykonawcę (np. usuwanie z terenu obiektu osób nie mających prawa 

do przebywania na jego terenie, zatrzymywania osób wynoszących z obiektu przedmioty lub osób 

podejrzanych o popełnienie przestępstwa, informowania Zamawiającego o sytuacjach mających 

wpływ na stan bezpieczeństwa obiektu itp.),



- zachowanie przez Wykonawcę w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przy realizacji umowy - 

w szczególności dotyczących rozkładu pomieszczeń, używanych systemów alarmowych i innych- 

zarówno w trakcie obowiązywania umowy jak i po jej rozwiązaniu,

- współdziałanie przy wykonywaniu usług z Zamawiającym lub osobą przez niego upoważnioną oraz 

bieżącego ich informowania o zdarzeniach i zagrożeniach zaistniałych lub mogących zaistnieć na 

chronionym obiekcie,

- w przypadku wystąpienia zdarzeń wywołanych siłami wyższymi, niezwłoczne zawiadamianie 

upoważnionych pracowników Zamawiającego i podjęcie w miarę możliwości stosownych 

przedsięwzięć zabezpieczających,

- systematyczne szkolenie pracowników ochrony z zakresu objętego przedmiotem umowy, 

i/ W celu prawidłowego wykonania zlecenia pracownik ochrony ma prawo do :

- ustalenia uprawnień osób do przebywania w chronionym obiekcie,

- legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

- wzywania osób do opuszczenia budynku Sądu, w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do 

przebywania w chronionym obiekcie lub stwierdzenia zakłócenia przez nie porządku,

- monitorowania sytuacji na terenie budynku Sądu i wzywania służb Policji w przypadku niewłaściwego 

zachowywania się osób przebywających w budynku Sądu,

- zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w budynku Sądu poprzez egzekwowanie wewnętrznie 

obowiązujących przepisów zakładowych, instrukcji i regulaminów.

UWAGI: Do tej części zamówienia Wykonawca wykorzysta przejętych na podstawie Art.231 Kodeksu 

Pracy - dla realizacji czynności wynikających z niniejszej części zamówienia -  trzech 13) pracowników 

Zamawiającego na warunkach nie gorszych niż te, które obowiązują u Zamawiającego do dnia 

przekazania pracowników z gwarancją zatrudnienia na co najmniej okres wskazany w pkt VII lit, c) SIWZ, 

co oznacza zakaz rozwiązania z nimi w tym okresie umów o prace z przyczyn leżących po stronie 

Pracodawcy. Powyższy zapis nie obejmuje zwolnień wynikających z winy pracownika. Do wyceny 

przedmiotu zamówienia w niniejszej części zamówienia należy przyjąć (odpowiednio uwzględnić) kwoty 

wynikające z niniejszego faktu.

4. CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA obejmująca zadanie z zakresu:

- Konwój, ochrona i transport gotówki do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959 

Rzeszów. Usługa będzie wykonywana jeden raz w miesiącu przez okres wykonywania usługi 

w godzinach pracy Sądu, a rozliczanie usługi odbywać się będzie w formie stałej zryczałtowanej opłaty 

miesięcznej. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy przedstawia się następująco:

a/ Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi samochodowego transportu i ochrony wartości 

pieniężnych obejmujące dowóz upoważnionego pracownika Sądu do siedziby Banku NBP Oddział 

w Rzeszowie (ul. 3 Maja 12), a następnie należyte zabezpieczenie, ochronę konwojowanego 

pracownika z gotówką na drodze od drzwi wejściowych siedziby banku do drzwi wejściowych 

pomieszczenia kasy sądowej.

b/ Usługa ta odbywać się będzie samochodem Wykonawcy i pod ochroną uzbrojonych w broń palną 

pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie MSWiA z dnia 07.09.2010 r -  tekst 

jednolity Dz. U. 2016.793).



c/ Wykonawca musi posiadać ważną przez cały okres obowiązywania umowy polisę ubezpieczenia 

gotówki i innych wartości pieniężnych zgodną z przedmiotem realizowanej usługi.

c/ Samochodowy konwój gotówki będzie się odbywał w następujących terminach: w roku 2017 

w dniach: 28 kwietnia, 26 maja, 28 czerwca, 28 lipca, 28 sierpnia, 28 września, 27 października, 28 

listopada i 28 grudnia, w roku 2018 w dniach: 26 stycznia, 28 lutego, 28 marca, 27 kwietnia, 28 maja i 28 

czerwca.

d/ Usługa -  w terminach wymienionych w pkt. c/ będzie świadczona w godzinach 1 100 - 1 130. 

e/ Przedmiot usługi nie będzie przekraczał wartości jednej jednostki obliczeniowej na jeden transport, 

f/ Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do:

- wykonywania konwojów z użyciem środków transportowych niezbędnych do prowadzenia 

transportów wartości pieniężnych,

- wyposażenia konwojentów w odpowiednie środki ochrony osobistej,

- odpowiedniego umundurowania i oznakowania konwojentów,

- prowadzenia ewidencji wykonywania przedmiotu Umowy.

5. CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA obejmująca zadanie z zakresu:

Usługi ochrony budynków i mienia Sądu Funkcjonalnego - Sądu Rejonowego w Strzyżowie, przy ul. 3 - 

go Maja 14 i przy ul. 8-go Marca 9, 38-100 Strzyżów (budynki nr A, B i C) w systemie monitorowania 

z transmisją danych.

Usługa będzie wykonywana przez okres 24 godzin na dobę we wszystkie dni tygodnia, a rozliczanie 

usługi następować będzie na podstawie miesięcznego zryczałtowanego wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy przedstawia się 

następująco:

a/ Wykonawca musi posiadać własne całodobowe centrum monitorowania oraz własne służby 

ochrony pozwalające na objęcie obiektu -  w razie zagrożenia -  własnym dozorem w formie patrolu 

interwencyjnego.

b/ Wykonawca musie posiadać odpowiednią i ważną koncesję w zakresie świadczonej usługi, 

c/ Zamawiający ma prawo, raz na kwartał, bez uzgodnienia z Wykonawcą, przeprowadzić próbny 

alarm w celu sprawdzenia jakości świadczonej usługi, a w szczególności czas dojazdu patrolu 

interwencyjnego.

