
 
Załącznik nr … do Ogłoszenia 

 

UMOWA  Nr  …/2017 

 

zawarta w  Gdańsku w dniu ............2017 r.  

w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 

2015 r., poz. 2164, Dz.U. z 2016 r., poz. 1020 ze zm.) 

pomiędzy : 

Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki z siedzibą w Gdańsku, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 

Gdańsk, 

posiadającą  REGON 000275754, NIP 583-00-15-884,   

zwaną w dalszej części niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCYM  

reprezentowaną przez: 

Kanclerza – Bogdana Theisebach 

a  

…………………….........................................z siedzibą w 

…………………………………………………..zarejestrowanym w 

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

......................posiadającym  NIP..................................., REGON 

................................................zwanym w dalszej części niniejszej umowy WYKONAWCĄ 

reprezentowanym przez: 

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

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Słownik pojęć użytych w umowie: 

1) Obchód budynków – tj. obejście wszystkich pięter, korytarzy, przedsionków, łazienek. 

2) Obchód hotelu – tj. obejście wszystkich pięter, korytarzy, łazienek, raportowanie recepcji o 

zauważonych sytuacjach (głośna impreza w pokoju po godz. 22, palenie papierosów, nie 

zamknięty pokój lub inne incydenty i naruszenie regulaminu hotelu). Podczas obchodu 

ochroniarz : 

- wchodząc lub wychodząc z budynku przepuszcza wszystkich Gości i pomaga im np. otwiera 

drzwi, 



- może wjechać na IV p. Domu Muzyka windą, przy czym przepuszcza przed siebie 

wszystkich Gości i nie jedzie z nimi windą (czeka aż przejadą). 

3) Obchód terenu – obchód obszaru objętego ochroną zgodnie z koncepcją wykonania usługi 

ochrony; 

4) Włamanie – bezprawne wtargnięcie do ochranianego obiektu w sposób pozostawiający 

widoczne lub dające się stwierdzić ślady. 

5) Pracownik ochrony – tj. pracownik Wykonawcy pełniący dyżur (w zakresie ochrony) u 

Zamawiającego. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest: 

a) świadczenie usług dozoru i ochrony mienia (wszelkie nieruchomości i ruchomości) oraz 

ochrony osób przebywających na terenie Akademii Muzycznej im. Stanisława 

Moniuszki w Gdańsku 

Zakres przedmiotu zamówienia w zakresie ochrony fizycznej: 

- kwalifikowany pracownik ochrony: 33.920 godzin, 

- nie kwalifikowany pracownik ochrony: 6.357 godzin;  

Usługi będą świadczone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22.08.1997r. o 

ochronie osób i mienia (Dz.U.2016.1432); 

b) zapewnienie wsparcia ochrony fizycznej poprzez usługę zmotoryzowanego patrolu 

interwencyjnego, wzywanego:   

- w przypadku Domu Studenta nr 1 („Dom Cztery Pory Roku”; położenie: Plac Wałowy 

15A, Gdańsk) - przez pracowników Zamawiającego, 

- w przypadku Akademii (położenie: ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk) - przez pracowników 

ochrony ze stróżówki lub z Domu Muzyka, gdy pracownicy ci nie są w stanie poradzić 

sobie z aktualnym zagrożeniem. 

Czas dojazdu patrolu nie może przekroczyć 7 minut w godzinach od 22:00 do 6:00 i 15 

minut w godzinach od 6:00 do 22:00. Stawka godzinowa pracowników 

stacjonujących u Zamawiającego musi obejmować nieograniczoną liczbę 

przyjazdów i interwencji patroli interwencyjnych w całym okresie obowiązywania 

umowy. Dodatkowo Wykonawca zapewni codziennie przyjazd co najmniej jednego 

patrolu kontrolującego sytuację w Akademii (ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk) oraz stan 

pracowników Wykonawcy (między innymi trzeźwość). 



Dojazd samochodu patrolowego nastąpi: w sytuacji uruchomienia alarmu przyciskiem 

antynapadowym, na wezwanie Zamawiającego, na wezwanie pracownika ochrony. W 

samochodzie patrolowym wymagana jest obecność co najmniej jednego 

kwalifikowanego pracownika ochrony.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczenia usług ochrony (zabezpieczenia 

porządku) w trakcie imprez organizowanych na terenie Zamawiającego. 

