
„WZÓR” 

Umowa w sprawie transportowania wartości pieniężnych 

 

UMOWA NR ………………………………….. 

 

zawarta w dniu ……………………. w Ciechanowie pomiędzy: 

 

Spółką pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o., z siedzibą 

w Ciechanowie przy  ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla m. st. Warszawy w  Warszawie 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134317, 

o wysokości kapitału zakładowego 10 607 420,00 zł, NIP 566 000 52 65, REGON 130 

116 147 które reprezentują: 

 

- Prezes Zarządu   –  Małgorzata Niestępska 

- Z-ca Prezesa Zarządu –  Krzysztof Łyziński 

 

zwaną dalej „Zleceniodawcą” lub „Stroną” 

 

a 

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

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

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

 

zwanym dalej „Zleceniobiorca” lub „Stroną” 

 

Zawarcie umowy następuje w związku z udzieleniem Zleceniobiorcy zamówienia zgodnego 
z SIWZ nr ……………………………. z dnia ……………… przedstawionym przez 
Zleceniodawcę w postępowaniu niepublicznym w trybie ……………………. na 
„Wykonywanie usługi ochrony mienia i przewozu wartości pieniężnych dla 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o.”. Zamówienie zostało 
udzielone w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie ………………………. 
przeprowadzonego zgodnie z „Wewnętrznymi zasadami udzielania zamówienia sektorowego 
na dostawy, usługi lub roboty budowlane” i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 t.j.)   
 

§ 1 

Przedmiot i zakres Umowy                     

 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługi konwojowania 

gotówki i innych wartości pieniężnych dla  Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zobowiązuje się 

zapewnić konwojowanie wartości pieniężnych obejmujące w szczególności: 

a) przyjmowanie z kasy Zleceniodawcy gotówki lub innych wartości pieniężnych, 

b) transport oraz ochrona podczas transportu ww. gotówki lub innych wartości 

pieniężnych, 

c) doręczenie otrzymanej gotówki lub innych wartości pieniężnych do wskazanego przez 

Zleceniodawcę banku lub innego podmiotu w Ciechanowie w imieniu i na rzecz 

Zleceniodawcy. 

2. Konwojowanie gotówki i innych wartości pieniężnych, realizowane będzie przez 

Zleceniobiorcę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w 

szczególności prawa w zakresie ochrony osób i mienia, a także Rozporządzenia Ministra 



Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, 

jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych 

i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. 2016, 

poz. 793 t.j.) dalej „Rozporządzenie”.  

3. Usługi konwojowania realizowane będą przy użyciu przystosowanego do przewozu 

wartości pieniężnych pojazdu mechanicznego Zleceniobiorcy, wyposażonego w system 

lokalizujący jego bieżącą pozycję.  

4. Konwojowanie odbywa się w granicach administracyjnych miasta Ciechanów.  

5. Realizacja usługi konwojowania następować będzie w ciągu 1 dnia od telefonicznego 

zgłoszenia dokonanego przez Zleceniodawcę.  

6. Konwojowanie wartości pieniężnych, odbywać się będzie w dni robocze, w godzinach pracy 

Zleceniodawcy, przy czym jednorazowy transport wartości pieniężnych nie będzie 

przekraczać 1 jednostki obliczeniowej w rozumieniu Rozporządzenia.  

7. Zleceniodawca ma prawo zmienić (przesunąć) godziny oraz dni dokonywania konwoju (np. 

w dni wolne od pracy) – po uprzednim powiadomieniu Zleceniobiorcy, zwiększyć okresowo 

ilość konwojów lub wyłączyć usługi konwojowania wartości pieniężnych w czasie trwania 

realizacji Umowy za uprzednim powiadomieniem Zleceniobiorcy. Zmiany te nie 

upoważniają Zleceniobiorcy do wypowiedzenia Umowy lub do odstąpienia od Umowy i 

nie stanowią podstawy do żądania odszkodowania lub dodatkowego wynagrodzenia.   

8. Przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, godz. 8:00 – 15:00, 

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

9. Usługi stanowiące przedmiot Umowy wykonywane będą przez pracowników 

Zleceniobiorcy, za których działania i zaniechania Zleceniobiorca odpowiada jak za 

własne. 

10. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonywania bieżącego i bezpośredniego nadzoru 

na pracownikami wykonującymi obowiązki wynikające z Umowy. 

11. Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić do konwojowania wartości pieniężnych dodatkowych 

pracowników ochrony, niezależnych od pracowników pełniących w tym czasie służbę w obiekcie 

Zleceniodawcy.  

12. Do konwojowania gotówki i innych wartości pieniężnych, o których mowa w ust. 1, 

Zleceniobiorca skieruje odpowiednio – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa - wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników, odpowiednio 

umundurowanych, wyposażonych w identyfikatory, środki ochrony osobistej i w 

niezbędne środki łączności umożliwiające wezwanie wsparcia, tj. grupy interwencyjnej 

wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego lub policji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie 

osób i mienia (Dz. U. 2016 poz.1432 t.j.) i przepisami Rozporządzenia. 

13. Zleceniodawca ma prawo skierować żądanie wymiany danego pracownika 

Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest  w terminie 3 dni skierować innego 

pracownika. 

14. Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o 

zdarzeniach mogących mieć znaczenie dla należytego wykonania usług konwojowania. 

Zleceniobiorca zobowiązany jest gromadzić informacje o zaistniałych zdarzeniach (m.in. 

zagrożeniach dla życia, zdrowia lub mienia) oraz przechowywać zgromadzone 

informacje przez okres obowiązywania Umowy. Po zakończeniu okresu obowiązywania 

Umowy Zleceniobiorca obowiązany jest przekazać zgromadzone informacje 

Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest udostępnić zgromadzone informacje na 

każde żądanie Zleceniodawcy.  



15. W przypadku zmiany w trakcie obowiązywania Umowy siedziby banku lub zmiany banku 

obsługującego rachunki Zleceniodawcy (w granicach miasta Ciechanów), zmiana  

odległości na jakiej będzie odbywał się konwój nie wpłynie na zmianę ceny za 1 konwój. 

16. Zleceniodawca ma prawo kontroli prawidłowości wykonywanych obowiązków 

i powiadamiania Zleceniobiorcy o dostrzeżonych nieprawidłowościach. Zleceniobiorca 

obowiązany jest powziąć wszelkie kroki w celu usunięcia nieprawidłowości i w terminie 3 

dni przedstawić Zleceniodawcy projekt zmian mających na celu usunięcie 

nieprawidłowości. Wdrożenie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie 

powinno trwać dłużej niż 5 dni.  

17. Zleceniobiorcy nie wolno wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i praw 

Zleceniodawcy. 

18. Konwojowanie odbywać się będzie z udziałem wyznaczonego przez Zleceniodawcę 

pracownika PEC Ciechanów.  

§ 2 

Wynagrodzenie 

                                                                   

1. Strony określają, że wynagrodzenie za należycie wykonanie usługi konwoju wynosić 

będzie ……………… zł ( słownie: …………) netto oraz obowiązujący podatek VAT za 

obsługę jednego konwoju określonego w § 1.      

2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej 

faktury, na konto Zleceniobiorcy w Banku ……………………… nr rachunku : ……………,  

3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują datę złożenia polecenia przelewu 

w Banku Zleceniodawcy. 

4. Zleceniobiorca oświadcza, że jest prawidłowo zarejestrowanym, czynnym podatnikiem 

VAT.  

5. Usługi konwojowania rozliczane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Faktura 

wystawiana będzie na koniec każdego miesiąca świadczenia usługi. 

6. Do faktury dołączany będzie raport określający ilość wykonanych w danym miesiącu 

usług. 

 

§ 3 

Transport i ochrona wartości pieniężnych                                                                  

                                                                    

1. Zleceniobiorca będzie świadczyć usługi objęte Umową z należytą starannością, zgodnie 

z praktykami przyjętymi przy świadczeniu tego rodzaju usług oraz zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa w zakresie ochrony osób i mienia. 

2. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym także będące wynikiem 

działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje, a w przypadku powstania szkody, 

w szczególności utraty powierzonej gotówki, gwarantuje jej zwrot do wysokości 

przekazanej przez Zleceniodawcę kwoty w terminie 14 dni od dnia wezwania go przez 

Zleceniodawcę do zwrotu utraconej gotówki. Zleceniobiorca ponosi także pełna 

odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, wynikające bezpośrednio z wykonywanych przez 

Zleceniobiorcę usług oraz za szkody wynikające ze zniszczeń w materiałach, sprzęcie i 

innym mieniu ruchomym, powstałe w następstwie wykonywania przedmiotu Umowy. 

3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność materialną, od chwili odbioru gotówki do chwili 

przekazania do banku lub innego urzędu wskazanego przez Zleceniodawcę.  

4. Niezależnie od zastrzeżonych w Umowie kar umownych Zleceniodawca zastrzega sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości szkody.  



5. Ochrona osób i mienia realizowana będzie zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

ochronie osób i mienia (Dz. U. 2016 poz.1432 t.j.) i w oparciu o koncesję 

………………………………….. wydaną przez ………………. obejmującą usługi z zakresu 

będącego przedmiotem niniejszej  Umowy. 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do natychmiastowego (nie później niż w ciągu 1 dnia od 

zaistnienia zdarzenia) powiadomienia Zleceniodawcy o zmianie, cofnięciu, ograniczeniu 

zakresu lub wcześniejszym wygaśnięciu koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i 

mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

6. Zleceniobiorca oświadcza, że usługa będzie świadczona na rzecz Zleceniodawcy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: na podstawie art. 6 ust. 2 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r, o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2016 poz.1432 t.j.) i 

Rozporządzeniem.  

§ 4 

Ubezpieczenie 

 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że na podstawie koncesji …………………….. wydanej przez 

………………………….., uprawniony jest do prowadzenia działalności gospodarczej 

polegającej na sprawowaniu konwojowania gotówki i innych wartości pieniężnych.  

2. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada aktualną, obowiązującą w okresie od 

……………………… – ………………. r, polisę od odpowiedzialności cywilnej (deliktowo-

kontraktowej) obejmującą ubezpieczenie konwojowanych wartości pieniężnych z tytułu 

szkód zaistniałych w mieniu w związku z wykonywaniem usług objętych przedmiotem 

Umowy, zawartej na kwotę wskazaną w ust. 3 poniżej i zobowiązuje się utrzymywać 

polisę ubezpieczeniową przez cały okres trwania Umowy, tj. w przypadku zawarcia polisy 

na okres krótszy niż do …………….r., Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedłożenia 

Zleceniodawcy dowodu kontynuowania umowy ubezpieczenia na kolejny okres (kolejna 

polisa lub polisy ubezpieczeniowe) w terminie co najmniej 7 dni przed zakończeniem 

obowiązującej polisy. Kserokopia zawartej przez Zleceniobiorcę polisy, o której mowa 

powyżej stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.  

3. Zleceniobiorca oświadcza, że transportowane wartości są jego staraniem ubezpieczone 

w …………………………do kwoty …………………. zł.  na jedno i wszystkie zdarzenia, 

oraz limit na ryzyko chodnika w wysokości ………………… zł.  

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności finansowej wobec 

Zleceniodawcy, za powierzone do konwojowania wartości pieniężne przez cały czas 

trwania Umowy. 

§ 5 

Poufność 

 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się  do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie 

związanym z wykonaniem Umowy. 

2. Wszelkie informacje, przekazywane Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę w trakcie 

realizacji Umowy lub które Zleceniobiorca powziął w związku z zawarciem lub 

wykonywaniem Umowy, w szczególności, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa 

Zleceniodawcy, stanowią wartość handlową lub są objęte ochroną danych osobowych, 

są poufne i mogą być wykorzystane wyłącznie do celów związanych z realizacją Umowy.  



3. W trakcie wykonywania czynności przygotowawczych oraz samego świadczenia usługi, 

a także po jej zakończeniu, Strony zachowają w tajemnicy informacje związane z daną 

usługą, a w szczególności : termin, trasę i czas przewozu przesyłki oraz jej kwotę. 

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji wskazanych 

w ust. 1,2 i 3 powyżej, tak w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu (bez 

ograniczeń). 

