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Załącznik nr 6 do Ogłoszenia

UMOWA nr ………………
zawarta w dniu ………………………. w Łodzi pomiędzy:
Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź
reprezentowanym przez:
Artura Olsińskiego – Dyrektora
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………........................................
.........................…………………………………………………………………………………...............
..................................................
działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………………..
…………………………………………………………………………………………………………....
Będącym płatnikiem podatku NIP: …………………………….
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………........................................
Zwanym dalej „Wykonawcą”,
O następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest całodobowa ochrona i zabezpieczenie powierzonych do ochrony osób
i obiektów, w tym budynków, terenu i mienia należącego do Zamawiającego, znajdujących się
w lokalizacjach wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym
załącznik nr 1 do Ogłoszenia na usługi społeczne z dnia ………………. Zwanego w dalszej części
umowy Ogłoszeniem.
2. Usługi wskazane w pkt.1 wykonywane będą w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej oraz
doraźnej (przyjazd grupy interwencyjnej, utworzenie posterunku), a także – w przypadku obiektów
przy ul. Kopcińskiego 56 oraz Wydawniczej 8 i 12 – w formie dozoru sygnałów przetwarzanych
w systemach alarmowych (monitoringu). Usługi będą wykonywane w sposób opisany w załączniku
nr 1 do Ogłoszenia na zasadach wskazanych w niniejszej umowie, w ww. specyfikacji oraz zgodnie
z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączenia z zakresu niniejszej umowy jednego lub kilku
obiektów w sytuacji uzasadnionej potrzebami Zamawiającego. Wyłączenie może nastąpić również
w mniejszym zakresie, w szczególności w stosunku do usług monitoringu świadczonych w danym
obiekcie lub obiektach. Wyłączenie może mieć również charakter czasowy. Zamawiający
poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
…………………………………………………….o zamiarze wyłączenia danego zakresu z umowy
ze wskazaniem terminu, od którego wyłączenie obowiązuje, bądź ze wskazaniem okresu trwania
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wyłączenia czasowego. W takich przypadkach wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu zmniejszeniu (w stosunku do planowanej ilości przepracowanych godzin)
w oparciu o wyliczenie iloczynu rzeczywiście przepracowanych godzin i godzinowej stawki
wynagrodzenia. Dokonanie wyłączenia zostanie potwierdzone przez Strony pisemnym aneksem do
umowy, za wyjątkiem wyłączenia czasowego, gdzie warunkiem wystarczającym będzie informacja
przesłana w formie elektronicznej na ww. adres e-mail.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca (adresu) chronionego obiektu w granicach tej
samej miejscowości, z zachowaniem tej samej liczby pracowników ochrony fizycznej na
poszczególnych zmianach oraz z zachowaniem tej samej zasady podziału zmian, chyba że wystąpią
okoliczności uzasadniające wyłączenie wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu – w takim
przypadku zastosowanie będą miały zasady określone w ust. 3. Zamawiający poinformuje
Wykonawcę
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
na
adres
e-mail:
………………………………….. o zamiarze zmiany miejsca (adresu) obiektu.
5. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu dodatkowo,
na jego wniosek, do 400 osobogodzin bezpośredniej ochrony fizycznej. Wykorzystanie tych godzin
przez Zamawiającego będzie fakultatywne i będzie zależało od bieżących potrzeb. Zamawiający
każdorazowo poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
………………………….. o zamiarze skorzystania z dodatkowej ochrony wskazując obiekt, datę
i godzinę jej rozpoczęcia oraz planowanego zakończenia. Pod pojęciem osobogodziny należy
rozumieć jedną godzinę sprawowania ochrony bezpośredniej przez jednego pracownika ochrony.
§2
1. Wykonawca przyjmuje do całodobowej ochrony obiekty, w tym budynki, teren i mienie
Zamawiającego, określone w §1 ust.1 umowy, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty
wynagrodzenia za sprawowaną ochronę. Ochrona prowadzona będzie w sposób ciągły według
przyjętych przez Strony zasad określonych w niniejszej umowie oraz w Ogłoszeniu i jego
załącznikach z dnia ………………….