 Usługi, o których mowa w powyżej będą realizowane na podstawie odrębnych umów 

zawartych pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą, na warunkach ustalonych przez strony 

umowy.  Zamawiający przewiduje ok. 10 imprez w ciągu roku. 

 Imprezy organizowane na terenie Zamawiającego, których zabezpieczenie miałby 

realizować Wykonawca na postawie odrębnych umów, nie są imprezami masowymi w 

rozumieniu przepisów prawa (ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych  (Dz.U. z 2009r. nr 62 poz.504 z późn. zm.);  

3. Teren Zamawiającego, którego dotyczy przedmiot umowy, obejmuje: 

a) budynek A „czerwony” – część dydaktyczna (położenie: ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk); 5 

kondygnacji; powierzchnia: 2245 m²; 

b) budynek „żółty” (położenie: ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk; powierzchnia: 7309 m²) 

obejmuje: 

- „Dom Muzyka” czyli część hotelową wraz z restauracją; 5 kondygnacji;  

- budynek B - część dydaktyczna; 5 kondygnacji;    

- Dom Studenta nr 2 (Akademik nr 2) „Dom Sonata”: 5 kondygnacji; 

c) teren zewnętrzny (ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk): w tym ogrodzony parking na samochody; 

d) Dom Studenta nr 1 (Akademik Nr 1) „Dom Cztery Pory Roku” (położenie: Plac 

Wałowy 15A, Gdańsk); 5 kondygnacji; powierzchnia: 882,3 m²; ochrona dotyczy usług 

świadczonych przez zmotoryzowany patrol interwencyjny oraz założenia przycisku 

antynapadowego. 

e) budynek stróżówki (położenie: ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk); powierzchnia: 32 m². 

Powierzchnia gruntów Zamawiającego: 

- 2779 m²  (położenie: Plac Wałowy 15A, Gdańsk), 

- 23474 m² (położenie: ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk). 

 

4. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni pracowników ochrony, którzy 

będą pełnić dyżury na terenie Zamawiającego, tj.: 



- w stróżówce, na terenie budynków (budynek czerwony, budynek żółty), na terenie wokół 

budynków,  

- w Domu Muzyka i w Domu Studenta nr 2. 

5. Usługa świadczona będzie zgodnie z zakresem i częstotliwością wskazanymi w opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  

6. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby, 

wykonujące w trakcie realizacji umowy czynności wymienione w ust. 1. 

7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 1: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 



zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (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; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

9. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 6, zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do Ogłoszenia. Niezłożenie 

przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób o których mowa w ust. 6.  

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 4  

Pracownicy pełniący obowiązki w imieniu Wykonawcy na terenie Zamawiającego 

zobowiązani są znać rozmieszczenie głównych wyłączników prądu, instalacji p.poż., 

zaworów wodnych, zaworów gazowych i umieć je obsługiwać z wyłączeniem obsługi 

zaworów gazowych.  

§ 5 

1. Mienie chronione obejmuje w szczególności: 

- wyposażenie: biur, sal ćwiczeń, sal prób, garderób, sal koncertowych, 

- pomieszczenia:  techniczne, ze sprzętem akustycznym, studia nagrań,   

- magazyny: ze sprzętem akustycznym, środków czystości, instrumentów, rekwizytów 

teatralnych, 

- wyposażenie pokoi hotelowych, 

- wyposażenie recepcji hotelowej i pozostałych recepcji. 



2. Rzeczy nie stanowiące stałego wyposażenia Zamawiającego, które w związku z 

organizacją koncertów, wystaw oraz imprez, zostają wniesione na teren Zamawiającego 

lub zainstalowane na jego terenie, są objęte dozorem i ochroną na zasadach każdorazowo 

ustalonych między Zamawiającym a Wykonawcą.  

3. Brak zgłoszenia rzeczy określonych w ustępie 2 niniejszego § nie zwalnia Wykonawcy z 

generalnego obowiązku ochrony mienia na terenie Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, 

zobowiązany jest we własnym zakresie i na swój koszt:      

a)  podłączyć system (sygnalizacji włamania) Zamawiającego do własnego 

(Wykonawcy) centrum monitoringu, w sposób umożliwiający odpowiednie 

korzystanie z tego systemu, 

b)  założyć tzw. przyciski antynapadowe, w sposób umożliwiający takie korzystanie z 

tych przycisków, aby w razie konieczności  istniała możliwość natychmiastowego 

wezwania wsparcia.  

