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Załącznik nr 6 

UMOWA NR …………………………… 

 

zawarta we Wrocławiu w dniu ………………………. 2019 r., pomiędzy:  

1. Skarbem Państwa – Najwyższą Izbą Kontroli Delegaturą we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

15-17, 50-044 Wrocław, NIP: 8971587644, REGON: 000000201, którą reprezentuje: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

2. Skarbem Państwa – Prokuraturą  Regionalną we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76/78, 50-020 

Wrocław, NIP: 8971820626, REGON: 363842953, którą reprezentuje:  

…………………………………………………………………………………………………………. 

3. Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu,  

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław,  NIP: 8992803047, REGON: 931934644, które 

reprezentuje:  

…………………………………………………………………………………………………………. 

4. Skarbem Państwa – Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,  

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław,  

NIP: 8971670405, REGON: 932791158, który reprezentuje:  

…………………………………………………………………………………………………………. 

5. Skarbem Państwa – Urzędem Komunikacji Elektronicznej, ul. Marcina Kasprzaka 18/20,  

01-211 Warszawa, NIP: 5272367496, REGON: 017510794, który reprezentuje  

…………………………………………………………………………………………………………. 

Zwani dalej "Zamawiającymi", a:  

 

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr  …………………. w Sądzie Rejonowym dla 

……………………………………………… 

zwana dalej „Wykonawcą” , którego reprezentuje: 

…………………………………………………………… 

 

 

 

§ 1 

Niniejsza umowa została poprzedzona przeprowadzeniem postępowania w trybie zamówienia na usługi 

społeczne, pn.: „Ochrona fizyczna terenu, obiektów, osób oraz mienia w obrębie nieruchomości zlokalizowanej 

we Wrocławiu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 

2021 r.” – znak sprawy LWR. 261.009.2019 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” lub p.z.p. 
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§ 2 

1.  Załącznikami do umowy są następujące dokumenty:  

• Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia 

• Opis przedmiotu zamówieniu  

• Ogłoszenie o zamówieniu  

• Oferta wykonawcy  

• Inne dokumenty przedłożone przez Wykonawcę m.in. np. kopia koncesji, wykaz pracowników 

przeznaczonych do realizacji zamówienia itd. 

• Protokół zdawczo – odbiorczy nieruchomości 

2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania usługi oraz zakresu 

praw i obowiązków Zamawiających i Wykonawcy, będzie obowiązywać kolejność ważności dokumentów 

określona w ust. 1.  

 

§ 3 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi fizycznej ochrony terenu, obiektów, osób 

oraz mienia w obrębie nieruchomości zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 

we Wrocławiu. 

2. Przedmiot umowy poza postanowieniami umowy - określają opis przedmiotu zamówienia oraz złożona przez 

Wykonawcę oferta.  

3. Wykonawcy znane są warunki realizacji przedmiotu umowy, w szczególności zapoznał się  

z oczekiwaniami Zamawiających, co do standardu oraz jakości wykonania zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z treścią niniejszej umowy, zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi normami oraz właściwymi przepisami prawa. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy oraz, że 

pracownicy zatrudnieni do wykonania przedmiotu umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego powiadamiania Zamawiającego o każdorazowej zmianie, 

ograniczeniu zakresu, wcześniejszym wygaśnięciu lub cofnięciu koncesji.  

6. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania 

umowy. W przypadku gdyby okres ubezpieczenia był krótszy iż okres obowiązywania umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do przedłużenia okresu ubezpieczenia oraz do niezwłocznego dostarczenia kopii polisy tego 

ubezpieczenia.  

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w majątku Zamawiającego, pracowników 

Zamawiającego lub osób trzecich, w związku ze świadczonymi usługami. 

8. Wykonawca nie może odmówić realizacji zamówienia. 

 

§ 4* zapis dot. podwykonawstwa zostanie ujęty o ile Wykonawca w ofercie zadeklaruje korzystanie z Podwykonawców 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub z udziałem Podwykonawców 

wskazanych w ofercie. 