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie przedmiot ochrony do wykonywania działań
będących przedmiotem niniejszej umowy. Osobami odpowiedzialnymi za przekazanie obiektów
ze strony Zamawiającego są:
p. ……………………………………………. tel. ……………………………………………..
p. ……………………………………………. tel. ……………………………………………..
Osobami upoważnionymi i zobowiązanymi ze strony Zamawiającego do nadzorowania i kontroli
prawidłowej realizacji umowy, w tym do kontaktu z Wykonawcą, są:
p. ……………………………………………. tel. ……………………………………………..
p. ……………………………………………. tel. ……………………………………………..
oraz osoby bądź podmioty realizujące na rzecz lub po stronie Zamawiającego zadania kontrolne,
audytowe w zakresie oceny prawidłowości wykonywanych czynności.
Osobami upoważnionymi i zobowiązanymi ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym są:
p. ……………………………………………. tel. ……………………………………………..
p. ……………………………………………. tel. ……………………………………………..
3. W przypadku pojawienia się trudności w utrzymaniu porządku publicznego na chronionym terenie
(groźba zamieszek, demonstracji, niepokojów społecznych etc.), Wykonawca zapewnia
wzmocnienie ochrony w postaci podwojenia liczby pracowników ochrony fizycznej
w poszczególnych obiektach. Zwiększenie ich liczby nastąpi w ciągu maksymalnie 150 minut od
chwili otrzymania wezwania telefonicznego pod numer …………………. Wykonawca utrzyma
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zwiększoną liczbę pracowników ochrony fizycznej do chwili odwołania takiej konieczności przez
Zamawiającego.
4. W przypadku powstania szczególnego zagrożenia przedmiotu ochrony (w danej lokalizacji)
Wykonawca zapewnia udział grupy interwencyjnej w liczbie min. 2 osób. Czas stawienia się grupy
interwencyjnej wynosi maksymalnie 25 minut od chwili otrzymania wezwania telefonicznego na
numer ……………… lub od momentu otrzymania sygnału o zagrożeniu z systemu sygnalizacji
włamania i napadu.
5. Wykonawca oświadcza, iż posiada własną grupę interwencyjną w Łodzi oraz, że znajduje się ona
w miejscu umożliwiającym przyjazd do danego obiektu w ciągu …….. minut od momentu
otrzymania wezwania.
6. Zarówno o konieczności wzmocnienia ochrony, jak i przyjazdu grupy interwencyjnej decyduje
Zamawiający. Nie dotyczy to jednak sytuacji wymagających natychmiastowego przyjazdu grupy
interwencyjnej:
a. w przypadku otrzymania sygnału o zagrożeniu z systemu sygnalizacji włamania i napadu,
b. w innych przypadkach wymagających natychmiastowego reagowania, a także w przypadku gdy
kontakt bezpośredni lub telefoniczny z Zamawiającym jest utrudniony lub niemożliwy.
7. Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy ochrony sprawujący ochronę w obiektach
Zamawiającego posiadają kwalifikacje (wpisani są na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej) zgodne z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr1 do Ogłoszenia. Wykonawca
zobowiązuje się również do:
a. utrzymania wymaganych kwalifikacji pracowników przez cały okres realizacji umowy,
b. zapewnienia pracownikom ochrony umundurowania i znaków identyfikacyjnych
oraz dopilnowania, aby pełnili w nim służbę zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku
nr1 do Ogłoszenia,
c. przekazania Zamawiającemu imiennego wykazu pracowników wraz z przyporządkowaniem
do poszczególnych posterunków w formie załącznika nr1 do niniejszej umowy,
d. przekazania Zamawiającemu imiennego wykazu osób kierujących i nadzorujących pracowników
ochrony wraz z danymi kontaktowymi w formie załącznika nr 2 do niniejszej umowy.
8. Wykonawca zapewnia ponadto, iż wszyscy pracownicy ochrony fizycznej dysponują wiedzą,
doświadczeniem oraz umiejętnościami niezbędnymi do prawidłowego wykonania usługi
i zobowiązują się wykonać ją z należytą starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
prawa, standardów i reguł wykonywania prac objętych niniejszą umową, a także zasad etyki
zawodowej oraz dbając o interesy Zamawiającego.