 

2. Nie wykonanie obowiązków wskazanych w ust.1 niniejszego paragrafu  w wyznaczonym 

terminie stanowić będzie poważne naruszenie postanowień umowy i może stanowić 

podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jak też będzie stanowić podstawę do 

naliczenia kar umownych. 

§ 7 

1. Zamawiający oświadcza, że obiekt jest wyposażony w urządzenia alarmowe: alarm 

przeciwpożarowy, monitoring przeciwpożarowy oraz alarm przeciwwłamaniowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan zabezpieczenia obiektu i że nie wnosi 

jakichkolwiek zastrzeżeń z tego tytułu. 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności wynikających z instrukcji i 

zarządzeń porządkowych obowiązujących na terenie Zamawiającego,  z niniejszej umowy 

oraz z procedur ustalonych wspólnie z Zamawiającym. 

2. Zamawiający zobowiązany jest przedłożyć Wykonawcy wszystkie niezbędne instrukcje i 

zarządzenia porządkowe obowiązujące na terenie Zamawiającego. 

3. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy warunki socjalno-bytowe w stopniu 

niezbędnym do prowadzenia określonej w umowie działalności. 



§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest do respektowania wszelkich uwag, poleceń i wskazówek 

Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy z odnotowaniem tego faktu w Dzienniku 

Zdarzeń. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania (drogą elektroniczną) Zamawiającemu 

codziennych raportów na temat przebiegu świadczonych usług ochrony. Wykonawca 

zobowiązany jest również do składania raportów z przebiegu świadczonych usług ochrony 

na cotygodniowych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego.  

3. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do udzielania uwag, poleceń i 

wskazówek  są:  

- Kierownik Administracji: Jarosław Krzysztof Bajdor, 

- Kierownik Domu Muzyka: Agnieszka Kisielewska, 

- Kierownik Domów Studenta: Jolanta Sikorska, 

- pracownicy Zamawiającego pełniący dyżur na recepcjach, 

- inni upoważnieni pracownicy (lista takich pracowników będzie udostępniona 

Wykonawcy przez Zamawiającego). 

4. Zmiana osób wskazanych w powyższym ustępie może nastąpić pisemnie, w formie 

elektronicznej, lub faxem i nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 

5. Do odbioru uwag, poleceń i wskazówek Wykonawca wskazuje następujący adres mailowy: 

……………………………… oraz nr faxu: …………………………… . Zamawiający 

może również przekazać ustnie swoje uwagi, polecenia i wskazówki. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za aktualność i drożność wskazanego wyżej przez 

niego kanału komunikacji, a przekazane na w/w kanały informacje uważane będą za 

doręczone. 

 

§ 10 

1. Pracownik ochrony ze stróżówki, oprócz innych obowiązków wynikających z umowy, 

obowiązany jest do przechowywania, odbioru i wydawania kluczy (do wejść 

poszczególnych budynków oraz innych kluczy znajdujących się na stróżówce)  

upoważnionym pracownikom Zamawiającego. Pracownik ochrony stwierdza fakt wydania 

i pobrania kluczy, osobę pracownika Zamawiającego oraz datę i godzinę wydania lub 

pobrania kluczy w Rejestrze pobrania i zdania kluczy. 

2. Lista pracowników Zamawiającego uprawnionych do poboru kluczy będzie udostępniana 

Wykonawcy przez Zamawiającego. 



3. Pracownik ochrony ma obowiązek zwracać uwagę i zachować czujność w trakcie 

wynoszenia jakiegokolwiek mienia przez pracowników Zamawiającego lub inne osoby 

oraz w razie konieczności podjąć interwencję (w ramach procedur ustalonych między 

Zamawiającym a Wykonawcą).  

 

§ 11 

W przypadku stwierdzenia przez pracownika ochrony jakiegokolwiek zagrożenia strzeżonych 

obiektów lub znajdującego się w nim mienia lub zagrożenia dla osób przebywających na 

terenie Zamawiającego, ma on obowiązek podjęcia odpowiednich działań zgodnych z 

zasadami postępowania w przypadku różnych zdarzeń (np. pożaru, zamachu 

terrorystycznego), zgodnie z instrukcjami i zarządzeniami porządkowymi obowiązującymi na 

terenie Zamawiającego, zgodnie z zapisami niniejszej umowy oraz zgodnie z procedurami 

ustalonymi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a w razie konieczności ma obowiązek 

natychmiastowego powiadomienia odpowiednich służb (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie, 

patrol interwencyjny).   