2. Przez Podwykonawcę Strony umowy rozumieją osobę fizyczną lub prawną zaakceptowaną przez 

Zamawiającego, z którą Wykonawca zawrze umowę o wykonanie części przedmiotu umowy (zakresu usług). 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. W tym celu 

Wykonawca przedstawi projekt umowy do akceptacji Zamawiającemu. Jeżeli w terminie 14 dni Zamawiający nie 

zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, oznacza to wyrażenie zgody na zawarcie umowy. Kserokopie umów 

zawartych z Podwykonawcami zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie po ich podpisaniu. 
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Jakiekolwiek zmiany w zakresie umów z Podwykonawcami lub zmiany Podwykonawców wymagają pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

4.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy 

Podwykonawców. 

 

§ 5 

1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi całodobowej ochrony budynków i terenu posesji 

należeć będą m.in.:  

• działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu Zamawiających, a także 

przeciwdziałanie powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczanie na teren chroniony 

osób nieuprawnionych.  

• pełnienie służby ochrony fizycznej całodobowo przez pracowników umundurowanych jednolicie  

w sposób umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego, 

• przy dozorowaniu obiektów Wykonawca wykorzystywał będzie również zainstalowany monitoring. 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu (wskazanym osobom) 

awarii urządzeń (m.in. kamery, konsola alarmu, czujniki) systemu. Naprawy sprzętu stanowiącego 

własność Zamawiającego będą wykonywane na jego zlecenie, z tym zastrzeżeniem, że koszt usunięcia 

awarii, za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca, będzie obciążał Wykonawcę, 

• w dniach pracy Zamawiających otwieranie o godz. 6.00 i zamykanie o godz. 18.00 wejść do budynku, 

• wpuszczanie i wypuszczanie interesantów na teren posesji i do budynków oraz niedopuszczanie na 

posesję osób zakłócających porządek publiczny, 

• wpuszczanie i wypuszczanie na teren posesji samochodów pracowników i służbowych oraz 

prowadzenie rejestru wjazdów i wyjazdów samochodów innych niż służbowe i pracowników, 

• systematyczne dokonywanie obchodów w celu sprawdzenia prawidłowości zabezpieczenia oraz 

wykrycia ewentualnych faktów wskazujących na możliwość zagrożenia włamaniem, kradzieżą pożarem 

lub innym rodzajem zniszczenia lub uszkodzenia mienia – zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia, 

• codzienna, sukcesywna kontrola prawidłowości zamknięć i zabezpieczeń pomieszczeń, bramy 

wjazdowej, a także codzienna kontrola po godzinie 18.00 zamknięcia okien, wyłączenia oświetlenia  

i innych odbiorników prądu elektrycznego w pomieszczeniach, zamknięcia kranów i zabezpieczenia 

mienia przed zniszczeniem (uszkodzeniem), 

• posiadanie znajomości obsługi zainstalowanych w obiektach technicznych środków ochrony (systemów 

antywłamaniowych), urządzeń sygnalizacyjnych, sprzętu przeciwpożarowego oraz miejsca usytuowania 

wyłączników głównych energii elektrycznej, cieplnej i wody, 

• przestrzeganie zakazu przebywania w budynkach bez zezwolenia pracowników i innych osób poza 

godzinami pracy (przed 6.00 i po 18.00), 

• postępowanie zgodnie z ustaloną, przez Zamawiających procedurą w zakresie wydawania, 

przyjmowania i przechowywania kluczy do pomieszczeń, 

• codzienne informowanie o spostrzeżeniach dotyczących pełnionej służby oraz prowadzenie niezbędnej 

dokumentacji, a w wypadkach szczególnych, dotyczących bezpieczeństwa, zagrożenia pożarowego, itp. 

podejmowanie odpowiednich działań zapobiegawczych i ratowniczych oraz natychmiastowe 

informowanie odpowiednich służb ratowniczych oraz Przedstawiciela Zamawiających. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu umowy (rozumianej jako 

staranność profesjonalisty), właściwej w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt wykonanych prac, w tym za przebieg oraz terminową 

realizację zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do założenia i prowadzenia „Książki ochrony”, w której odnotowywane będą w 
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szczególności:  

• Każdorazowe zdanie i przejęcie służby wraz z uwagami jej przebiegu; 

• Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy; 

• Wszystkie wydarzenia zaistniałe na terenie chronionego obiektu, dotyczące pełnionej służby; 

• Czasie obchodu i jego przebiegu w razie wystąpienia nieprawidłowości; 

• Przeprowadzanie kontroli przez Wykonawcę.  