d/ Wykonawca zapewni Zamawiającemu, za pośrednictwem własnego centrum monitorowania 

całodobowy kontakt telefoniczny, a w razie wystąpienie na terenie chronionego obiektu 

nieuzasadnionego lub fałszywego alarmu, możliwość jego odwołania (po podaniu np. hasła), 

e/ Wykonawca każdorazowo poinformuje Zamawiającego o rozkodowaniu systemu alarmowego, 

uprzednio uzbrojonego lub braku uzbrojenia systemu jeśli czas który upłyną od zakończenia godzin 

urzędowania przekroczy 60 minut.

f/ Zryczałtowane koszty miesięcznego abonamentu obejmują wszelkie inne pośrednie koszty mające 

wpływ na jego wysokość w tym takie koszty jak montaż urządzeń służących do monitoringu, urządzeń 

służących do ich zasilania, koszty odbiorników i nadajników, koszty całodobowej obsługi centrum 

monitorowania, koszty połączeń telefonicznych itp.



g/ W ramach niniejszej części zamówienia po stronie Wykonawcy jest zapewnienie łączności pomiędzy 

chronionym obiektem, a centrum monitorowania tj. zapewnienie np.: urządzeń łącznościowych, torów 

transmisji czy samej transmisji danych.

h/ Usługa monitoringu opierać się będzie na stałym dozorze sygnałów przesyłanych drogą telefoniczną 

lub radiową lub po łączach GSM/GPRS do stacji monitorowania, która obsługiwana będzie przez 

przeszkolonych w tym celu pracowników przez 24 godziny na dobę.

i/ Czas dojazdu patrolu interwencyjnego do chronionego obiektu nie może być dłuższy niż 20 minut, 

j/ W skład patrolu interwencyjnego powinni wchodzić odpowiednio wyszkoleni pracownicy, 

k/ Zastosowany przez Wykonawcę system monitoringu obok alarmu włamaniowego musi również 

generować informacje o: alarmie napadowym, sabotażu systemu, sygnalizacji pożaru, awarii zasilania 

oraz usterkach systemu.

1/ Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy oznakowania -  w celach 

prewencyjnych - obiektu w sposób informujący o zainstalowanym systemie monitoringu, 

ł/ Zamawiający i Wykonawca zachowają w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na stan 

bezpieczeństwa Zleceniodawcy w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu, 

m/ Zamawiający zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów związanych z naprawą i użytkowaniem 

użyczonych urządzeń.

6. CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA obejmująca zadanie z zakresu:

Usługi ochrony fizycznej osób, mienia i budynków Sądu Funkcjonalnego - Sądu Rejonowego 

w Strzyżowie, przy ul. 3 - go Maja 14 i przy ul. 8-go Marca 9, 38-100 Strzyżów (budynki nr A, B i C),

Usługa będzie wykonywana w godzinach urzędowania Sądu, a rozliczanie usługi następować będzie 

przy wynagrodzeniu za jedną przepracowaną roboczogodzinę przez jednego pracownika Wykonawcy. 

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy przedstawia się następująco:

a / W przypadku zagrożeń skierowanych przeciwko pracownikom Zamawiającego i innym 

uprawnionym osobom przebywającym na terenie Zleceniodawcy, pracownik ochrony udzieli 

wszechstronnej pomocy w ramach obowiązujących uprawnień.

b/ Strony zawartej w tym względzie umowy zachowają w tajemnicy wszystkie informacje i dane, które 

mają wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu, 

c/ Wykonawca zobowiązuje się dozorować obiekty poprzez skierowanie do ochrony fizycznej jednego 

pracownika ochrony, który będzie pełnił służbę w budynku oznaczonym literą „A” w następujących 

godzinach:

-  w poniedziałki od godz. 7.00 do godz. 18:00.

-  w pozostałe dni robocze (od wtorku do piątku) od godz. 7:00 do godz. 16:00.

- strony dopuszczają możliwość zmiany systemu (czasu) pracy ochrony, 

d/ Zakres usługi i procedury ochrony:

- ochrona mienia obiektu,

- kontrola nad ruchem osobowym i towarowym,

- zapobieganie obecności osób niepowołanych na terenie obiektu,

- funkcja informacyjna dla osób przebywających w budynku Sądu,

- egzekwowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

- włączanie i wyłączanie źródeł światła na zewnątrz budynku.



- w przypadku wystąpienia zagrożeń pracownicy Wykonawcy będą postępowali zgodnie 

z poleceniami wydanymi przez Zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę.

- Wykonawca zapewni stałą gotowość i interwencje załóg patrolowo-interwencyjnych, które podejmą 

czynne działania ochronne natychmiast po uzyskaniu sygnału o alarmie, napadzie, sabotażu (dotyczy 

budynków oznaczonych literami „A", ,,B" i „C")

e/ Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników ochrony o wysokich kwalifikacjach, 

odpowiednio przeszkolonych, zgodnie z wymogami właściwych przepisów prawa w tym względzie, 

f/ Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć pracowników ochrony w środki przymusu bezpośredniego 

wskazanymi w ustawie - o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

g/ Wykonawca zobowiązuje się do skutecznej ochrony fizycznej obiektów, przy użyciu osób 

i środków przewidzianych w ustawie o ochronie mienia oraz z zachowaniem wszelkich wymogów 

przewidzianych tymi przepisami.

h/ szczegółowy zakres obowiązków i harmonogram zadań Wykonawcy (dotyczy budynku 

oznaczonego literą ,,A”):

- pracownik ochrony przyjmuje służbę o godzinie wskazanej w umowie, a jego obowiązkiem jest 

uruchomienie działania bramowego wykrywacza metali;

- każdorazowo przyjmujący służbę winien obowiązkowo zapoznać się ze wszystkim wpisami do książki 

jakie miały miejsce od poprzednio pełnionej służby i zastosować się do ewentualnych zaleceń tam 

zawartych;

- w książce należy obowiązkowo odnotować fakt objęcia służby, data, godzina, nazwisko zdającego 

