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Załącznik nr 5 do Ogłoszenia 

 

UMOWA 

NA OCHRONĘ NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ, GRUNTOWEJ ORAZ MIENIA 

MUZEUM SOPOTU 

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

U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) 

w dniu ............... 2020 roku w Sopocie (dalej jako „Umowa”) pomiędzy: 

 

Muzeum Sopotu z siedzibą w Sopocie, przy ulicy Poniatowskiego 8, wpisanym do rejestru 

komunalnych instytucji kultury pod numerem 4/2001, posiadającym NIP 585-13-72-371, REGON 

192495001, reprezentowanym przez …………………………………. - Dyrektora Muzeum Sopotu 

 

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Muzeum 

 

a 

 

…………………………….. z siedzibą w ……………………….., wpisaną do 

……………………………….., ……………………………………………………, posiadającą nr 

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

reprezentowaną przez   

………………………… – …………………………………………….. 

 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

zwane dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną” o następującej treści: 

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług stałej 

ochrony nieruchomości budynkowej, gruntowej oraz mienia Muzeum, w tym pomieszczeń 

znajdującej się w budynku Muzeum restauracji (dalej łącznie jako „Obiekt”) oraz zapewnienie 

wsparcia ochrony fizycznej poprzez usługę zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego. 

2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, świadczone będą przez Wykonawcę w następujący 

sposób: 

a. od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:45 danego dnia do 8:00 dnia następnego przez 

pracownika ochrony fizycznej stałej; 

b. w soboty, niedziele oraz dni świąteczne przez całą dobę przez pracownika ochrony fizycznej 

stałej (od 8.00 do 8.00 dnia następnego); 

c. w formie ochrony fizycznej doraźnej na wezwanie, realizowanej przez załogę 

interwencyjną. 
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3. Wykonawca świadczy usługi ochrony pomieszczeń restauracji, znajdującej się na terenie 

Muzeum w godzinach, w których nie jest ona czynna dla klientów, to jest w godzinach od 15.45 

do 8.00 przez 7 dni w tygodniu.  

4. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony pomieszczeń restauracji należy w 

szczególności: 

a. kontrola ruchu osobowego, w tym uniemożliwianie wstępu do pomieszczeń restauracji 

osobom nieupoważnionym; 

b. bieżące reagowanie w sytuacjach zagrożenia, w tym wezwanie odpowiednich służb; 

c. bieżące reagowanie w sytuacjach dewastacji elementów trwałych budynku lub zagrożenia 

taką dewastacją, w tym wezwanie odpowiednich służb. 

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

porządku) w trakcie imprez, eventów 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. 4 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 (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1870);  

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

w trakcie realizacji umowy czynności wymienione w ust. 1, z wyłączeniem usługi 

zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego. 

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. 6 

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, wg wyboru zamawiającego, 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 6: 

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, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 
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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
1
 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 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; 

8. 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 przewidzianej w §13 ust. 3 umowy. 

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.  

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 2 

1. Przed rozpoczęciem świadczenia usług objętych Umową, Zamawiający przekaże Wykonawcy 

Obiekt pod ochronę. Z przekazania sporządza się pisemny protokół.   

2. W przypadku braku zastrzeżeń do czynności przekazania i przekazywanego Obiektu, w tym w 

szczególności w zakresie możliwości wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

Wykonawca i Zamawiający, podpisują protokół, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Protokół 

stanowi załącznik nr 1 do Umowy.  

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy rozpoczyna się w dniu ........ 2020 roku 

godzina 15.45 i kończy się w dniu .......... 2020 roku godzina 8.00. 

4. Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu, a w razie potrzeby zaktualizuje listę 

pracowników ochrony na stałe przydzielonych do wykonywania niniejszej umowy. 

5. Lista, o której mowa w ust. 4 zawierać będzie również personalia pracowników ochrony, którzy 

zostali przydzieleni jako zastępstwo pracowników stałych, w przypadkach, w których ich 

nieobecność będzie usprawiedliwiona. 

6. W przypadku nieobecności pracownika ochrony na służbie lub jego przybycia w stanie 

uniemożliwiającym mu wykonywanie obowiązków, Zamawiający powiadomi niezwłocznie o 

tym fakcie Wykonawcę, który w trybie natychmiastowym zabezpieczy należyte wykonanie 

umowy. 

                                    
1
 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda 

umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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7. Kwalifikacje pracowników wskazanych do realizacji umowy w zastępstwie pracowników 

wskazanych w ofercie Wykonawcy, nie mogą być niższe niż pracowników zastępowanych. 

