
nr postępowania: BZP.2411.3.2019.BO 
Załącznik nr 6b do Ogłoszenia 

UMOWA NR ……… 
na świadczenie usług ochrony 

                                            
 
zawarta w dniu …........2019 r. pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, 50-137 Wrocław                               
pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP  896-000-54-08   REGON  000001301, 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….zwanym w dalszej części "Zamawiającym" 
 
a 
 
………………………………………………………………………………………………………………, 
działającą na podstawie Koncesji ……………………………………………. Wydanej 
przez………………………………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy ………………………………………….. pod numerem……………………………………., 
reprezentowaną przez: 
 
……………………………………………………………… 
 
 zwana w dalszej części umowy „Wykonawcą” lub „Stroną”.  
 
 

§ 1 
Tryb wyboru Wykonawcy 

 
Wykonawca został wyłoniony na podstawie art. 138o w postępowaniu 
nr ……………………… zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. 
 
 

§ 2 
Przedmiot Umowy 

 
Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na konwojowaniu i transporcie gotówki 
w formie wpłaty zamkniętej w bezpiecznych kopertach oraz wpłacie za pośrednictwem 
skarbca nocnego  do banku Santander Polska przy Placu Kościuszki 7 we Wrocławiu. 
Przewidywany czas realizacji usługi w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu oraz 
Arboretum w Wojsławicach: od dnia podpisania Umowy do 16.12.2019 r., od 
13.01.2020 r. do 14.12.2020 r., oraz od 11.01.2021 r. do 13.12.2021 r. 
       
 

§ 3 
Zobowiązania Stron 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a)  Przejęcia w Arboretum w Wojsławicach i w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu 
od kasjerek gotówki w przygotowanych zgodnie z wymogami Banku 
bezpiecznych kopertach, które w stanie nienaruszonym należy przewieźć 
i wpłacić za pośrednictwem skarbca nocnego banku Santander Polska przy Placu 
Kościuszki 7 we Wrocławiu i potraktowania tego jako jeden konwój. Zamawiający 
udostępni Wykonawcy 3 sztuki kart magnetycznych do drzwiczek wrzutowych 
skarbca nocnego. Wykonawca będzie przechowywał karty w swoim depozycie 



i używał ich  tylko w dniu świadczenia usługi. W przypadku uszkodzenia, 
zniszczenia lub zaginięcia karty Wykonawca zobowiązany jest do wytworzenia 
nowej karty na własny koszt.  

b)Potwierdzenia kwotowego przejętych wpłat zamkniętych w kopertach 
bezpiecznych. Zleceniobiorca każdorazowo kwituje odbiór pieniędzy od 
upoważnionych pracowników Zamawiającego.  Pokwitowanie odbioru pieniędzy 
powinno wskazywać datę oraz kwotę przyjętych przez Wykonawcę pieniędzy. 
Chwilą otrzymania pieniędzy jest chwila pokwitowania odbioru.  

c) Wykonywania transportów zgodnie z ustalonym planem stanowiącym załączniki 
Nr 1, 2 i 3 do umowy z zastrzeżeniem, że usługa może się odbyć tylko wówczas, 
gdy termin transportu zostanie wcześniej potwierdzony telefonicznie. 
Zamawiający  ma prawo do zmian terminu w przypadku potrzeb doraźnych po 
telefonicznym uzgodnieniu, na ustalone hasło. 

d) Wykonywania transportów zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.09.2010 r., w sprawie wymagań, 
jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych 
i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. 
2016 poz. 793). 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania usługi i zobowiązań wynikających 
z treści umowy osobom trzecim. 

3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób 
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego ubezpieczenia transportowanych 
wartości przed zaborem mienia w wysokości: 200.000,00 PLN (słownie dwieście 
tysięcy złotych) przy jednorazowym transporcie, najpóźniej w dniu podpisania 
umowy. Najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania polisy ubezpieczeniowej, 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę na kolejny okres ubezpieczeniowy.   

5. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia aktualnie obowiązującej polisy OC na 
sumę gwarancyjną 2.000.000,00 PLN (słownie dwa miliony złotych) na czas trwania 
umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy. Najpóźniej w ostatnim dniu 
obowiązywania polisy ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
polisę na kolejny okres ubezpieczeniowy.   

6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wykazu imiennego 
pracowników realizujących usługę u Zamawiającego. 

7. Pracownicy, wykonujący zadania konwojowania, mają obowiązek wylegitymowania 
się legitymacjami ze zdjęciami.  

8. W przypadku budzącym jakiekolwiek wątpliwości co do osób wykonujących usługę 
konwojowania lub nietypowych zdarzeń dotyczących tego zadania, osoba 
upoważniona przez Zamawiającego może uzależnić przekazanie pakietu od wyników 
uprzedniej konsultacji z osobą upoważnioną do kontaktów po stronie Wykonawcy 
lub skontaktować się z  Dyrektorem Ogrodu Botanicznego, uwzględniając jego 
decyzję. 

9. W sytuacji gdy Wykonawca nie przyjedzie w wyznaczonym terminie 
Zamawiającemu przysługuje prawo zamówienia usługi u innego wykonawcy na 
koszt Wykonawcy. 

10. Do kontaktu, akceptowania prawidłowości wykonania umowy i kierowania pracami   
wynikającymi z realizacji niniejszej umowy upoważnieni są: 

 
 a) ze strony Zamawiającego:  
         
 dr hab. Zygmunt Kącki – dyrektor Ogrodu Botanicznego, tel.  71 375 63 43, 
  e-mail: Zygmunt.kacki@uwr.edu.pl 
 
 mgr Aneta Michałowska, specjalista – Ogród Botaniczny, tel. 71 322 59 57 w. 42, 
 e-mail: aneta.michalowska@uwr.edu.pl 
 



 Kazimierz Świętalski – p. o. Kierownika Działu Ochrony Mienia, tel. 71 375 23 41,  
 601 050 376, fax: 0-71/ 344-11-62, e-mail: straz@uwr.edu.pl 

 
 
    b) ze Strony Wykonawcy: 
          

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

§ 4 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
 

1. Z tytułu świadczenia usług wymienionych w § 2 i § 3 niniejszej umowy  Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie za jeden transport w wysokości: 

    brutto …………………PLN /słownie:  ………………………………………………../100/, w tym 
podatek VAT 23% : .………… zł /słownie: ………………………………..  /100/ 

    netto……………. PLN /słownie: …………………………………….zł, …../100. 
2. W całości usługa nie przekroczy kwoty: 
    brutto: …………………………………. /słownie:  ..................................... zł, 

…/100/, 
    netto: …………………./słownie……………………………………………………….. zł/….100/.     
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji części wartości umowy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania limitu określonego w ust. 2 

z prawem obniżenia wartości umowy, bez prawa Wykonawcy do zgłoszenia 
roszczeń z tego tytułu. Wykonawcy nie służy z tego tytułu prawo dochodzenia kar, 
odszkodowań lub innych należności. 

 
 

§ 5 
Warunki płatności 

 
1. Za wykonanie niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 

Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie stawek określonych w ofercie 
Wykonawcy. 

2. Płatność za wykonanie usługi dokonana będzie przez Zamawiającego w terminie …. 
dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo pod względem 
formalnym i prawnym wystawionej faktury.  

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
4. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT o statusie czynnym 

i posiada/ nie posiada numer …………………………… 
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o statusie czynnym i 

posiada numer NIP 896-000-54-08. 
 

 
 

§ 6 
Kary umowne 

 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług określonych w § 2 i 3 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wartości umowy netto, o której 
mowa w § 4 ust. 2 umowy, za każde uchybienie. 

2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy  zapłaty kary umownej w przypadku 
rozwiązania lub odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 
wynagrodzenia netto określonego w § 4 pust. 2 umowy. 



3. Wykonawca może zażądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej za rozwiązanie 
lub odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia 
netto określonego w § 4 ust. 2 mowy. 