(przyjmującego) wpisując w jakim stanie przyjęto służbę,

- w książce należy odnotować wszystkie ważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce w trakcie pełnienia 

służby z podaniem bliższych danych dotyczących zdarzenia oraz sposobu rozwiązania oraz kogo 

poinformowano o nim,

- utrzymanie należytego stanu bezpieczeństwa w chronionym obiekcie poprzez eliminację zagrożeń 

możliwych do usunięcia przez Wykonawcę (np. usuwanie z terenu obiektu osób nie mających prawa 

do przebywania na jego terenie, zatrzymywania osób wynoszących z obiektu przedmioty lub 

podejrzane o popełnienie przestępstwa, informowania Zamawiającego o sytuacjach mających wpływ 

na stan bezpieczeństwa obiektu itp.),

- zachowanie przez Wykonawcę w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przy realizacji umowy - 

w szczególności dotyczących rozkładu pomieszczeń, używanych systemów alarmowych i innych- 

zarówno w trakcie obowiązywania umowy jak i po jej rozwiązaniu,

- współdziałanie przy wykonywaniu usług z Zamawiającym lub osobą przez niego upoważnioną oraz 

bieżącego ich informowania o przestępstwach i wykroczeniach zaistniałych na chronionym obiekcie, 

jak również w miarę możliwości zabezpieczenia śladów i dowodów tych zdarzeń,

- w przypadku wystąpienia zdarzeń wywołanych siłami wyższymi, niezwłoczne zawiadamianie 

upoważnionych pracowników Zamawiającego i podjęcie w miarę możliwości stosownych 

przedsięwzięć zabezpieczających,

- systematyczne szkolenie pracowników ochrony z zakresu objętego przedmiotem umowy,

- ścisłej współpracy z organami Policji, Straży Pożarnej i innymi służbami ochrony, 

i/ W celu prawidłowego wykonania zlecenia pracownik ochrony ma prawo do :



- ustalenia uprawnień osób do przebywania w chronionym obiekcie,

- legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

- wzywania osób do opuszczenia budynku Sądu, w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do 

przebywania w chronionym obiekcie lub stwierdzenia zakłócenia przez nie porządku,

- ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzkiego, a także chronionego mienia w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji,

- monitorowania sytuacji na terenie budynku Sądu i wzywania służb Policji w przypadku niewłaściwego 

zachowywania się osób przebywających w budynku Sądu,

- zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w budynku Sądu poprzez egzekwowanie wewnętrznie 

obowiązujących przepisów zakładowych i regulaminów,

j/ Zachowania osób przebywających na terenie budynku Sądu pracownik ochrony kontroluje poprzez 

system monitoringu telewizyjnego, a ewentualna interwencja powinna być podjęta w wyniku 

zaistnienia nieprawidłowego zachowania osób przebywających na terenie budynku Sądu 

z równoczesnym powiadomieniem własnych służb (patrolu interwencyjnego) lub służb Policji 

o konieczności interwencji.

§3
TERMIN WYKONANIA I ZASADY REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2018 

roku, a rozpoczęcie poszczególnych części składowych (zadań) przedmiotu umowy nastąpi od dnia: 

a/ Ochrona fizyczna osób i mienia w systemie stacjonarnej ochrony na terenie obiektu 

wykorzystywanego na potrzeby lokalowe Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów 

w Rzeszowie (OZSS), przy ul. Hetmańskiej 15 (III i IV piętro). Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi od 

dnia zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż przed dniem 1 kwietnia 2017r,l.

b/ Ochrona budynku i mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Rzeszowie, przy 

ul. Hetmańskiej 15, lokal użytkowy nr 18 (część III piętra i IV piętro) wykorzystywanego na potrzeby 

lokalowe Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (OZSS) w systemie monitoringu z transmisją 

danych drogą radiową. Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi od dnia zawarcia umowy (jednak nie 

wcześniej niż przed dniem 1 kwietnia 2017r.l.

c/ Ochrona fizyczna osób, mienia i budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy ul. Plac Śreniawitów 3, 

35-959 Rzeszów. Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi od dnia zawarcia umowy (jednak nie 

wcześniej niż przed dniem 1 kwietnia 2017r.l.

d/ Konwój, ochrona i transport gotówki do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959 

Rzeszów. Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi od dnia zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż 

przed dniem 1 kwietnia 2017r.l,

e/ Ochrona budynków i mienia Sądu Funkcjonalnego - Sądu Rejonowego w Strzyżowie, przy ul. 3 -  go 

Maja 14 i przy ul. 8-go Marca 9, 38-100 Strzyżów (budynki nr A, B i C) w systemie monitorowania 

z transmisją danych. Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi od dnia zawarcia umowy (jednak nie 

wcześniej niż przed dniem 1 kwietnia 2017r.).

f/ Ochrona fizyczna osób, mienia i budynków Sądu Funkcjonalnego - Sądu Rejonowego 

w Strzyżowie, przy ul. 3 -  go Maja 14 i przy ul. 8-go Marca 9, 38-100 Strzyżów (budynki nr A, B i C).



Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi od dnia zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż przed 

dniem 1 kwietnia 2017r.l.

§4
WYNAGRODZENIE

1. Z tytułu prawidłowego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca uprawniony będzie 

do wynagrodzenia określonego w niniejszym paragrafie.

2. Za cały okres wykonywania umowy Wykonawcy przysługiwać będzie maksymalne wynagrodzenia

w wysokości..................................złotych brutto (słownie:................................................................................

......................................................................................................................................... złotych brutto), w tym:

2.1. za usługi ochrony fizyczna osób i mienia w systemie stacjonarnej ochrony na terenie obiektu 

wykorzystywanego na potrzeby lokalowe Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów

w Rzeszowie (OZSS), przy ul. Hetmańskiej 15 (III i IV piętro) netto.............. złotych, tj.......................złotych

brutto, a w tym Vat.... %. Usługi te będą rozliczane przy zastosowaniu stawki...... zł. netto

za 1 przepracowaną roboczogodzinę (słownie: ..................... złotych netto), powiększoną

o podatek Vat w wysokości.....%. Wynagrodzenie miesięczne za tą cześć przedmiotu umowy stanowiło

będzie iloczyn powyżej podanej stawki godzinowej oraz rzeczywistej liczby przepracowanych godzin 

przez pracownika Wykonawcy w danym miesiącu.

2.2. za usługi ochrony budynku i mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego 

w Rzeszowie, przy ul. Hetmańskiej 15, lokal użytkowy nr 18 (część III piętra i IV piętro) wykorzystywanego 

na potrzeby lokalowe Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (OZSS) w systemie

monitorowania z transmisją danych netto ...............złotych, tj....................... złotych brutto, a w tym Vat

.... %. Usługi te będą rozliczane przy zastosowaniu miesięcznej stawki abonamentowej w wysokości......

zł. netto (słownie:.....................złotych netto) powiększonej o podatek Vat w wysokości......%.

2.3. za usługi ochrony fizycznej osób, mienia i budynku w systemie stacjonarnej ochrony na terenie

obiektu Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy ul. Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów netto ..............

złotych, tj......................złotych brutto, a w tym Vat ...... %. Usługi te będą rozliczane przy zastosowaniu

stawki ......  zł. netto za 1 przepracowaną roboczogodzinę (słownie: ..................... złotych netto),

powiększoną o podatek Vat w wysokości ....  %. Wynagrodzenie miesięczne za tą cześć przedmiotu

umowy stanowiło będzie iloczyn powyżej podanej stawki godzinowej oraz rzeczywistej liczby 

przepracowanych godzin przez pracownika Wykonawcy w danym miesiącu.