9. Wykonawca zapewnia ponadto, że wszyscy pracownicy ochrony fizycznej poza szkoleniem
specjalistycznym, zostali przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisów BHP, ochrony
przeciwpożarowej oraz ochrony tajemnicy służbowej. Wykonawca oświadcza, że wszyscy
pracownicy ochrony fizycznej wykazują wymaganą, w związku z rodzajem wykonywanej pracy,
sprawność psychiczną i fizyczną.
10. Zmiana osób wskazanych w załączniku nr 1 lub załączniku nr 2 do niniejszej umowy jest
dopuszczalna za zgodą Zamawiającego wyrażoną nie później niż w ciągu 7 dni od dnia pisemnego
wniosku o zmianę.
11. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia wszelkich wymagań Zamawiającego w zakresie
realizacji niniejszej umowy, w tym, w szczególności, w zakresie dotyczącym pracowników
ochrony, nie wyłączając żądania wymiany pracownika ochrony.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania pracowników ochrony oraz
innych osób lub podmiotów, z których pomocą wykonuje umowę. Tym samym Wykonawca
zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód powstałych na obszarze chronionym na skutek działań
lub zaniechań wyżej wymienionych. Wykonawca odpowiada za mienie powierzone odpowiednio
zabezpieczone, znajdujące się na terenie ogrodzonym i oznakowanym. Wykonawca
w szczególności odpowiada za wszelkie szkody powstałe po stronie Zamawiającego w przypadku
przyjazdu grupy interwencyjnej później niż w czasie wskazanym w §2 ust. 4 lub w przypadku
zwiększenia liczby pracowników ochrony później niż w czasie wskazanym w §2 ust. 3.
Odpowiedzialność ta jest niezależna od kar umownych naliczanych na podstawie §9 niniejszej
umowy.
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13. Wykonawca, personel Wykonawcy oraz inne osoby, które występują po stronie Wykonawcy przy
realizacji niniejszej umowy są zobowiązane do realizacji zadań z wymogami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz
procedur wewnętrznych Zamawiającego regulujących zasady zapewnienia właściwego poziomu
bezpieczeństwa fizycznego obiektów, w których przebywają osoby fizyczne, przetwarzane są
informacje oraz przechowywane są urządzenia je przetwarzające, uwzględniających specyfikę
funkcjonowania Zamawiającego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.
14. Osoby realizujące usługę ochrony w budynkach objętych umową zobowiązane są, przed
przystąpieniem do pracy i podjęciem czynności stanowiących przedmiot niniejszej umowy oraz
w terminie uzgodnionym z komórką właściwą ds. ochrony danych i informacji przetwarzanych
w ŁOW NFZ, do złożenia oświadczenia, w postaci załącznika nr 3 do umowy, stanowiącego
uprawnienie do przebywania w obszarach przetwarzania danych osobowych.
15. Pracownikom lub przedstawicielom Wykonawcy realizującym umowę zabrania się przebywania
w miejscach (np. pokoje, serwerownie, archiwa) innych niż jest to niezbędne do wykonania prac
stanowiących przedmiot umowy, bez asysty przedstawiciela Zamawiającego.
16. Przez obowiązek, o jakim mowa w ust. 15 rozumie się w szczególności zakaz:
a. zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami – nie związanymi ze zleconym
zakresem prac;
b. zbierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, w tym udostępniania ich osobom
trzecim, z wyłączeniem danych związanych z realizacją przedmiotu umowy;
c. informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności.
Za osobę trzecią uważa się osoby niewykonujące pracy lub usług na rzecz Zamawiającego.
17. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie,
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew
postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu
umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę.
18. Wykonawca, personel Wykonawcy oraz inne osoby, które występują po stronie Wykonawcy przy
realizacji niniejszej umowy, zobowiązane są stosować środki techniczne i organizacyjne
Zamawiającego zapewniające ochronę przetwarzanych przez Zamawiającego danych osobowych
odpowiednie do zagrożeń.