 

§ 3 

1. .Zamawiający  uprawniony jest do stałej kontroli wykonywania umowy przez wyznaczonych 

pracowników oraz wskazywania sposobu wykonywania umowy, w przypadku jej 

nieprawidłowego wykonywania. Prawo kontroli  przysługuje z ramienia Zamawiającego osobom 

pisemnie przez niego upoważnionym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę z najwyższą starannością. 

3. Wykonawca odpowiada za szkodę we wszelkim mieniu jakie znalazło się w chronionych 

pomieszczeniach i budynku, choćby nie było ono przedmiotem własności Zamawiającego.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z sumą gwarancyjną 

nie mniejszą niż 500.000,00 zł i zobowiązuje się posiadać takie ubezpieczenie przez cały okres 

trwania umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie przedstawi dowód 

zawarcia umowy ubezpieczenia oraz opłacenia składki.  

5. Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał 

wykonując niniejszą umowę, z wyjątkiem danych i informacji, które zgodnie z obowiązującym 

prawem mogą być ujawnione lub gdy ujawnienia ww. danych zażąda uprawniony organ w 

przewidzianej prawem formie i treści, jednakże tylko w niezbędnym zakresie. 

6. Wykonawca przy wykonywania umowy przestrzegał będzie wszelkich przepisów prawa, a w 

szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych. 

 

§ 4 

1. W ramach realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług 

ochrony polegających w szczególności na: 

a) stałym patrolowaniu Obiektu i jego otoczenia przez pracownika Wykonawcy, w sposób 

zapewniający właściwą ochronę Obiektu,  

b) bieżącej kontroli prawidłowego stanu i zabezpieczenia Obiektu, 

c) podejmowaniu wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia lub odparcia 

bezpośredniego lub pośredniego niebezpieczeństwa uszkodzenia lub utraty mienia Muzeum 

d) podejmowania wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia uszkodzeniu lub 

dewastacji Obiektu, 

e) podejmowania wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia zakłócaniu porządku w 

Obiekcie, 

f) odpieraniu ataków lub napaści na pracowników Muzeum.  

2. Do obowiązków Wykonawcy i jego pracowników należy nadto: 

a) kompleksowa ochrona Obiektu, w tym znajdującej się w Muzeum restauracji, przed 

kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, zniszczeniem, dewastacją lub innym naruszeniem 

chronionego mienia, na warunkach opisanych w Umowie; 

b) pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym lub jego przedstawicielem; 

c) potwierdzenie i raportowania Zamawiającemu rozpoczęcia działań każdego dnia;  
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d) niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich zdarzeń powstałych w toku realizacji 

Umowy, mogących mieć wpływ na jej prawidłowe wykonywanie; 

e) podejmowanie działań profilaktycznych oraz informacyjnych w zakresie zagrożenia takimi 

szkodami, jak zalanie, pożar, wybuch gazu;  

f) kontrola ruchu osobowego na terenie Obiektu, w tym uniemożliwianie osobom nietrzeźwym, 

znajdującym się pod wpływem środków odurzających lub zachowującym się w sposób 

agresywny wstępu na teren Obiektu, wzywanie odpowiednich służb; 

g) zamykanie bramy ogrodzenia oraz pozostałych bram zgodnie z wytycznymi Zamawiającego;  

h) informowanie Zamawiającego o wszelkich awariach oraz niezwłoczne sporządzania notatki 

służbowej z awarii; 

i) terminowe raportowanie o przebiegu realizacji Umowy; 

j) świadczenie usług ochrony w umundurowaniu oraz z identyfikatorem; 

k) posiadanie urządzeń łączności bezprzewodowej, środków przymusu bezpośredniego w 

rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia oraz wyposażenia 

niezbędnego dla zapobieżenia lub odparcia zagrożenia dla Obiektu lub znajdujących się w 

nim osób lub mienia; 

l) prowadzenie księgi dyżurów z uwzględnieniem zapisu przebiegu służby oraz poleceń 

wydanych przez Zamawiającego lub osoby upoważnione; 

m) obowiązkowe obchody Obiektu, co najmniej raz na 2 godziny, dokumentowane w księdze 

dyżurów, o której mowa powyżej, lit. l; 

n) znajomość topografii Obiektu; 

o) znajomość rozmieszczenia i obsługi głównych wyłączników prądu, instalacji 

przeciwpożarowej, zaworów wodnych; 

p) należyte, zgodne z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami, przechowywania 

powierzonych kluczy i kart systemu kontroli dostępu do Obiektu, prowadzenie ewidencji ich 

wydawania; 

q) zachowanie schludnego wyglądu;  

r) uprzejme zachowania wobec pracowników lub gości Muzeum; 

s) bezwzględne przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu w Obiekcie; 

t) zachowanie trzeźwości przez cały czas pełnienia dyżuru u Zleceniodawcy; 

u) wykonywanie innych czynności zleconych przez Zleceniodawcę, uzasadnionych 

koniecznością zapewnienia prawidłowego wykonania Umowy. 