4.  Za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę rozumiane jest w 
szczególności : 

a) niezrealizowanie zadań określonych w załącznikach nr 1, 2 i 3,           
b) naruszenie przepisów dot. ochrony osób i mienia, 
c) brak przedstawienia Zamawiającemu imiennego wykazu pracowników skierowanych 

do wykonywania usługi, 
d) brak legitymacji lub umundurowania pracowników skierowanych  do wykonywania 

usługi, 
e) brak przedłożenia w terminie polisy ubezpieczeniowej,  jej brak lub utrata. 
5.   Za opóźnienia w płatnościach Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości 

ustawowej. 
5. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia wynagrodzenia  

Wykonawcy poprzez potrącenie  kwoty naliczonej tytułem kar umownych 
z otrzymanej od Wykonawcy faktury.                                                                                                                   

 
 
 

§ 7 
Klauzula arbitrażowa 

 
1. W sprawach spornych, które nie są regulowane niniejszą umową, zastosowanie     

mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Pzp. 
2. Ewentualne spory wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

będą rozstrzygane polubownie, a jeżeli to nie będzie możliwe, to rozstrzygać je 
będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
 
 

§ 8 
Czas trwania Umowy 

 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy 

do 31.12.2021 r. 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 Pzp). 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku 
niewykonania albo nienależytego wykonania jej przez Wykonawcę, 
a w szczególności naruszenia § 2 i 3 umowy. 

 
 
 

§ 9 
Rozpoczęcie realizacji Umowy 

 
Realizacja umowy zostanie rozpoczęta nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy. 
 
 
 
 
 



§ 10 
Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

 
1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następujących 

okolicznościach: 
a) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2018, 
poz. 2177) 

b) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne 

c) w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej 
należnego podatku od towarów i usług 

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. (Dz.U. 2018 
poz. 2215)  

  - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez   
Wykonawcę. 

2.  W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. a) Wykonawca 
składa pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie 
zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na 
kalkulację zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku 
z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty 
wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są 
konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b) Wykonawca 
składa pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe 
koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze 
zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. b).  

4. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. d) Wykonawca 
składa pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych. Wykonawca będzie zobowiązany wykazać 
związek pomiędzy podwyższenie wynagrodzenia a zmianą zasad gromadzenia 
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

5. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków sporządza aneks do niniejszej umowy. 
6. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności 

realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 5. 
7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) i d) na 

koszty Wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy  
dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. c) wynagrodzenie za 
pojedynczy transport netto pozostanie niezmienne. Zmiana wynagrodzenia brutto 
dotyczyć będzie wszystkich faktur wystawionych po terminie wejścia w życie nowej 
stawki podatku VAT. 

 
 
 



§ 11 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 10% 

sumy wartości brutto przedmiotu umowy, tj. …………………zł (słownie: 
…………………/100 zł), w formie……………………………………………………. . 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
w terminie 30 dni po od dnia wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiającego 
za należycie wykonaną.  

 
 

 
§ 12 

Postanowienia dodatkowe oraz końcowe 
 
1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian w umowie dotyczących: 
    a) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,         
    b) zmiany przedstawicieli Stron ze względów losowych. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności  z zastrzeżeniem   art. 144 ustawy Pzp. 
3. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy oraz niezakończonych rozliczeń z niej 

wynikających jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy 
prawnej prowadzonej działalności oraz o zmianie adresu siedziby firmy z  adresu 
zamieszkania jej właściciela pod rygorem skutków prawnych wynikających z 
zaniechania oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni adres 
podany przez Wykonawcę. 

4. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony. 
5. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. Umowa wchodzi w 

życie po podpisaniu przez obie strony. 
6. Umowę sporządzono w 3 /trzech / jednobrzmiących egzemplarzach, 2 /dwa/ dla 

Zamawiającego, 1 /jednym/ dla Wykonawcy. 
7. Integralną częścią umowy jest załącznik Nr 1, 2, 3, 4 i 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 
 

 
 
 
 
Załączniki: 
1-3 Plan Konwojów 
2 SIWZ i OPZ 
3 Oferta Wykonawcy 