2.4. za usługi konwój, ochrony i transportu gotówki do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Plac Śreniawitów

3. 35-959 Rzeszów netto ...............  złotych, tj......................  złotych brutto, a w tym Vat .....%. Usługi te

będą rozliczane przy zastosowaniu miesięcznej stawki abonamentowej w wysokości ......  zł. netto

(słownie:.....................złotych netto) powiększonej o podatek Vat w wysokości......%.

2.5. za usługi ochrony budynków i mienia Sądu Funkcjonalnego - Sądu Rejonowego w Strzyżowie, przy 

ul. 3 -  go Maja 14 i przy ul. 8-go Marca 9, 38-100 Strzyżów (budynki nr A, B i C) w systemie

monitorowania z transmisją danych netto .............. złotych, tj....................... złotych brutto, a w tym Vat

.... %. Usługi te będą rozliczane przy zastosowaniu miesięcznej stawki abonamentowej w wysokości......

zł. netto (słownie:.....................złotych netto) powiększonej o podatek Vat w wysokości......%.

2.6. za usługi ochrony fizycznej osób, mienia i budynków Sądu Funkcjonalnego - Sądu Rejonowego 

w Strzyżowie, przy ul. 3 -  go Maja 14 i przy ul. 8-go Marca 9, 38-100 Strzyżów (budynki nr A, B i C) netto



..............  złotych, tj......................  złotych brutto, a w tym Vat .....%. Usługi te będq rozliczane przy

zastosowaniu staw ki......zł. netto za 1 przepracowaną roboczogodzinę (słownie: ...................... złotych

netto), powiększoną o podatek Vat w wysokości ....  %. Wynagrodzenie miesięczne za tą cześć

przedmiotu umowy stanowiło będzie iloczyn powyżej podanej stawki godzinowej oraz rzeczywistej 

liczby przepracowanych godzin przez pracownika Wykonawcy w danym miesiącu.

3. Wykonawca zobowiązuje się, że za świadczone usługi wymienione w ust. 2 w pkt. 2.1. -  2.6 będzie 

wystawiał comiesięcznie odrębne faktury Vat.

4. Wynagrodzenie za usługi wymienione w ust. 2 w pkt. 2.1. -  2.6. płatne będą miesięcznie 

w terminie do 21 dni kalendarzowych po doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur 

Vat w formie przelewów bankowych na rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień zapłaty uznaje się 

dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności, Wykonawcy przysługuje prawo 

do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należnej części 

wynagrodzenia.

6. Wykonawca zamieści na fakturze następujące dane Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Rzeszowie, 

Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów, NIP 813-26-41-148.

7. Wykonawca oświadcza, że:

a) wynagrodzenie określone w § 4 ust. 2 niniejszej umowy obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy,

b) zawarcie niniejszej umowy prowadzi -  nie prowadzi (niepotrzebne skreślić) do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie ze złożoną w toku postępowania ofertą 

Wykonawcy.

§5
OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

1. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie przewidywał zmianę lub przyjęcie nowego 

pracownika w celu realizacji przedmiotu umowy, musi każdorazowo przed dopuszczeniem go po raz 

pierwszy do pracy przekazać Zamawiającemu kserokopie podpisanych przez Wykonawcę „za 

zgodność z oryginałem":

a/ legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, 

b/ ważnych zaświadczeń o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

2. Wymóg posiadania przez pracowników Wykonawcy legitymacji kwalifikowanego pracownika 

ochrony fizycznej nie dotyczy przejmowanych przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego, 

o których mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy, a którzy zostaną przyjęci do wykonywania usług 

stanowiących przedmiot umowy określony w § 2 ust. 1 (część I zamówienia) oraz w § 2 ust. 3 (część III 

zamówienia).

3. Do realizacji umowy Wykonawca zapewni osoby wykazane w imiennej liście, stanowiącej załącznik 

nr 5 do niniejszej umowy.

§6

OCHRONA i PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z zawarciem niniejszej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie 

danych osobowych niezbędnych przy wykonywaniu usług stanowiących przedmiot umowy.



2. Administratorem danych osobowych powierzonych Wykonawcy do przetwarzania jest Prezes 

Sqdu Okręgowego w Rzeszowie oraz Prezes Sqdu Rejonowego w Strzyżowie.

3. Wykonawca na podstawie umowy przetwarza następujgce dane osobowe o osobach fizycznych -  

pozostajqcych w stosunku pracy z Sqdem Okręgowym w Rzeszowie i Sqdem Rejonowym w Strzyżowie 

lub wykonujqcych określong usługę dla danego Sqdu :

a) Imię i nazwisko;

b) Oznaczenie stanowiska pracy;

c) Oznaczenie pełnionej funkcji / wykonywanej usługi (wskazanego we właściwym dokumencie);

d) Numer telefonu kontaktowego (wskazanego we właściwym dokumencie);

4. Wykonawca jest ..innym podmiotem" w rozumieniu art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

5. Zamawiajgcy zobowigzuje się, że podczas realizacji umowy będzie ściśle współpracować 

z Wykonawcę w zakresie dotyczęcym przetwarzania danych osobowych, w szczególności zobowiqzuje 

się niezwłocznie poinformować Wykonawcę o wszelkich okolicznościach majgcych lub moggcych 

mieć wpływ na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę.

6. Wykonawca zobowigzuje się zachować w tajemnicy przekazane dane osobowe zgodnie z art. 39 ust. 

2 ustawy, nie przetwarzać ich w sposób sprzeczny z umowę, w szczególności nie udostępniać danych 

osobowych osobom trzecim. Obowięzek zachowania tajemnicy obejmuje wszystkich uczestników 

procesu realizacji umowy i ma zastosowanie do wszelkich informacji, danych i materiałów uzyskanych 

w zwigzku z zawarciem i realizację umowy.

7. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych jedynie w zakresie 

wynikajęcym z niniejszej umowy, a Wykonawca zobowigzuje się do przetwarzania tych danych w takim 

zakresie.

8. Wykonawca zobowięzuje się przetwarzać powierzone mu na podstawie art. 31 ustawy dane 

osobowe, w sposób nie naruszajęcy przepisów ustawy.

9. Przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych w zakresie oraz w celach innych niż wyraźnie 

wskazane powyższymi postanowieniami oraz objętym upoważnieniem udzielonym w treści umowy jest 

niedopuszczalne.

10. W przypadku zlecenia wykonania określonych czynności przewidzianych stosowanę umowę innym 

podmiotom uprawnionym do wykonywania tych czynności na podstawie obowięzujgcych przepisów, 

Wykonawca jest obowigzany niezwłocznie powiadomić o tym zamawiajgcego -  przed 

udostępnieniem powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

11. Wykonawca zobowigzuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniajęcych ochronę danych osobowych określonych w art. 36- 

39a ustawy, w szczególności Wykonawca stosuje środki zabezpieczenia danych osobowych (Politykę 

Bezpieczeństwa Informacji).

12. Wykonawca zapewnia, że urzgdzenia i systemy informatyczne służęce do przetwarzania 

powierzonych mu danych osobowych sq zgodne z wymogami określonymi w rozporzgdzeniu MSWiA 

z dniu 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urzgdzenia i systemy informatyczne 

służgce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024).



13. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że funkcje administratorów bezpieczeństwa informacji 

pełnią następujące osoby:

a) po stronie Wykonawcy - ...........................................................

b) po stronie Sądu Okręgowego w Rzeszowie - ................................................

c) po stronie Sądu Rejonowego w Strzyżowie - ..............................................

14. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zasad poufności, integralności i rozliczalności w trakcie 

realizacji umowy.

15. Wykonawca zobowiązuje się przesłać Zamawiającemu kopie upoważnień do przetwarzania 

danych osobowych osób, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe w ramach realizacji 

umowy -  na żądanie Zamawiającego.

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia sposobu przetwarzania danych w zakresie 

objętym umową, o którym mowa w art. 38 ustawy w siedzibie Wykonawcy w odpowiednio 

uzgodnionym terminie.

17. Po upływie terminu określonego w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 

i mienia (Dz. U. z 20015 r„ nr 145, poz. 1221 ze zm.) Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do 

usunięcia (zwrotu lub zniszczenia powierzonych mu danych osobowych) oraz skasowania wszelkich 

kopii tych danych będących w jego posiadaniu oraz podjąć stosowne działania w celu 

wyeliminowania możliwości dalszego ich przetwarzania na podstawie umowy. Powyższe czynności 

Wykonawca udokumentuje w formie sporządzenia stosownego protokołu, który przedstawi 

Zamawiającemu.

18. W przypadku naruszenia przepisów ustawy w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę 

z przyczyn leżących po jego stronie, w następstwie którego Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie lub 

Prezes Sądu Rejonowego w Strzyżowie jako administratorzy danych osobowych zostanie na podstawie 

prawomocnego orzeczenia zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub ukarany grzywną, 

Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu poniesione z tego tytułu środki w wysokości 

zasądzonego odszkodowania lub orzeczonej grzywny. Zobowiązanie Wykonawcy, o którym mowa w 

poprzednim zdaniu, powstanie jeżeli Zamawiający niezwłocznie7 nie później niż w terminie 3 dni od 

wszczęcia stosownego postępowania, pisemnie powiadomi Wykonawcę o tym postępowaniu. Po 

otrzymaniu pisemnego powiadomienia Wykonawca może przystąpić do toczącej się sprawy.

19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego wyłącznie 

w zakresie strat rzeczywiście poniesionych, przy czym nie ponosi odpowiedzialności za utracone 

korzyści.

20. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy obowiązku przekazywania informacji, wynikającego 

z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jak również w przypadku, gdy jest niezbędne do 

wszczęcia lub prowadzenia postępowania sądowego lub administracyjnego.

21. Strony obowiązane są zorganizować i utrzymywać środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania 

by maksymalnie zapewnić bezpieczne przechowywanie danych, a także dokładać wszelkich starań by 

zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, ujawnieniu lub nieuprawnionemu 

dostępowi do takich danych.

22. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom -  po spełnieniu obowiązku, o którym mowa w ust. 10 niniejszej umowy, to



Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców i to on będzie odpowiadał za 

działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie 

przestrzeganie zapisów par.6 ust. 24 Umowy.

§7
PODWYKONAWSTWO

1. Zamawiający dopuszcza możliwości udziału podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia 

w zakresie odnoszącym się do:

1.1. Usługi ochrony budynku i mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego 

w Rzeszowie, przy ul. Hetmańskiej 15, lokal użytkowy nr 18 (część III piętra i IV piętro) wykorzystywanego 

na potrzeby lokalowe Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (OZSS) w systemie 

monitorowania z transmisją danych.

1.2. Usługi konwoju, ochrony i transportu gotówki do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 

3, 35-959 Rzeszów.

1.3. Usługi ochrony budynków i mienia Sądu Funkcjonalnego - Sądu Rejonowego w Strzyżowie, przy 

ul. 3 -  go Maja 14 i przy ul. 8-go Marca 9, 38-100 Strzyżów (budynki nr A, B i C) w systemie 

monitorowania z transmisją danych.

1.4. Usługi ochrony fizycznej osób, mienia i budynków Sądu Funkcjonalnego - Sądu Rejonowego 

w Strzyżowie, przy ul. 3 -  go Maja 14 i przy ul. 8-go Marca 9, 38-100 Strzyżów (budynki nr A, B i C), 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za całość wykonywanych przez 

Podwykonawców usług stanowiących przedmiot umowy, jak również za jakość, terminowość oraz 

bezpieczeństwo wykonywanych przez Podwykonawców usług stanowiących przedmiot umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli 

lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania, gdyż powierzenie wykonania części 

zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie 

tego zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega jednak, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia (przedmiotu 

umowy) następujący zakres usług (jako kluczowe części zamówienia):

2.1. Ochrona fizyczna osób i mienia w systemie stacjonarnej ochrony na terenie obiektu 

wykorzystywanego na potrzeby lokalowe Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów 

w Rzeszowie (OZSS), przy ul. Hetmańskiej 15 (III i IV piętro).

2.2. Ochrona fizyczna osób, mienia i budynku w systemie stacjonarnej ochrony na terenie obiektu Sądu 

Okręgowego w Rzeszowie przy ul. Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów.

Wykonawca wykona samodzielnie.

Zamawiający zastrzega, że kluczowy przedmiot zamówienia nie może być powierzony 

podwykonawcom.