§ 12 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za każdą godzinę świadczenia usługi dozoru i ochrony mienia 

oraz ochrony osób 

a) przez kwalifikowanego pracownika ochrony ustala się w kwocie  

……………………….brutto.   

b) przez nie kwalifikowanego pracownika ochrony ustala się w kwocie 

…………………………brutto. 

2.  Wartość niniejszej umowy (przedmiotu zamówienia) wynosi łącznie ........... zł brutto. 

3.  Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca wystawi dla Zamawiającego faktury VAT, 

które zostaną zapłacone w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

Faktury zostaną wystawione na podstawie, zaakceptowanego przez Zamawiającego, 

zestawienia ilości godzin przepracowanych przez poszczególnych pracowników ochrony, z 

wyszczególnieniem kwalifikowanych pracowników ochrony i nie kwalifikowanych 

pracownika ochrony. Miesięczna wartość brutto faktury zostanie określona przez 

zsumowanie miesięcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kwalifikowanych 

pracowników ochrony oraz miesięcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za nie 

kwalifikowanych pracowników ochrony. Miesięczne wynagrodzenie brutto za 

kwalifikowanych pracowników ochrony zostanie określone przez przemnożenie ilości 

godzin przepracowanych przez kwalifikowanego pracownika ochrony (w okresie danego 



miesiąca) przez stawkę netto za jedną godzinę oraz z uwzględnieniem podatku VAT. 

Miesięczne wynagrodzenie brutto za nie kwalifikowanych pracowników ochrony zostanie 

określone przez przemnożenie ilości godzin przepracowanych przez nie kwalifikowanego 

pracownika ochrony (w okresie danego miesiąca) przez stawkę netto za jedną godzinę oraz 

z uwzględnieniem podatku VAT. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wystawić faktury, o których mowa w ust. 3 w formie 

papierowej i przesyłać je pocztą lub dostarczać osobiście do rektoratu bez naliczania 

dodatkowych opłat z tego tytułu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić za każdy okres rozliczeniowy faktury dla  

Akademii Muzycznej oraz osobno dla Domu Muzyka. 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Strony ustalają, iż wynagrodzenie ustalone w ust.1 może ulec zmianie o średnioroczny 

wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS na podstawie 

ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.). Zmiana następuje w drodze aneksu do umowy. 

Pierwsza waloryzacja cen może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy nie wcześniej 

niż w lutym 2018 roku, kolejne w latach następnych. 

8. Strony ustalają, iż wysokość wynagrodzenia (ustalonego w ust.1) ulega zmianie, jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w 

przypadku:  

 zmiany (także obniżka) stawki podatku od towarów i usług VAT, bezpośrednio 

związanej z przedmiotem zamówienia, 

 zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 

ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

 zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

 

§ 13 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za straty poniesione przez 

Zamawiającego w czasie pełnienia ochrony, powstałe w szczególności w wyniku 

dewastacji i kradzieży, w tym kradzieży z włamaniem, które zaistniały w chronionym 

majątku Zamawiającego, a w szczególności poprzez: 



a) nieprzestrzeganie warunków niniejszej umowy, uwag, poleceń i wskazówek 

Zamawiającego, instrukcji i zarządzeń porządkowych obowiązujących na terenie 

Zamawiającego, procedur ustalonych z Zamawiającym, 

b) zaniechanie strzeżenia obiektu, 

2. Zamawiający jednocześnie wskazuje, iż Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za 

wypadki kradzieży, nie będącej kradzieżą z włamaniem, jeśli z okoliczności zdarzenia, 

ustalonych procedur lub zakresu usługi wykonywanej przez Wykonawcę wynika, że 

Wykonawca powinien taki wypadek kradzieży wykryć, zauważyć lub mógł jemu zapobiec. 