v) Przestrzeganie bezwględnego zakazu używania wulgaryzmów oraz przejawiania 

jakichkolwiek zachowań dyskryminacyjnych lub noszących znamiona molestowania. 

3. Usługa ochrony świadczona będzie przez jednego pracownika Wykonawcy na danej zmianie. 

Strony dopuszczają możliwość zwiększenia liczby pracowników ochrony.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zastąpienia danego pracownika ochrony innym 

pracownikiem ochrony, na uzasadnione żądanie Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do nadzoru nad prawidłowym działaniem środków łączności 

bezprzewodowej swoich pracowników. 

6. W zależności od rodzaju imprez lub eventów organizowanych w Obiekcie, Zamawiający ma 

prawo ustalenia szczegółowych wytycznych co do sposobu i organizacji świadczenia usług 

ochrony przez Wykonawcę w trakcie tych imprez lub eventów, które zawarte zostaną w umowie, 
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o której mowa w § 1 ust. 5.  O terminie i szczegółowych wytycznych Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

Zamawiającemu stałą ochronę zgodnie z umową.  

7. W przypadku sytuacji takich jak włamanie, kradzież, zniszczenie mienia, awaria lub przypadków 

działania siły wyższej, w tym sił przyrody, Wykonawca  zobowiązany jest niezwłocznie 

zawiadomić o tym Zleceniodawcę oraz właściwe służby, zabezpieczyć miejsca zdarzenia i w 

miarę możliwości zapobiec zwiększeniu szkód. Ze zdarzenia, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym sporządzana jest przez pracownika Wykonawcy notatka służbowa. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie linii telefonicznej i 

urządzeń, niezbędnych do kontaktu pracowników lub przedstawicieli Muzeum ze Zleceniobiorcą 

i jego pracownikami pełniącymi dyżur w Obiekcie. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do 

odbierania wszystkich połączeń przychodzących. 

  

§5 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) zapewnienie Zleceniobiorcy dostępu do Obiektów w celu realizacji Umowy; 

b) zapewnienie pracownikom Wykonawcy pomieszczenia niezbędnego do pełnienia służby; 

c) usuwanie przeszkód technicznych lub braków w zabezpieczeniu Obiektu stwierdzonych w 

trakcie realizacji Umowy lub w czasie przyjmowania Obiektu pod ochronę, które to braki 

uniemożliwiają prawidłowe wykonanie Umowy; 

d) zapoznanie pracowników Wykonawcy z obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami 

(instrukcja postepowania z kluczami, instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

instrukcja postępowania przy zabezpieczaniu i ewakuacji zbiorów) oraz planami (plan 

ochrony zabytków ruchomych na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych);  

e) terminowe uiszczanie na rzecz Wykonawcy umówionego wynagrodzenia. 

  

§6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej Umowy z 

należytą starannością, wymaganą od profesjonalisty, z uwzględnieniem zawodowego charakteru 

działalności, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż wszelkie ustalenia w zakresie bieżącej realizacji zadań czynione 

będą między Stronami w formie mailowej, telefonicznej lub pisemnej. 

3. Wykonawca nie może powierzać czynności objętych umową osobom trzecim.. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej na skutek nienależytego 

wykonania Umowy, w pełnej wysokości. 

5. Wykonawca w związku z realizacją niniejszej Umowy, ponosi wobec Zamawiającego 

odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego. 

6. Wykonawca wypłaci należne Zamawiającemu odszkodowanie w terminie 14 dni od dnia 

przedstawienia Wykonawcy dowodów potwierdzających fakt oraz wysokość szkody, jaka 

powstała w mieniu Muzeum, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. 