W szczególności winne być stosowane zasady zapewniające bezpieczeństwo danych przed ich:
a. udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
b. zabraniem przez osobę nieupoważnioną,
c. zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
19. Wykonawca, personel Wykonawcy oraz inne osoby, które występują po stronie Wykonawcy przy
realizacji niniejszej umowy, zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji:
a. dotyczących Zamawiającego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych
i organizacyjnych,
b. osobowych, w tym danych osobowych uzyskanych, niezależnie od formy przekazania tych
informacji oraz ich źródła, w trakcie realizacji umowy, w okresie jej obowiązywania oraz po jej
zakończeniu, a także do nieujawniania i nieudostępniania tych danych jakimkolwiek innym
podmiotom.
20. Realizacja czynności stanowiących przedmiot niniejszej umowy będzie następowała zgodnie
z wymogami i pod rygorem konsekwencji wynikających z zapisów ustawy o ochronie danych
osobowych. Naruszenie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i ochrony danych, w szczególności
ujawnienie jakichkolwiek danych osobowych, uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy
bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz naliczenia kary umownej w wysokości 20%
całkowitego wynagrodzenia brutto, wynikającego z niniejszej umowy, a także, w uzasadnionych
przypadkach, do powiadomienia stosownych instytucji państwowych o zaistniałym naruszeniu.
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§3
1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
a. wzmożonej kontroli i ochrony pomieszczeń i obiektów wskazanych przez Zamawiającego jako
szczególnie narażonych na włamanie, utratę lub zniszczenie,
b. patrolowania terenów objętych ochroną,
c. natychmiastowego informowania Zamawiającego, tj. osoby wskazanej w §2 ust.2 Umowy,
o zagrożeniu pożarowym, zagrożeniu awaryjnym ciągów energetycznych, wodociągowych
i ciepłowniczych oraz innych mających wpływ na stan bezpieczeństwa przedmiotu ochrony,
d. natychmiastowego informowania Zamawiającego, tj. osoby wskazanej w §2 ust. 2 Umowy,
o dostrzeżonych nieprawidłowościach i ujawnionych próbach uszkodzenia lub zaboru mienia,
a także zapobieganie tym zdarzeniom,
e. utrzymywania kontaktu oraz powiadamiania w przypadku powstania określonego zagrożenia
Służb Policji, Straży Pożarnej, Ratownictwa Medycznego, Pogotowia Energetycznego i w miarę
potrzeby, innych służb porządkowo-ratowniczych,
f. ścisłego współdziałania z pracownikami Zamawiającego oraz stosowania wewnętrznych
regulacji obowiązujących w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,
g. informowania przedstawicieli Zamawiającego o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osobowe, informacji, obiektów Narodowego
Funduszu Zdrowia, w szczególności o zakłóceniach w funkcjonowaniu obsługiwanych
systemów, stwierdzonych incydentach, naruszeniach zabezpieczeń,
h. kontroli przepływu osób zewnętrznych w przeznaczonych do tego strefach/przejściach,
z zastosowaniem obowiązujących u Zamawiającego zasad przyjmowania gości, obejmujących,
m.in.:
 sposób identyfikacji gości oraz zapisy dotyczące daty i czasu trwania wizyty;
 zasady dalszego właściwego ich pokierowania;
 zasady przechowywania zapisów dotyczących wizyty;
 przekazywania gościom informacji o sposobie postępowania w strefie, w uzasadnionych
sytuacjach.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia wszystkich pracowników ochrony pełniących służbę
w ŁOW NFZ w środki łączności (np. telefony komórkowe lub inne) na czas realizacji umowy oraz
sygnalizator napadowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia posterunku mieszczącego się na ul. Kopcińskiego 58
w Łodzi w jeden, przyporządkowany na stałe do posterunku, telefon komórkowy, na który będą
wpływać sygnały z systemu alarmowego z ul. Kopcińskiego 56 w Łodzi.
§4
1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do:
a. zapoznania wskazanych przedstawicieli Wykonawcy ze specyfiką ochranianych obiektów
i szczegółowym przedmiotem ochrony,
b. przygotowania i zapoznania Wykonawcy z obowiązującymi identyfikatorami i innymi
dokumentami podlegającymi sprawdzeniu w związku z realizacją umowy,
c. dostarczania listy osób uprawnionych do przebywania na terenie chronionym po godzinach
pracy,
d. zapoznania Wykonawcy z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w ŁOW NFZ.