3. Zamawiający zastrzega również, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia 

Podwykonawcy skierowani do realizacji części zamówienia muszą spełniać:

a) warunki określone w szczegółowym w opisie przedmiotu zamówienia,

b) warunek posiadania i przedłożenia Zamawiającemu aktualnej w okresie wykonywania zamówienia 

koncesji opisanej w pkt. VIII.5.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dotyczy to przypadku



Podwykonawców, którzy będą wykonywać czynności, co do których wymagana jest przedmiotowa 

koncesja.

4. W związku z ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca oświadcza, że osobiście wykona 

następujące części zamówienia stanowiące przedmiot Umowy:

a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących części zamówienia stanowiących przedmiot 

Umowy:.......................................................................................................................................................................

zgodnie ze złożoną w toku postępowania przetargowego ofertą.

5. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już znane, 

podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 

z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację usług.

6. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia wymaga zgody 

Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany dokonać tej zmiany albo 

rezygnacji na zasadach określonych w Umowie.

7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, 

wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

7.1. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy.

§ 8

ZMIANY UMOWY

Strony umowy przewidują możliwość zmiany - na mocy art. 144 ust.l pktl ustawy Pzp - postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

w zakresie:

1. Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy:

1.1. może nastąpić w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,



2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- na zasadach i w sposób określony w ust.l pkt 1.2 -  pkt 1.12, jeżeli zmiany te z ust. 1 pkt 1.1 ppkt. 1-3 

będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy (zamówienia) przez Wykonawcę.

1.2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 

o której mowa w ust. 1. pkt 1.1. ppkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy 

realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających 

stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której 

zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

1.3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust.l pkt 1.1. ppkt 1), wartość wynagrodzenia netto nie 

zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

1.4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 

w ust.l pkt 1.1. ppkt 2) lub ppkt 3), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

1.5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1. ppkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń Pracowników świadczących pracę bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

Umowy - do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 

części wynagrodzenia Pracowników świadczących pracę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

Umowy.

1.6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1. ppkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia Pracownikom świadczącym prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

Umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia Pracowników świadczących pracę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

Umowy.

1.7. W celu zawarcia aneksu, w zakresie zmian z ust. 1 pkt 1.1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej 

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz 

z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź



nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.

1.8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1. ppkt 2) lub ppkt 3), jeżeli 

z wnioskiem z ust. 1 pkt 1.7. występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku 

dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania 

Umowy, w szczególności:

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących 

pracę, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 

z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - 

w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1 ppkt 2), lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących 

pracę, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części 

etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1 

ppkt 3).

1.9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1. ppkt 3), jeżeli z wnioskiem z ust. 1 

pkt 1.7. występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, 

z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym 

pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.8. ppkt 2).

1.10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.7., Strona, 

która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek 

oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację 

o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

1.11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku z ust. 1 pkt 1.7. lub 

częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 1. 7. W takim przypadku przepisy ust. 1 pkt 1 . 8 -  pkt 1.10. oraz pkt 1.12. stosuje się 

odpowiednio.

1.12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 

wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

2. Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 22a ust.l ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, pod warunkiem, że wykonawca wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.

Niniejsza zmiana może spowodować zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego 

w umowie ale nie może spowodować wzrostu tego wynagrodzenia.

3. Zmiany części zamówienia, którą Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom lub którą 

Wykonawca wykona samodzielnie -  w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili składania oferty.



4. Ograniczenia ilości godzin świadczenia usług w zakresie stałej ochrony fizycznej i odpowiednio 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmian organizacyjnych lub potrzeb ograniczenia 

zakresu ochrony oraz okoliczności, których nie dało się przewidzieć.

Powyższe zmiany wymienione w ust. 2 - 4  mogq spowodować zmniejszenie wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy określonego w umowie ale nie mogq spowodować wzrostu tego wynagrodzenia.

Zmiany z ust. 2-4 inicjowane sq na pisemny wniosek jednej ze stron.

Wniosek w sprawie proponowanej zmiany musi zawierać co najmniej:

- opis zmiany

- uzasadnienie zmiany wraz z załqczeniem odpowiednich oświadczeń lub/i dokumentów 

potwierdzajqcych celowość, konieczność lub/i prawidłowość takiej zmiany,

- czas wykonania zmiany oraz jej wpływ na termin realizacji zamówienia czy zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w Umowie.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajq zgody obu stron i muszq być dokonywane przez umocowanych 

przedstawicieli Zamawiajqcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, 

podpisanego przez Zamawiajqcego i Wykonawcę pod rygorem nieważności.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujgcej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

zamawiajqcy może odstqpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żqdać wyłgcznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.

7. Zamawiajqcy może rozwigzać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujqcych 

okoliczności:

7.1. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1 b, ld i le  ustawy Pzp.

7.2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy Pzp.

7.3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowigzaniom, które ciqżq 

na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że 

Zamawiajgcy udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

§9
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiajg, że obowiqzujqcq ich formę odszkodowania za nienależyte wykonywanie 

zobowigzań wynikajgcych z umowy będq stanowić kary umowne, które naliczane będq Wykonawcy w 

następujgcych wypadkach i wysokościach:

1.1. za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania przedmiotu umowy w zakresie ochrony 

fizycznej, a w szczególności:

a/ za brak obsady, wymaganej przez Zamawiajgcego w szczegółowym przedmiocie i zakresie umowy 

(§ 2 umowy) -  200-zł. za każdq godzinę;

b/ brak wymaganych Umowq uprawnień pracowników ochrony, skierowanych do realizacji umowy -



100-zł. za każdą godzinę;

c/ za rażące zaniedbanie w zakresie wyglądu zewnętrznego pracownika Wykonawcy -  100-zł. za każdy 

taki przypadek;

d/ za realizowanie przedmiotu umowy przez pracownika Wykonawcy będącego pod wpływem 

alkoholu lub środków odurzających -  1000-zł. za każdy stwierdzony przypadek;

e/ za niewykonanie poleceń Zamawiającego odnoszących się do kwestii bezpieczeństwa i porządku -  

500-zł. za każdy stwierdzony przypadek;

f/ za nieprzestrzeganie regulaminów i instrukcji obowiązujących u Zamawiającego -  250-zł. za każde 

stwierdzone naruszenie.

g/ za niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób o których mowa w § 1 ust. 7 pkt 7.1. 

w związku z realizacją zamówienia Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 000-zł., za każdy 

taki przypadek.