Wpisy dokonane w „Książce ochrony” powinny być czytelne.  

5. Książka, o której mowa w ust. 4, znajdować się będzie na stałe w chronionej nieruchomości i będzie 

udostępniana Zamawiającym na każde żądanie. Uprawnieni pracownicy o których mowa w § 11 ust. 2 i 3 mają 

prawo i obowiązek wpisywania do „Książki ochrony” spostrzeżeń i stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji 

umowy. 

 

 

§ 6 

1. Przy wykonywaniu usługi, Wykonawca będzie używał głównie własnych narzędzi i sprzętu oraz własnej 

odzieży roboczej i ochronnej. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zagwarantowania pracownikom Wykonawcy dostępu do pomieszczeń 

obiektu w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac będących przedmiotem umowy oraz 

w czasie gwarantującym terminowe ich zakończenie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem  

i zniszczeniem mienia Zamawiającego, jego pracowników lub interesantów oraz zapewniający jak najmniejsze 

zakłócania w pracy Zamawiających. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek innych 

działań zatrudnionych przez niego pracowników. 

 

 

§ 7 

1. Zamawiający oświadcza, że oddane pod dozór obiekty i inne składniki majątkowe będą właściwie zamykane 

oraz że są ogrodzone, oświetlone oraz zabezpieczone przed pożarem. 

2. Przebywanie pracowników Zamawiających oraz innych osób po zakończonej pracy na strzeżonym obiekcie 

wymaga posiadania stosownego zezwolenia pisemnego Zamawiających, z oznaczeniem czasu i miejsca 

przebywania. 

3. Zamawiający zobowiązani są umieścić w portierni, w miejscu widocznym i dostępnym dla pracownika ochrony 

wykaz telefonów: Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Sieci Wodociągowej, telefonów  

i adresy pracowników Zamawiających, których należy powiadomić w nagłych przypadkach. 

 

§ 8 

1. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, zniszczeniem mienia 

przez sprawców znanych i nieznanych, jeśli nie zachował należytej staranności w wykonaniu niniejszej umowy.  

2. W ciągu 2 dni od dokonania kradzieży z włamaniem lub stwierdzenia zniszczenia mienia Wykonawca  

i Zamawiający wspólnie sporządzą protokół, w którym ustalą rozmiar szkody, przyczynę powstania szkody, 

zakres odpowiedzialności Wykonawcy. 

 

§ 9 

W razie zaistnienia kradzieży, kradzieży z włamaniem na terenie obiektu lub zniszczenia mienia strzeżonego 

przez Wykonawcę, obowiązuje strony tryb postępowania: 
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1. Pracownik Wykonawcy, natychmiast po stwierdzeniu kradzieży zawiadamia Przedstawiciela Zamawiających 

oraz miejscową jednostkę Policji. 

2. Zamawiający  wraz z Wykonawcą protokolarnie dokonają ustalenia okoliczności kradzieży przy czym 

Zamawiający, które zdarzenie dotyczy udostępni Wykonawcy wszystkie niezębne dokumenty do ustalenia 

wysokości szkody i odszkodowania oraz udzieli niezbędnych wyjaśnień. 

3. Wykonawca wypłaca Zamawiającemu odszkodowanie, niezwłocznie po ustaleniu przez Strony tej umowy 

odpowiedzialności Wykonawcy za wyrządzoną szkodę.  

 

§ 10 

1. W razie odzyskania skradzionych przedmiotów, Zamawiający zobowiązany jest przyjąć je z powrotem, jeżeli są 

one w stanie niepogorszonym. Wykonawca zwolniony zostaje od obowiązku wypłaty odszkodowania. 