 

§ 14 

1. W razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w 

tym zaniedbywania przez pracowników ochrony obowiązków, w szczególności: 

a) dopuszczenia do wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pracowników 

Zamawiającego lub innych osób znajdujących się na terenie Zamawiającego, 

b) przekroczenia czasu reakcji patrolu interwencyjnego ponad czas określony w §2 

ust. 1 lit. b) umowy,  

c) wpuszczania osób nieupoważnionych, pijanych lub awanturujących się na teren 

Zamawiającego, 

d) braku natychmiastowej reakcji pracownika ochrony na wezwanie pracownika 

Zamawiającego lub innego pracownika ochrony,  

e) stwierdzenia nieobecności w czasie dyżuru pracownika ochrony na terenie 

strzeżonych obiektów,  

f) spóźniania się pracowników ochrony na dyżur, 

g) stanu nietrzeźwości pracownika ochrony,  

h) niewłaściwego (wulgarnego, aroganckiego, niegrzecznego) odnoszenia się do 

pracowników Zamawiającego, gości, studentów i innych osób, 

i) nieuzasadnionego użycia siły, 

j) braku wymiany przez Wykonawcę pracownika ochrony w okresie 24 h, od 

zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1/10 

wynagrodzenia brutto z tytułu usług świadczonych na podstawie niniejszej umowy, 

wypłaconego Wykonawcy za miesiąc poprzedzający stwierdzenie naruszenia, za każdy 

poszczególny przypadek stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy. 



2. Nie wykonanie obowiązków wskazanych w §6 ust.1 w terminie wskazanym w tym 

paragrafie uprawnia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kar umownych w 

wysokości 100,00 zł za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia. 

3. W wypadku wskazanym w §18 ust.1 niniejszej umowy oraz w wypadku gdy Wykonawca 

nie wykaże Zamawiającemu, że pracownicy ochrony są zatrudnieni przez Wykonawcę w 

ramach umowy o pracę, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do naliczenia 

Wykonawcy kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia brutto z tytułu usług 

świadczonych na podstawie niniejszej umowy wypłaconego Wykonawcy za miesiąc 

poprzedzający stwierdzenie naruszenia. 

4. Dwukrotne niezrealizowanie lub nienależyte wykonanie usług wymienionych w 

załączniku nr 1 do umowy, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy 

w jej niezrealizowanej części, w terminie 30 dni, z prawem do naliczenia kary umownej 

w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części niniejszej umowy.  

5. Kary umowne podlegają potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Postanowienia ust. od 1 do 4 nie wyłączają, ani nie ograniczają odpowiedzialności 

odszkodowawczej Wykonawcy, w szczególności możliwości żądania odszkodowania w 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody przewyższającej kary umowne wskazane w 

powyższych ustępach.     

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi uchybienia w wykonywaniu niniejszej umowy i w 

pisemnym wezwaniu wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w 

określonym terminie, a Wykonawca wskazanych uchybień w wyznaczonym terminie nie 

usunie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia uchybień we własnym zakresie na 

koszt Wykonawcy.  

8. W przypadkach braku natychmiastowej reakcji ze strony Wykonawcy w sytuacji  nie 

pojawienia się pracownika ochrony w celu pełnienia dyżuru na terenie Zamawiającego, 

Zamawiający może we własnym zakresie na koszt Wykonawcy zorganizować ochronę 

terenu Zamawiającego na okres, w którym dany pracownik miał pełnić dyżur.  Zaistniała 

sytuacja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie zdarzenia zgodnie z 

umowy. 

9. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w miarę istniejących możliwości zapewnił stałą 

obsadę stanowisk wynikających z umowy. W przypadku rotacji pracowników ochrony ze 

stróżówki ponad liczbę 6 osób w roku kalendarzowym Zamawiający za przeprowadzenie 

szkolenia z obsługi systemu parkingowego obciąży Wykonawcę ryczałtową stawką 200 

zł netto za każdego następnego pracownika. 



 

§ 15 

 Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową obejmującą działalność w zakresie 

przedmiotu niniejszej umowy o wartości………………………………….. . 

 Wykonawca zobowiązuje się kontynuować ubezpieczenie przez cały czas trwania umowy, 

oraz przedstawiać niezwłocznie Zamawiającemu kolejne polisy ubezpieczeniowe. 

 

§ 16 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

handlowych, technicznych i finansowych dotyczących Zamawiającego, które uzyskał w 

trakcie wykonywania umowy lub w związku z jej wykonywaniem, także po zakończeniu 

trwania niniejszej umowy.  

