
Załącznik nr 25 do Wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień oraz nadzoru nad ich realizacją  
Zarządzenie Nr 8/2017/ORG-FIN/8 z dnia 27.01.2017 r. 

 

PROJEKT UMOWY NR DZz.380.4.2.2019.DGt.144 

 

zawarta w dniu .................................. roku pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Państwowym Szpitalem dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, NIP 642-25-99-502, wpisanym do 

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000057601 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………… 

zwanego w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a: 

 

 ...............................................................................................................................................................  

z siedzibą:  .............................................................................................................................................  

(NIP: …………………………, REGON: …………………………) 
 

reprezentowanym/ą przez: 

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

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

zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 

§ 1 

W wyniku przeprowadzonego postępowania art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP, oraz zgodnie  

z Instrukcją dla Wykonawcy został wyłoniony Wykonawca do realizacji zadania „świadczenie usług 

bezpośredniej ochrony fizycznej oraz interwencji na potrzeby SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku”. 
 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę w godzinach 18:00-6:00 usługi bezpośredniej 

ochrony fizycznej oraz interwencji wobec osoby lub osób naruszających dobra osobiste i mienie 

Zamawiającego mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa jego pracowników i pacjentów,  

w szczególności wynikających z zachowań chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo pacjentów 

Zamawiającego. 

2. Usługa realizowana będzie przez jednego pracownika Wykonawcy w pomieszczeniu Portierni. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca realizacji usługi i interwencji.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ukierunkowania czynności bezpośredniej ochrony fizycznej  

i interwencji na wskazaną osobę. 

4. Podejmowanie interwencji będących przedmiotem umowy odbywać się będą w każdej sytuacji 

wystąpienia zagrożenia osób i mienia. W sytuacji konieczności zastosowania środków przymusu 

bezpośredniego wobec pacjentów, pracownik Wykonawcy na ustne polecenie lekarza lub pielęgniarki, 

będzie brał czynny udział w tych czynnościach. 
 

§ 3 

1. Zamawiający wymaga, aby osobami wykonującymi usługę ze strony Wykonawcy były osoby  

o sprawności fizycznej pozwalającej podejmować interwencje wobec każdej osoby bez względu na 

wzrost i wagę. Osoby te winny być wyposażone w odpowiednie ubranie służbowe.  

2. Dokumentem potwierdzającym realizację przedmiotu zamówienia będzie rejestr obecności 

pracowników Wykonawcy prowadzony w miejscu wykonywania usługi. Wzór rejestru przygotowany 

przez Wykonawcę stanowi Załącznik nr 2 do umowy.  



3. W ramach przedmiotu umowy określonego w ust. 1 osoby realizujące zamówienie z ramienia 

Wykonawcy są zobowiązane do: 

1) przestrzegania przepisów BHP i przepisów ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przepisami prawa; 

2) prowadzenia w sposób skrupulatny książki służby, sporządzanie notatek z zaistniałych zdarzeń 

Nadto Wykonawca zapewnia, że zapoznał się z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony 

zdrowia psychicznego i zobowiązuje się do przekazania ich pracownikom realizującym przedmiot 

umowy. Lista osób skierowanych do realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do umowy wraz  

z kserokopiami wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 

4. Prowadzenie w sposób skrupulatny książki służby, sporządzanie notatek z zaistniałych zdarzeń. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania wniosku o wymianę pracownika ochrony bez 

podawania przyczyny. 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje niezbędne do należytego 

wykonania usług objętych umową. 

2. Wykonawca zapewnia o stałej i pełnej gotowości do realizacji przedmiotu umowy. 

3. W czasie wykonywania usługi Wykonawca zobowiązany jest spełniać wszystkie zalecenia 

Zamawiającego niezbędne dla właściwej realizacji umowy, z zachowaniem wymogów obowiązujących 

przepisów prawa. Pracownik Wykonawcy realizujący przedmiot umowy ma prawo do działań 

przewidzianych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia z zastrzeżeniem 

konieczności użycia wyłącznie środków przymusu bezpośredniego przewidzianych przez odpowiednie 

przepisy dotyczące ochrony zdrowia psychicznego. Czynności, o których mowa wyżej powinny być 

wykonane przez Wykonawcę w sposób możliwie najmniej dotkliwy naruszający dobra osobiste osoby, 

w stosunku do której zostały podjęte działania oraz z przestrzeganiem w tym zakresie przepisów prawa. 

 

§ 5 

1. Strony umowy wskazują następujące osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację umowy: 

1) ze strony Zamawiającego: Henryk Stawarczyk - tel. 32 43 28 124 

2) ze strony Wykonawcy: ………………………… - tel. ………………………… 
 

2. Strony zgodnie oświadczają, że umową udzielają wymienionym powyżej osobom umocowania do 

bieżących kontaktów w sprawie realizacji umowy, w tym do przekazywania i odbierania dokumentów. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają, iż z tytułu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w 

kwocie netto: …………….. PLN powiększone o należną kwotę podatku VAT według obowiązującej 

stawki ….% co daje kwotę brutto: ………………. PLN (słownie: ……………….………………… 

zł …/100) w tym: wynagrodzenie w przeliczeniu na jeden miesiąc stanowi 1/12 część wynagrodzenia 

całkowitego co stanowi netto: ………… PLN plus podatek VAT 23%, co daje kwotę brutto: …….. 

PLN (słownie: …….. złotych …/100). 