2. Zamawiający ma prawo:
a. do kontrolowania w każdym czasie sposobu realizacji umowy,
b. żądania wymiany pracowników Wykonawcy w przypadku niewłaściwego wykonywania przez
nich umowy,
c. wydawania pracownikom Wykonawcy, wykonującym bezpośrednio ochronę fizyczną,
doraźnych poleceń o charakterze porządkowym (np. pomoc w wejściu do budynku osobom
niepełnosprawnym i umożliwienie im skorzystania z windy w budynku przy ul. Kopcińskiego
58 w Łodzi).
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3. Zamawiający, w zależności od faktycznych możliwości danego obiektu, zapewni na potrzeby
realizacji niniejszej umowy pomieszczenia socjalne lub wydzielone części pomieszczeń niezbędne
dla pracowników ochrony fizycznej pełniących całodobową służbę. Związane z wykorzystaniem
pomieszczeń koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody pokrywa Zamawiający.
§5
1. Usługa dozoru sygnałów przetwarzanych w systemach alarmowych (monitoring) polega na
przyjmowaniu i ciągłej rejestracji przez Wykonawcę sygnałów pochodzących z Systemu
Sygnalizacji Włamania i Napadu (w skrócie: SSWiN), będącym na wyposażeniu obiektów
Zamawiającego mieszczących się przy ul. Kopcińskiego 56 i 58 oraz ul. Wydawniczej8 i 12
w Łodzi:
a. w dni robocze w godzinach od 1700 do 700, we wtorki od 1830 do 700,
b. w dni wolne od pracy przez całą dobę.
2. Monitorowaniu podlegają obiekty wskazane w załączniku nr 1 do Ogłoszenia.
3. Monitorowaniu podlegają sygnały zagrożenia włamania i napadu.
4. Wykonawca ma możliwość zamontowania na własny koszt urządzeń transmisji sygnałów.
O zamiarze zamontowania urządzeń transmisji sygnałów Wykonawca winien powiadomić
niezwłocznie Zamawiającego oraz dokonać z Zamawiającym niezbędnych w tym zakresie
uzgodnień.
5. Wszystkie sygnały pochodzące z systemów sygnalizacji włamania i napadu z każdego z obiektów
Wykonawca traktuje jako rzeczywiste.
6. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi monitorowania w danym obiekcie Strony dokonają
uzgodnień co do realizacji ww. obowiązku, w szczególności ustalą wykaz osób, numery telefonów
i hasła służące do realizacji niniejszego zakresu umowy. Każda ze stron zobowiązana jest do
natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej o wszelkich zmianach
dotyczących ww. uzgodnień.
7. Zamawiający zapewnia Wykonawcy możliwość kontroli zabezpieczeń mechanicznych
i budowlanych danego obiektu poprzez udostępnienie kluczy do furtek, bram, piwnic etc.
8. Przez dni wolne od pracy należy rozumieć soboty oraz dni wolne od pracy wprowadzone ustawą
z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 90).
Pozostałe dni są dniami roboczymi.
§6
1. Po otrzymaniu z danego SSWiN sygnału o zagrożeniu Wykonawca niezwłocznie wysyła do obiektu
Zamawiającego grupę interwencyjną, która dokonuje oceny realnego zagrożenia. W przypadku
stwierdzenia zagrożenia, dokonania przestępstwa lub usiłowania jego dokonania grupa
interwencyjna podejmuje czynności niezbędne do likwidacji zagrożenia, ograniczenia szkód
i zabezpieczenia osób i mienia Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego telefonicznego powiadomienia osób wskazanych
przez Zamawiającego w §2 ust.2 niniejszej umowy o wszelkich odebranych sygnałach zagrożeń.
3. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę zagrożenia, dokonania przestępstwa lub usiłowania
jego dokonania Wykonawca podejmuje decyzję, stosownie do okoliczności, o powiadomieniu
odpowiednich służb (Policja, Państwowa Straż Pożarna, Ratownictwo Medyczne lub inne) oraz
uczestniczy w prowadzonych przez nie czynnościach.