1.2. za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania przedmiotu umowy w zakresie ochrony 

sprawowanej w systemie monitoringu z transmisją danych, a w szczególności:

a/ za przekroczenie umownego czasu dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu -  500-zł. 

za każdy stwierdzony przypadek jeśli przekroczenie nie było dłuższe niż 30 minut;

b/ za przekroczenie umownego czasu dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu powyżej 

30 minut, które będzie traktowane przez Zamawiającego jako brak reakcji ze strony Wykonawcy -  

2000-zł.

1.3. za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania przedmiotu umowy w zakresie konwoju, 

ochrony i transportu gotówki, a w szczególności:

a/ za każdy stwierdzony przypadek nieterminowego (opóźnienia rozpoczęcia wykonywania przedmiotu 

umowy w danym miesiącu, który nie przekracza 10 minut) świadczenia usługi - 50-zł. za każdy 

stwierdzony taki przypadek:

b/ za każde niewykonanie przedmiotu umowy w danym miesiącu - 200-zł. za każdy stwierdzony taki 

przypadek;

2. W przypadku wystąpienia w okresie obowiązywania umowy łącznie 5 uchybień, o których mowa 

w ust. 1.1. i 1.2, oraz w razie wystąpienia innego przypadku nienależytego wykonania umowy, 

umyślnego wyrządzenia szkody przez osobę, którą Wykonawca posługiwał się przy wykonywania 

umowy lub współdziałania z osobą wyrządzającą szkodę, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

4. Z pozostałych tytułów Strony ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych, 

ponadto Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowań 

uzupełniających ponad kary umowne.

§ 10

UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia i utrzymywania ważnej umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu szkód mogących powstać z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu niniejszej umowy z minimalną sumą gwarancyjną na



wszystkie zdarzenia w wysokości 1 000 000-zł. (słownie: jeden milion złotych) i na jedno zdarzenie 

200 000-zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych).

2. Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia spełniającej warunki określone w ust. 1 Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy, a następnie w trakcie trwania umowy 

będzie przedstawiał dowody zawarcia nowych (kolejnych) umów, na nowe (kolejne) okresy bez 

wezwania, najpóźniej z dniem wygaśnięcia dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

§ U

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich 

nieważności.

2. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygania ewentualnych sporów, jakie mogą wyniknąć 

w trakcie realizacji niniejszej umowy.

3. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi 

powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

4. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za egzekwowania prawidłowej realizacji 

umowy jest:

....................................................... tel......................................e-mail:......................................................................

5. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za prawidłową realizację umowy jest:

....................................................... tel......................................e-mail:......................................................................

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy o ochronie osób i mienia oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Integralną częścią niniejszej umowy

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron.

§ 12

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

Załącznik nr 1 -  kopia oferty Wykonawcy.

Załącznik nr 2 -  porozumienie pracodawców.

Załącznik nr 3 -  zawiadomienie pracowników przejmowanych.

Załącznik nr 4 -  szczegółowa informacja dotycząca przejmowanych pracowników.

Załącznik nr 5 -  wykaz pracowników Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:



POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZEKAZANIA AKT OSOBOWYCH I INNEJ DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

Opierając się na przepisach art. 23' Kodeksu pracy oraz §9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji 

w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobem prowadzenia akt osobowych pracownika 

(Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.), strony Porozumienia postanawiają, co następuje:

§1
Strony Porozumienia

1....................................................................................................................................................................

reprezentowany przez:

zwany dalej Pracodawcą przejmującym

2.................................................................................................................................................... ..............

reprezentowany przez:

Załącznik nr 2 do umowy.

zwany dalej Pracodawcą przekazującym

§2
Przedmiot Porozumienia

1. Zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy Pracodawca przekazujący przekazuje, a Pracodawca przejmujący 
przejmuje wszystkich pracowników wg załączonego wykazu, stanowiącego załącznik nr 1 do Porozumienia, 
na warunkach nie gorszych, niż te które obowiązywały u Pracodawcy przekazującego do dnia przekazania 
pracowników z gwarancją zatrudnienia na co najmniej okres wskazany w pkt VII lit.a) i lit. c) SIWZ, co oznacza 
zakaz rozwiązania z nimi w tym okresie umów o pracę z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy.
2. Pracodawca przekazujący, przekazuje wraz z pracownikami wymienionymi w załączniku nr 1 do 
Porozumienia, wybraną dokumentację kadrowo-płacową, a w szczególności:
• akta osobowe pracowników (dane i dokumenty dot. zatrudnienia u innych pracodawców, kopie 
świadectw szkolnych, dokumenty dot. badań okresowych, szkoleń bhp);
• informacja o wykorzystaniu przez pracowników urlopów wypoczynkowych

3. Okres zatrudnienia pracowników przejmowanych nie będzie krótszy niż okres obowiązywania umowy 
zawartej w wyniku rozstrzygniętego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
„Kompleksowe świadczenie usługi ochrony w zakresie stałej ochrony fizycznej, monitoringu włamaniowego 
oraz konwoju gotówki dla Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Sądu Rejonowego w Strzyżowie"; przy czym 
zobowiązanie to nie obejmuje zwolnień wynikających z winy pracownika bądź przejścia pracownika na rentę 
chorobową lub emeryturę.
4. Szczegółową informację dotyczącą przejmowanych pracowników zawiera - załącznik nr 4, 
a zawiadomienie pracowników przejmowanych - załącznik nr 3, który zostanie podpisany i przekazany 
pracownikom nie później niż 30 dni przed data ich przejęcia.
Rzeszów, dnia........................

Pracodawca przekazujący Pracodawca przejmujący



Załącznik nr 3 do umowy

Pan

Uprzejmie informuję, że Sąd Okręgowy w Rzeszowie na podstawie wyniku przeprowadzonego 

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Kompleksowe świadczenie usługi 

ochrony w zakresie stałej ochrony fizycznej, monitoringu włamaniowego oraz konwoju gotówki dla 

Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Sądu Rejonowego w Strzyżowie” wyłonił Wykonawcę tych

usług - ....................................................................................................................................................  który

od dnia zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż przed dniem 1 kwietnia 2017r.), na podstawie art. 

23' Kodeksu pracy staje się stroną (pracodawcą) w wiążącej obecnie Pana umowie o pracę, 

zawartej przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie.

Obowiązujące Pana warunki umowy pracy i płacy nie ulegają zmianie, a wszelkie istniejące 

zobowiązania i uprawnienia po stronie Pani i Sądu Okręgowego w Rzeszowie, obowiązują nowego 

pracodawcę.

.......................................................................................................................  wchodzi w prawa i obowiązki

wynikające ze stosunku pracy pomiędzy Panem a Sądem Okręgowym w Rzeszowie.