2.W przypadku wyrównania szkody przez Wykonawcę, za przedmioty skradzione, które następnie zostały 

odzyskane, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy kwotę wypłaconego odszkodowania. Jeżeli 

odzyskana zostanie tylko część skradzionych przedmiotów lub są one w stanie zmienionym, Wykonawca 

pokrywa różnicę między wartością tych przedmiotów ustaloną przy obliczaniu odszkodowania, a wartością jaką 

przedstawiają one po odzyskaniu. Oceny wartości odzyskanych przedmiotów dokonują wspólnie obie strony. 

 

 

§11 

1. Osoby odpowiedzialne w ramach realizacji niniejszej umowy: ze strony Wykonawcy     

 

2. Przedstawiciel Zamawiających uprawniony do kontaktów z Wykonawcą i wydawania wiążących postanowień w 

imieniu wszystkich Zamawiających:  

3. Osoby do kontaktu u Zamawiających 

1) Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu  

–                           e-mail: ,  tel.  

2) Prokuratura Regionalna we Wrocławiu  

–                           e-mail: ,  tel.  

3) Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu 

–                           e-mail: ,  tel.  

4) Urząd Komunikacji Elektronicznej  

–                           e-mail: ,  tel.  

5) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu  

–                           e-mail: ,  tel.  

4. Strony zobowiązują się każdorazowo informować o zmianach osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej 

umowy. 
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§12 

 

1.  Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy Strony ustalają zgodnie z Ofertą Wykonawcy na kwotę: 

…………….. zł netto (słownie złotych:…………………………………..) uwzględniając podatek VAT w kwocie 

………….. zł (słownie złotych:……………………………………….), co stanowi kwotę brutto …………….. zł 

(słownie złotych: …………………………………………………..). 

 

2. Wynagrodzenie za jedną roboczogodzinę pracy jednego  kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej 

wynosi: …………….. zł netto (słownie złotych:…………………………………..).  

 

 

 

§ 13 

1. Wynagrodzenie za usługę obliczane będzie miesięcznie i opierać się będzie na ilości faktycznie 

przepracowanych roboczogodzin przez pracowników ochrony w danym miesiącu pomnożoną przez kwotę 

wskazaną w  § 12 ust. 2 powiększoną o podatek VAT. Tak obliczone wynagrodzenie za usługę obejmuje 

wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy.  Za usługę będącą przedmiotem 

umowy w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r. Zamawiający zobowiązują się wypłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości wynikającej z przedstawionego algorytmu z zachowaniem zasady proporcjonalności, 

o której mowa w ust. 2.  

2. Za wykonanie przedmiotu umowy za okresy miesięczne, Wykonawca wystawi faktury na rzecz Zamawiających 

faktury VAT proporcjonalnie do posiadanych udziałów w nieruchomości  

przy ul. Piłsudskiego 15/17 we Wrocławiu, to jest dla:  

Skarbu Państwa – Najwyższej Izby Kontroli Delegatura we Wrocławiu w wysokości 37,10%   

Skarbu Państwa – Prokuratury Regionalna we Wrocławiu w wysokości 17,09%  

Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu w wysokości 

17,32%   

Skarbu Państwa – Urzędu Komunikacji Elektronicznej w wysokości 15,14%  

Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu w wysokości 

13,35%   

3. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy następować będzie na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury za realizowane usługi 

Zamawiającemu -  przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

4. Chwilą spełnienia świadczenia jest moment obciążenia rachunku Zamawiających.  

5. Zamawiający wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną na adres e-mail: 

 - Skarb Państwa – Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu: 

 - Skarb Państwa – Prokuratura  Regionalna we Wrocławiu: 

- Województwo Dolnośląskie – Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu: 

- Skarb Państwa – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu:  

- Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej:  
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6. Zamawiający mają obowiązek w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury zgłosić Wykonawcy ewentualne 

zastrzeżenia co do jej treści. Brak zgłoszenia skutkuje przyjęciem faktury bez zastrzeżeń. 