5. Zleceniobiorca obowiązany jest do odebrania od wszystkich osób realizujących 

Przedmiot Umowy oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji, 

o których mowa w ust. 1,2 i 3 powyżej. Zleceniobiorca odpowiada za wszelkie działania 

i zaniechania ww. osób jak za własne.  

6. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień ust. 1-5 powyżej, 

Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej 

w wysokości 5000 (zł pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia. 

Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez 

Zleceniodawcę noty obciążeniowej.  

7. Zleceniodawca i Zleceniobiorca zobowiązują się do nie ujawniania wobec osób trzecich 

jakichkolwiek informacji wiążących się z treścią Umowy. 

 

 

§ 6 

Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

 

1. Zleceniobiorca przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy poprzez zapłatę kary umownej w następujących 

przypadkach i wysokości: 

a) z tytułu każdorazowego pozostawania w zwłoce w stosunku do, wyznaczonych 

w § 1 ust. 5 Umowy terminów przystąpienia do wykonywania usług konwojowania 

Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy każdorazowo karę umowną w wysokości 500 

zł (słownie: pięćset złotych). 

b) w razie rozwiązania Umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy na jego wezwanie karę 

umowną w wysokości 3 (słownie: trzy) krotności wynagrodzenia brutto zapłaconego 

przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy za ostatni pełny miesiąc wykonywania Umowy 

przed jej rozwiązaniem. 

2. W przypadku naruszenia przez pracowników konwoju przepisów prawa, pełnienia służby 

w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających, a także 

naruszenia zasad pełnienia służby wynikających z Umowy, Zleceniodawca uprawniony 

jest do obniżenia o ¼ należnego wynagrodzenia w miesiącu, w którym nastąpiło to 

zdarzenie. 

3. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez 

Zleceniodawcę noty obciążeniowej.  

 

§ 7 

Osoby do kontaktów 

 

1. Zleceniodawca wyznacza swojego pracownika w osobie : 

Pan/Pani………………………. 

tel. ……………………., e-mail: ……………………  

do bezpośrednich kontaktów ze Zleceniobiorcą w zakresie spraw związanych z bieżącą 

realizacją zakresu zleconych czynności oraz wnoszenia uwag co do ich wykonywania.  

mailto:a.lewicka@pecciechanow.pl


2. Osobą upoważnioną do kontaktów ze Zleceniodawcą ze strony Zleceniobiorcy 

w zakresie spraw związanych z bieżącą realizacją zakresu zleconych czynności będzie  

Pan/Pani………………………. 

tel. ……………………., e-mail: ……………………  

3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy, 

w formie pisemnej, o zmianie danych teleadresowych osób wskazanych do kontaktów ze 

Zleceniodawcą w sprawach związanych z realizacją Umowy. W przypadku uchybienia 

obowiązkowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, informacje przesłane zgodnie z 

danymi wskazanymi w ust. 2 powyżej, uważa się za skutecznie przekazane/doręczone. 

 

§ 6 

Czas obowiązywania Umowy 

  

1. Umowę zawarto na okres od dnia …………… do dnia ……………… . 

2. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego 

terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Umowa  może być 

wypowiedziana przez Zleceniodawcę w każdym czasie bez zachowania okresu 

wypowiedzenia. 

§ 7 

Postanowienia końcowe  

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod  

rygorem ich nieważności. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu  

sądu powszechnego, właściwego dla miejsca siedziby Zleceniodawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają odpowiednie 

zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz właściwe przepisy prawa, a zwłaszcza 

postanowienia Rozporządzenia. 

4. Zleceniobiorca nie ma prawa powierzania wykonania zobowiązań wynikających z Umowy 

innym podmiotom. 

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszelkich istotnych kwestiach 

związanych z wykonaniem Umowy. 

6. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

       ZLECENIOBIORCA :                                                     ZLECENIODAWCA : 

 

 

 

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

 

 

 

Załączniki: 

1. Aktualny odpis z KRS Zleceniobiorcy; 

2. Aktualny odpis z KRS Zleceniodawcy; 

3. Kopia polisy ubezpieczenia; 

mailto:a.lewicka@pecciechanow.pl