1. Cena przedstawiona w ofercie nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie płatne na rzecz Wykonawcy przelewem na 

wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie 60 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej (pod względem merytorycznym i formalnym) faktury Zamawiającemu. Za termin zapłaty 

uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Opóźnienie przez Zamawiającego w terminie płatności nie większe niż 90 dni kalendarzowych nie daje 

Wykonawcy prawa do powstrzymania się z wykonaniem umowy. 

4. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub opóźnienia w usunięciu 

wad stwierdzonych przy protokolarnym odbiorze wykonanych usług, wysokość wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu 

o zapisy umieszczone w § 9 umowy. 

5. Fakturę Wykonawca wystawia nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

wykonano usługę. 

6. Wykonawca gwarantuje stałość cen oferowanych usług przez cały okres trwania umowy. 



7. Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny brutto za wykonanie przedmiotu umowy wyłącznie 

w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, na podstawie pisemnego aneksu do umowy pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zapewni wykonanie usług z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP oraz ochrony 

przeciwpożarowej w miejscu wykonywania usługi. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 5 dni od daty 

zaistnienia, o następujących okolicznościach: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4) wszczęciu postępowania układowego, 

5) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy, 

6) zawieszeniu działalności Wykonawcy. 

 

§ 9 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) 10% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 umowy, w razie rozwiązania lub odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca; 

2) w razie zaniechania wykonania czynności czy działań wynikających z realizacji umowy każdorazowo  

w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto przysługującego Wykonawcy za miesiąc poprzedni, 

3) 10% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 umowy, za naruszenie zakazu określonego 

w § 11 ust. 1 umowy; 

4) w razie zaniechania wykonania czynności czy działań wynikających z realizacji niniejszej umowy  

każdorazowo w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto przysługującego Wykonawcy za 

miesiąc poprzedni, 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa poniesionej 

szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do 

wysokości rzeczywistej straty. 

 

§ 10 

1.  Umowa obowiązuje od dnia .............. r. przez okres 12 miesięcy. 

2.  Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości bądź w części w przypadku: 

1) nieuzasadnionego niewykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy; 

2) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; 

3) nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, w tym 

w szczególności nierozpoczęcia wykonywania usług, nieuzasadnionego przerwania oraz braku 

podjęcia i kontynuacji usług mimo wezwania ze strony Zamawiającego, gdy Wykonawca wykonuje 

swoje obowiązki umowne w sposób sprzeczny z Umową i obowiązującymi przepisami prawa, bądź 

też nie dopełnienia obowiązków przewidzianych w Umowie i nie podjął działań zmierzających do 

poprawnego wykonania przedmiotu umowy i przywrócenia zgodności z prawem, pomimo 

otrzymania stosownego wezwania Zamawiającego; 

3.  Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek 

z powyższych okoliczności wynosi 30 dni od daty, kiedy Zamawiający dowiedział się o zaistnieniu 

okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia. 



4.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wyłącznie roszczenie o zapłatę 

za usługi już wykonane i bezusterkowo przyjęte przez Zamawiającego. 

 

§ 11 

1. Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot obowiązków wynikających z umowy. 

2. Przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy wymaga zgody podmiotu tworzącego 

Zamawiającego, udzielonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej. 

 

§ 12 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, związanych 

z nim stosunkiem pracy lub innym stosunkiem cywilnoprawnym, które spowodowały bądź przyczyniły 

się do spowodowania szkody po stronie Zamawiającego lub naraziły go na powstanie takiej szkody, 

wskutek nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy ani jego części innemu podmiotowi 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 13 

1. W razie spowodowania szkody w związku z realizacją umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

do pełnej wysokości poniesionych przez Zamawiającego strat. 

2. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody 

wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania usług będących przedmiotem umowy. 

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto umowy, określonej w § 6 ust. 1 umowy, przez 

cały okres jej obowiązywania. 

4. Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiadającej co 

najmniej warunkom określonym w ust. 3 powyżej, niezwłocznie - na każde żądanie Zamawiającego. 

 

§ 14 

1.  Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.  Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, 

który wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim 

przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień 

umowy; 

2) zmiany stawki podatku VAT dla usług wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do umowy -  zmiana 

cen jednostkowych brutto nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, 

ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian. 

 

§ 15 

1.  W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP, Ustawy KC oraz inne 

znajdujące zastosowanie przepisy prawa powszechnego. 

2.  Wszelkie spory związane z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego. 

 

§ 16 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, 

Zamawiający informuje, że:  



1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – ul. Gliwicka 33, 

44-201 Rybnik;  

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Wykonawca ma prawo się 

kontaktować w sprawach przetwarzania jego danych osobowych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: kancelaria@psychiatria.com; 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;  

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy PZP;  

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a w przypadku zamówień 

współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw.  

z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013  

z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności  

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) Nr 

1083/2006;  

6) obowiązek podania przez osobę, której dane dotyczą danych osobowych bezpośrednio jej 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym  

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy PZP;  

7) w odniesieniu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą, decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

8) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej;  

9) Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 

dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;  

10) Osoba, której dane dotyczą posiada:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie  

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby (BZP.38.382-14.19) 12 fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

11) Nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

mailto:kancelaria@psychiatria.com


c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO. 

 

§ 17 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jedynym dla każdej ze Stron. 

2. Podpisujący umowę oświadczają, że są uprawnieni do reprezentacji Stron, w imieniu których 

występują, a zawarcie umowy mieści się w zakresie ich uprawnień oraz oświadczają, iż ponoszą 

wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe z ewentualnego działania bez umocowania lub 

z przekroczeniem jego zakresu. 

 

 

Zamawiający Wykonawca 

 

 

 

…………………………………………………… 
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