 

§ 14 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana postanowień zawartej 

umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem 

nieważności (nie dotyczy lit. a – nie wymaga się aneksu). Zmiany mogą dotyczyć: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena 

netto pozostanie bez zmian.  

b) w przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c) w przypadku  zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

e) zmiana terminu obowiązywania umowy w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia 

zamówienia publicznego. 

2. Zasadniczym warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jest złożenie pisemnego wniosku 

w tym zakresie oraz;  

a)  szczegółowe przedstawienie i udowodnienie Zamawiającemu na piśmie zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych na wzrost kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  

b) złożenie propozycji wysokości o którą wynagrodzenie ma zostać podwyższone.  

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie nastąpi po zweryfikowaniu i 

zaakceptowaniu  wniosku przez  Zamawiającego, w formie aneksu do umowy i będzie obowiązywała od dnia 

podpisania przez strony aneksu. 

4. Strony w terminie nie dłuższym niż 45 dni przeprowadzą negocjacje i wymianę wszelkich pism i dowodów 

celem zajęcia ostatecznego stanowiska.   

5. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżenie art. 140 ust. 1 i 3 p.z.p., w przypadku: 

a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot  i warunki umowy oraz zmiany 

sytuacji prawnej  lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej brakiem możliwości realizacji 

przedmiotu umowy, 

b) powstania nadzwyczajnych okoliczności (niebędących „siłą wyższą”), grożące rażącą stratą, których 

strony nie przewidziały przy zawarciu umowy. 

 

§ 15 

1. W związku z obowiązkiem art. 29 ust. 3a p.z.p. Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób, jeżeli wykonanie usługi będzie polegać na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm., dalej: 

k.p.). Usługi będą wykonywane przez kwalifikowanych pracowników ochrony, wykonujących czynności 

bezpośredniej ochrony fizycznej w trakcie realizacji zamówienia. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się, że ww. pracownicy ze strony Wykonawcy, wykonujące w zakresie realizacji 

zamówienia, czynności polegające na pełnieniu ochrony osób oraz mienia w siedzibie Zamawiającego, są 

wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U z .2018 r. poz. 2142) 

 

3. Zamawiający wymagają aby kwalifikowani pracownicy ochrony odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo  

w miejscu w którym Zamawiający mają siedzibę, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji umowy  

w przedmiotowej sprawie,  byli w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów art. 22 § 1 k.p. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa 

w art. 29 ust.3a p.z.p., w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. W celu weryfikacji spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, każdorazowo na żądanie Zamawiającego,  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłożyć stosowne oświadczenia lub zaświadczenia potwierdzające spełnienie wymogu wskazanego w ust. 1. 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu w wskazanym terminie 

będzie traktowane jak niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących usługi na podstawie 

umowy o pracę. 

 

 

§ 16 

1. Zamawiającemu w terminie do dnia upływu okresu, na który umowa została zawarta, przysługuje prawo do 

rozwiązania umowy z ważnych powodów, a w szczególności: 

a) gdy Wykonawca nie wykonuje niniejszej umowy bądź  wykonuje nie należycie  umowę w sposób niezgodny  

z jej postanowieniami lub normami i warunkami określonymi prawem, a w szczególności, gdy w trakcie realizacji 

umowy Zamawiający stwierdzi złą realizację umowy.  

b) zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy 

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

publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego jedynie z tytułu wykonanej części umowy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy, gdy Zamawiający zalega z płatnościami powyżej 90 dni 

od wyznaczonego terminu płatności. 