4. Każdy pracownik ochrony wyznaczony przez Wykonawcę do pełnienia służby na posterunku przy
ul. Kopcińskiego 58 w Łodzi (załącznik nr 1 do umowy) otrzyma od Zamawiającego indywidualny
kod dostępu do SSWiN. Każdorazowa wymiana takiego pracownika ochrony na nowego wymaga
natychmiastowego wykasowania przypisanego odchodzącemu pracownikowi indywidualnego kodu
dostępu i wydania nowego kodu przychodzącemu pracownikowi. Każdorazowa zmiana kodów
z przyczyn dotyczących Wykonawcy będzie dokonywana na jego koszt bez względu na
częstotliwość zmian. Po zakończeniu umowy Zamawiający wykasuje w SSWiN wszystkie kody
wydane pracownikom Wykonawcy.
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§7
1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
usług ochrony osób i mienia na podstawie Koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji nr ………………… z dnia …………………..
2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
na sumę nie niższą niż 1 000 000,00 PLN przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy
i niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu kopii dokumentu ubezpieczenia. W przypadku
jakichkolwiek zmian dotyczących ubezpieczenia Wykonawca obowiązany jest poinformować o tym
Zamawiającego na piśmie niezwłocznie, nie później jednak niż siedem (7) dni licząc od dnia
zaistnienia zmiany.
§8
1. Całkowite wynagrodzenie brutto z tytułu wykonywania niniejszej umowy wynosi:
……………….PLN (słownie: ………………………………………………………………….),
w tym podatek VAT w wymiarze 23%, zgodnie z kalkulacją cenową zawartą w ofercie Wykonawcy
z dnia ………………… 2017 roku.
2. Wynagrodzenie całkowite, o którym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
niniejszej umowy, w tym opłaty, podatki i należności wynikające z obowiązujących przepisów
prawa oraz koszt dodatkowych 400 osobogodzin (§1 ust.5).
3. Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonywania niniejszej umowy będzie następowała sukcesywnie
co miesiąc, z dołu, w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany
na fakturze VAT, w terminie do 30 dni licząc od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury
do siedziby Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie
pisemnego potwierdzenia prawidłowej realizacji umowy w danym miesiącu przez jedną z osób
wskazanych w ust.7.
4. Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykorzystania dodatkowych osobogodzin ochrony fizycznej,
o których mowa w §1 ust.5 umowy, będzie następowała z dołu w formie polecenia przelewu na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od dnia wpływu
prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia, na podstawie pisemnego potwierdzenia prawidłowej realizacji umowy w danym
miesiącu przez jedną z osób wskazanych w ust.7, w oparciu o faktyczną liczbę przepracowanych
godzin. Strony zgodnie przyjmują, iż płatności z tytułu dodatkowo przepracowanych godzin będą
rozliczane miesięcznie (m-c kalendarzowy).
5. Wynagrodzenie brutto wskazane w ust.1 jest wynagrodzeniem maksymalnym. Suma płatności
wynikających z faktur wystawionych na podstawie niniejszej umowy nie może go przekroczyć,
może jednak być od niego niższa.
6. Na fakturze należy wpisać następujące dane nabywcy: Narodowy Fundusz Zdrowia ul. Grójecka
186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057. Odbiorcą-płatnikiem faktur jest Łódzki Oddział
Wojewódzki NFZ ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź.
7. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do podpisywania miesięcznych potwierdzeń
prawidłowej
realizacji
umowy
jest
p.
…………………………………
lub
p.
…………………………………….
8. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę na osobę trzecią
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
§9
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca obowiązany jest zapłacić
Zamawiającemu karę umowną:
a. w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy z tytułu
rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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b. w wysokości 300 PLN za każde rozpoczęte 10 minut opóźnienia w przybyciu grupy
interwencyjnej w odniesieniu do terminu określonego w §2 ust.4 umowy.
c. w wysokości 300 PLN za każde rozpoczęte 15 minut opóźnienia w podwojeniu liczby
pracowników ochrony w danym obiekcie w odniesieniu do terminu określonego w §2 ust.3
umowy.
d. w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy za każdą godzinę
nie pełnienia ochrony w pełnym składzie osobowym w którymkolwiek z obiektów, lecz nie
więcej niż 10% całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy.
e. w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy za każdą godzinę
pozostawienia obiektu bez ochrony, lecz nie więcej niż 10% całkowitego wynagrodzenia brutto
wynikającego z umowy.
f. w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy w przypadku
wyrządzenia szkody przez personel Wykonawcy oraz inne osoby lub podmioty, z których
pomocą lub przy udziale których wykonuje umowę, na skutek działań lub zaniechań pracownika
ochrony.
g. w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy za każdy przypadek
stwierdzenia wykonywania usługi przez personel Wykonawcy oraz inne osoby lub podmioty,
z których pomocą lub przy udziale których wykonuje umowę, w stanie po spożyciu alkoholu lub
innego podobnie działającego środka.
h. w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy za każdy przypadek
naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy przez Wykonawcę, pracowników ochrony oraz
inne osoby lub podmioty, z których pomocą lub przy udziale których wykonuje umowę.
i. w wysokości 0,15% całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy za każde
zdarzenie stanowiące niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków Wykonawcy
określonych w niniejszej umowie.
2. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wyznaczonych do sprawowania ochrony na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne określone w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w
chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia
pracowników wyznaczonych do sprawowania ochrony na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie
dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych pracowników
wyznaczonych do sprawowania ochrony na podstawie umowy o pracę wskazanej przez
Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr1 do
Ogłoszenia.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych na zasadach ogólnych.
§10
1. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym
przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez jedną ze stron lub
nieprawidłowego, lub niestarannego realizowania przedmiotu umowy.
2. Każda ze Stron ma prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§11
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 31 grudnia 2017 roku od godziny 0800 (rozpoczęcie) do
dnia 31 grudnia 2018 roku do godziny 1200 (zakończenie).
2. Przekazanie obiektów we wszystkich lokalizacjach nastąpi w sposób umożliwiający pełnienie
ochrony od dnia wskazanego jako dzień rozpoczęcia świadczenia usługi. Fakt przekazania obiektów
zostanie stwierdzony na piśmie przez przedstawicieli obu Stron umowy.
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§12
1. Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy wyznaczeni do sprawowania ochrony wskazani
w załączniku nr 1 do umowy będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy na każdym etapie trwania umowy
przedłożenia dokumentów potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę umowy o pracę
z pracownikami wyznaczonymi do sprawowania ochrony.
3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym przedłoży do wglądu
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie umów o pracę, zawartych przez
Wykonawcę z pracownikami wyznaczonymi do sprawowania ochrony wraz z dokumentami
regulującymi zakres obowiązków, jeżeli zostały sporządzone. Kopie umów powinny zostać
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 922), tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania.
4. Ciężar odpowiedzialności za niedokonanie anonimizacji wszelkich danych, za wyjątkiem daty
zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu spoczywa na Wykonawcy.
5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych z pracownikami wyznaczonymi do
sprawowania ochrony w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 będzie
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy.
6. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wyznaczonych do sprawowania ochrony na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne określone w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§13
1. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach
oraz okolicznościach mających wpływ na realizację niniejszej umowy.
2. W sprawach związanych z realizacją umowy, poza wyjątkami wskazanymi w umowie,
Zamawiający i Wykonawca będą porozumiewali się z zachowaniem formy pisemnej. Zasada ta
dotyczy w szczególności występowania wobec drugiej Strony z roszczeniami wynikającymi
z umowy.
3. Wszelkie zmiany umowy, poza wyjątkami wskazanymi w umowie, wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego nr ………………………….
5. Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę zgodnie z ofertą z dnia ……………………..
złożoną w zamówieniu ……………………………
6. Oferta oraz Ogłoszenie z dnia ……………….. na „Ochronę osób i mienia Łódzkiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - ……………………..” stanowią integralną część
umowy.
7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia.
8. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
9. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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