Jednocześnie informuję, że w terminie 2 miesięcy od przejścia do nowego pracodawcy, może Pan 

bez wypowiedzenia, za 7 dniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku 

pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą 

z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Rzeszów,.......................................................

pieczęć i podpis wykonawcy pieczęć i podpis Dyrektora Sqdu Okręgowego podpis pracownika



Załącznik nr 4 do umowy

Szczegółowa informacja dotycząca przejmowanych pracowników

1. Wykonawca przejmie pracowników i utrzyma warunki zatrudnienia - zgodnie z oświadczeniem 

stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy imienną listę przejmowanych pracowników - w dniu zawarcia 

umowy. Podstawowe informacje dot. stosunku pracy (w tym wysokości wynagrodzeń) zawarte zostały 

w załączonej tabeli.

3. Na dzień przejęcia pracowników nie będą występowały nieuregulowane należności.

4. Przejmowani pracownicy nie posiadają stopni niepełnosprawności.

5. Pracownicy przewidziani do przejęcia posiadają aktualne badania lekarskie.

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z pracownikami dokumentację kadrowo-płacową ich 

dotyczącą -  wymienioną w załączniku nr 9 do SIWZ.

7. Wykonawca będzie zobowiązany do wypłaty:

□ odpraw z tytułu przejścia pracownika na rentę chorobową lub emeryturę;

dodatku za wieloletnią pracę oraz nagród jubileuszowych 

zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity 

Dz.U.2015.1241 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014 r. 

w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów 

i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.2015.54).

8. Wykonawca podpisze z Zamawiającym w dniu przejęcia pracowników porozumienie w sprawie 

przekazania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej -  (Załącznik 9 do SIWZ).

9. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania na rzecz Wykonawcy części (odpisu) środków 

niewykorzystanych przez przejmowanych pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych najpóźniej w terminie 30 dni po podpisaniu umowy, w celu wykorzystania tych środków 

zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst 

jednolity Dz. U. 2016.800).

10. Zamawiający oświadcza, że wszelkie uzasadnione roszczenia pracowników, którzy zostaną przejęci 

przez Wykonawcę, a wynikające ze stosunku pracy -  powstałe do dnia przejęcia tych pracowników 

przez Wykonawcę, w szczególności zaś roszczenia dotyczące płacy zasadniczej, dodatku stażowego, 

nagrody jubileuszowej, świadczenia BHP powstałe do dnia przejęcia -  zostaną uregulowane przez 

Zamawiającego.

11. W razie konieczności uregulowania przez Zamawiającego na rzecz przejętych pracowników 

jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń, za zapłatę których odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub 

do uregulowania których zobowiązany jest Wykonawca jako nowy pracodawca, Wykonawca 

zobowiązuje się do zwrotu tych kwot na rzecz Zamawiającego w pełnej wysokości w terminie 7 dni od 

wezwania do zwrotu.

12. W razie konieczności uregulowania przez Wykonawcę na rzecz przejętych pracowników 

jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń, za zapłatę których odpowiedzialność ponosi Zamawiający



jako dotychczasowy pracodawca, Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu tych kwot na rzecz 

Wykonawcy w terminie 7 dni od wezwania do zwrotu.

13. W sytuacji kierowania przez przejętych pracowników do Wykonawcy jako nowego pracodawcy 

jakichkolwiek roszczeń, za zapłatę których odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o powyższych roszczeniach. 

Strony zobowiązują się do wzajemnego współdziałania w celu wyjaśnienia wszelkich spornych 

okoliczności.

14. Dniem zakończenia okresu rozliczeniowego czasu pracy przejmowanych pracowników u 

Zamawiającego będzie dzień poprzedzający dzień przejęcia ich przez Wykonawcę.

15. Zamawiający oświadcza, że wszystkie zobowiązania wobec ZUS-u oraz zobowiązania wobec 

urzędu skarbowego dotyczące wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń 

przejmowanych pracowników zostały zaspokojone lub zostaną zaspokojone przez Zamawiającego w 

terminach wynikających ze stosownych przepisów prawa.

16. Zamawiający zobowiązuje się do wystawiania dla przejmowanych pracowników zaświadczenia o 

zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7 za okres zatrudnienia u Zamawiającego, na każde ich żądanie.

17. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień pkt 1 niniejszego załącznika - 

pracownikowi, któremu Wykonawca wypowiedział umowę o pracę lub jej warunki, przysługuje 

odszkodowanie w wysokości miesięcznego wynagrodzenia pomnożonego przez liczbę miesięcy 

pozostającą do końca obowiązywania okresu utrzymania niezmienionych warunków pracy. Powyższe 

odszkodowanie nie uchybia zobowiązaniom Wykonawcy wynikającym z Kodeksu Pracy. 

Odszkodowanie płatne jest w ciągu 3 dni roboczych od daty rozwiązania umowy o pracę.

18. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego regulowania wszystkich należności przejętych 

pracowników, a wynikających ze stosunku pracy powstałych od dnia przejęcia tych pracowników 

przez Wykonawcę, a także do uregulowania wszystkich zobowiązań wobec ZUS-u, urzędu 

skarbowego dotyczących wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń przejmowanych 

pracowników.

19. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia dla przejmowanych pracowników zaświadczeń 

o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7 za okres zatrudnienia od dnia ich przejęcia oraz informacji 

o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11.

20. Zamawiający sporządza i przekazuje do ZUS:

1) wyrejestrowanie z ubezpieczeń - na formularzu ZUS ZWUA -  pracowników, którzy są przejmowani 

przez nowego płatnika z kodem przyczyny wyrejestrowania 600 -  „inna przyczyna wyrejestrowania”, 

od dnia przejęcia przez inny podmiot,

2) wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego zgłoszonych przez tych pracowników członków 

rodziny na druku ZUS ZCNA.

21. Wykonawca jako podmiot przejmujący winien sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie 

pracowników do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA, od daty przejęcia oraz zgłoszenia ewentualnie 

członków rodziny tych pracowników do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZCNA.

22. Wstąpienie Wykonawcy w prawa i obowiązki Zamawiającego jako dotychczasowego 

pracodawcy następuje z dniem rozpoczęcia obowiązywania umowy.



23. Wykonawca zobowiązuje się stosować do przejętych pracowników korzystniejsze warunki pracy, 

niż wynikające z wymagań określonych przez Zamawiającego w przypadku, gdy takie obowiązują u 

Wykonawcy.