 

 

 

§ 17 

1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania  umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 5% wartości brutto ogółem przedmiotu umowy określonego w § 12 ust. 1  gdy Zamawiający 

odstąpi od umowy  z powodu okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 1 lit. a 

b) w wysokości 5% wartości brutto ogółem przedmiotu umowy określonego w § 12 ust. 1 gdy Wykonawca odstąpi 

od umowy z powodu okoliczności innych niż wymienione w § 16 ust. 3 

c) w  wysokości 100 zł brutto za każde zdarzenie w przypadku nienależytego wykonania zadań, o których mowa 

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

d) w wysokości 200 zł brutto za każdą dodatkową zmianę (powyżej 3 zmian) personalną pracowników ochrony  

w przedłożonym wykazie w trakcie trwania umowy.  
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e) w przypadku wykonywania czynności świadczenia usług ochrony fizycznej przez osoby niezatrudnione na 

podstawie umowy o pracę – w wysokości 100 zł za każdy dzień pracy każdej niezatrudnionej osoby na podstawie 

umowy o pracę.  

f) w wysokości 100 zł – każdorazowo za niedostarczenie na wezwanie Zamawiającego zaświadczenia 

potwierdzającego, że osoby wykonujące czynności na obiekcie będącym przedmiotem ochrony w rzeczonym 

zamówieniu są pełnione przez pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.  

g) w wysokości 500 zł w przypadku braku dostarczenia na żądanie Zamawiającego stosownych oświadczeń lub 

zaświadczeń potwierdzających wymóg zatrudnienia pracowników na umowie o pracę.  

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za faktury 

Wykonawcy, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego. 

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

4. Naliczone kary umowne będą potrącane z faktury miesięcznej, o której mowa w § 13 ust. 3, proporcjonalnie do 

udziału każdego z Zamawiających, o którym mowa w § 13 ust. 2 umowy. W sytuacji kiedy nie będzie możliwe 

potrącenie o którym mowa w zdaniu pierwszym, naliczone kary umowne będą płatne proporcjonalnie do 

posiadanych udziałów w nieruchomości przez Zamawiających w terminie 7 dni od pisemnego wezwania 

Wykonawcy na wskazany rachunek bankowy Zamawiających.   

5. Zamawiający  może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary 

umowne. 

 

§ 18 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby pracowników ochrony w czasie trwania umowy.  

2. Zwiększenie liczby pracowników ochrony podczas realizacji umowy następować będzie na podstawie pisemnej 

informacji Zmawiającego przekazanej Wykonawcy osobiście, listownie, faksem lub drogą mailową.  

3. W przypadku doraźnej nagłej potrzeby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zwiększenia personelu 

wykonawczego o liczbę pracowników ochrony i na okres ustalony przez Zamawiającego. O powyższym  

w wyjątkowych sytuacjach Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie ustnej, a następnie potwierdzonej 

pisemnie.  

4. Zwiększenie liczby godzin wykonywanej usługi oraz liczby pracowników ochrony możliwe jest do wyczerpania 

całkowitej wartości umowy określonej w §12 ust. 1.  

 

§ 19 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do ochrony danych osobowych, w szczególności do stosowania 

się do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

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. U. 

UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – zwanego dalej: „RODO”. 

2. Wykonywanie niniejszej umowy wymaga, aby Wykonawca i Zamawiający wymieniali się danymi osobowymi 

osób, którymi będą się posługiwać przy zawieraniu lub wykonywaniu niniejszej umowy obejmujące 

przedstawicieli zawierających niniejszą umowę oraz pracowników wykonujących niniejszą umowę, także tych, 

którzy będą wskazani w oświadczeniu lub zaświadczeniu wynikającym z obowiązku wynikającego z § 15 umowy. 

W związku z tym strony będą się wymieniać danymi tych osób – przekazanie od administratora do 

administratora.   

3. W zakresie danych osobowych, które każdy z Zamawiających powierzy Wykonawcy w związku  

z wykonywaniem niniejszej umowy każdy z Zamawiających osobno zobowiązuje się zawrzeć umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych z Wykonawcą.  
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§20 

1. Umowa obowiązuje w okresie od 01.07.2019r. od godziny 06:00 do 30.06.2021 r. do godziny 06:00. 

2. Udostępnienie obiektu i rozpoczęcie świadczenia usług ochrony nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – 

odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Stron.  

2. Wszelkie zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.  

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy prawo zamówień 

publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w 7 jednobrzmiących egzemplarzach, 6 dla Zamawiających, 1 dla Wykonawcy.* 

 

AKCEPTUJĘ PROJEKT UMOWY 

 

 

.………………………………… 