2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przestrzegania przepisów : 

a) ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 

poz. 1228 ze zm.), 

b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922), 

c) innych przepisów o odpowiedzialności karnej za naruszenie tajemnicy państwowej i 

służbowej w związku z wykonywaniem usługi. 

3. Pracownicy Wykonawcy pełniący dyżur zobowiązani są do złożenia oświadczenia o 

zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku pełnienia usługi dozoru 

i ochrony mienia oraz ochrony osób, zwłaszcza informacji dotyczących systemu 

zabezpieczeń obiektu Zamawiającego. 

 

§ 17 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………… r. , godz. ….., do ………………r. 

godz. …… 

2. Strony ustalają jako początek świadczenia usług ochrony  dzień ……….2017r., godz. 

08:00. 

§ 18 

1. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w 

przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w 

szczególności w wypadku: 

a) nie wykonania,  w terminie wskazanym w §6 ust.1 umowy, obowiązków wskazanych w 

tym paragrafie,  



b) po upływie terminu wyznaczonego we wcześniejszym pisemnym wezwaniu do 

usunięcia stwierdzonych uchybień (o których mowa w §14 ust.7) w wykonywaniu 

niniejszej umowy, jeśli Wykonawca uchybień w wyznaczonym terminie nie usunie, 

c) w przypadku wystąpienia sytuacji wskazanej §14 ust.8 niniejszej umowy, 

d) nieodnowienia polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w czasie trwania 

umowy, 

e) utraty przez Wykonawcę niezbędnych do wykonywania przedmiotu zamówienia 

uprawnień. 

2. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą pisemnego poinformowania Wykonawcy o 

rozwiązaniu umowy wraz z podaniem przyczyny. 

3. Z ważnych powodów każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za 3-miesięcznym 

wypowiedzeniem, w szczególności w przypadku: 

 - dwukrotnego naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z  §14 ust.1 

umowy. 

4. Możliwe jest również odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, na warunkach 

określonych w §14 ust.4 niniejszej umowy. 

 

§ 19 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy do dnia 

odstąpienia od umowy. 

 

                                                                       § 20 

1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Istotne zmiany zawartej umowy mogą zostać wprowadzone na n/w warunkach: 

a) wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ulega zmianie, jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w przypadku:  

- zmiany (także obniżka) stawki podatku od towarów i usług VAT, bezpośrednio 

związanej z przedmiotem zamówienia, 



- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę,  

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. 

b) cena może ulec zmianie o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłaszany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2009 r., Nr 153 poz. 1227, z 

późn. zm.), przy czym pierwsza waloryzacja ceny może nastąpić na pisemny wniosek 

Wykonawcy nie wcześniej niż w lutym 2018 roku, w latach następnych kolejne 

waloryzacje w okresach rocznych, 

c) wystąpią zmiany w nazwach lub adresach stron, zmiany związane z przekształceniem 

podmiotowym stron, 

d) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji 

upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

e) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa mająca wpływ na realizację umowy, 

f) zaistnieje siła wyższa uniemożliwiająca okresowe wykonanie przedmiotu umowy; O 

każdej takiej sytuacji Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, 

wraz z podaniem przyczyn zaistnienia siły wyższej, który w razie uznania zaistnienia 

siły wyższej, może podpisać aneks przedłużający ostateczny termin wykonania umowy; 

g) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany 

te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę.  

h) zmiana podwykonawcy na innego lub rezygnacja z podwykonawcy uczestniczącego w 

realizacji umowy, w sytuacji gdy Wykonawca na etapie składania ofert wykazał 

podwykonawcę jako podmiot,  na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art.22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 

ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia; 



i) zmiany dotyczące udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy 

Wykonawca nie przewidział jego udziału w treści oferty lub zmiany podwykonawcy na 

innego, w przypadku, kiedy Wykonawca wskazał go w ofercie, a nowy podwykonawca 

spełnia wymagania dla fachowego wykonania powierzonych mu czynności lub części 

zamówienia zgodnie z Ogłoszeniem i umową; 

 

§ 21 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. 

2016.922). 

 

 

§ 22 

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sądy 

Powszechne właściwe rzeczowo z siedzibą w Gdańsku. 

§ 23 

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 



1) opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1, 

2) koncepcja wykonania usług ochrony przedstawiona przez Wykonawcę - załącznik nr 2. 

3) oferta wykonawcy 

 

 

 

 

 