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w Obiekcie, będące następstwem: 

a) złego stanu zabezpieczenia Obiektu, pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia tych 

nieprawidłowości Zleceniodawcy; 
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b) złego stanu technicznego Obiektu;  

c) zawinionego działania pracowników Zamawiającego; 

d) siły wyższej rozumianej jako okoliczności niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, takie 

jak pożar, powódź, huragan, chyba że Zleceniobiorca przyczynił się do ich pogłębienia. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych 

dotyczących zasad i warunków współpracy, w czasie obowiązywania Umowy oraz po jej 

rozwiązaniu. 

2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 powyżej Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 000 zł za każde z naruszeń.  

 

§ 8 

1. Z tytułu świadczonych na podstawie niniejszej Umowy usług, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie za 1 roboczogodzinę świadczenia usługi przez:  

1) pracownika niekwalifikowanego, w wysokości ………………... zł netto + podatek VAT w 

wysokości 23%, tj. …………………. zł brutto,  

2. Czas pracy rozliczany będzie raz w miesiącu kalendarzowym, pierwszego dnia miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, którego rozliczenie dotyczy. 

Sporządzone z najwyższą starannością i rzetelne zestawienie czasu pracy pracowników ochrony 

przedstawi Wykonawca Zamawiającemu razem z fakturą VAT.  

3. Wynagrodzenie wypłacane będzie Zleceniobiorcy z dołu w terminie 14 dni od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie zestawienie liczby godzin świadczonych przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług, sporządzane przez Wykonawcę na ostatni dzień 

każdego miesiąca na podstawie harmonogramu, potwierdzone podpisem Zamawiającego lub 

osoby upoważnionej do działania w jego imieniu.  

5. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego brutto, wynikająca z umowy, 

wynosi …………….. PLN (słownie: ……………………………………………). 

7. W przypadku gdy wartość usług objętych umową osiągnie kwotę, o której mowa w ust. 6 umowa 

ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym lub za zgodą obu stron czas jej 

obowiązywania może zostać wydłużony o czas wskazany przez Zamawiającego, z zachowaniem 

warunków określonych w niniejszej umowie. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych: 

1) za każdy dzień lub przypadek niewykonywania lub nienależytego wykonania usługi, w tym w 

szczególności za każdy przypadek chociażby krótkotrwałego pozostawienia Muzeum bez 

należytej ochrony, tj. chociażby krótkotrwałej nieobecności pracownika ochrony w siedzibie 

Zamawiającego - w wysokości 5000 złotych; 

2) za każdy przypadek naruszenia postanowień § 4 Umowy lub naruszenia obowiązków, o 

których mowa w § 4 Umowy - w wysokości 5000 złotych; 
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3) za nieuzasadnione zaprzestanie wykonywania Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 5000 złotych 

4) w przypadku stwierdzenia obecności alkoholu w wydychanym powietrzu lub krwi 

pracownika ochrony – 1.000,00 zł za każdy taki przypadek; 

5) w przypadku opuszczenia stanowiska pracy przez pracownika ochrony - 2.000,00 zł za każdy 

taki przypadek, 

6) w przypadku niestawienia się w terminie pracownika ochrony na stanowisku pracy i 

niezapewnienia przez Wykonawcę stawiennictwa zastępcy w ciągu godziny od przekazania 

mu przez Zamawiającego informacji o niestawieniu się w terminie pracownika ochrony na 

stanowisku pracy - 2.000,00 zł za każdy taki przypadek, 

7) W wypadku gdy Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, że wszyscy pracownicy ochrony 

są zatrudnieni przez Wykonawcę w ramach umowy o pracę, Zamawiającemu przysługuje 

uprawnienie do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto 

z tytułu usług świadczonych na podstawie niniejszej umowy wypłaconego Wykonawcy za 

miesiąc poprzedzający stwierdzenie naruszenia. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 7) powyżej będą przez Zamawiającego 

naliczane odrębnie za każdy przypadek naruszenia, a Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej iloczyn przypadków naruszenia oraz kwoty 

określonej za stwierdzone naruszenie. 

3. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń kar umownych z wynagrodzeniem 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Żądanie zapłaty kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizowania Umowy.  

5. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przenoszącego wartość naliczonych kar umownych, jeżeli wysokość poniesionej szkody 

przekracza tę wartość. 

 

§ 10 

1. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku: 

1) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 

2) stwierdzonego naruszenia lub zaniedbania obowiązków służbowych przez pracowników 

ochrony Wykonawcy,  

3) wystąpienia szkody w chronionym mieniu , wynikłej w szczególności z dewastacji, aktów 

wandalizmu, uszkodzenia mienia, kradzieży, kradzieży z włamaniem, wyrządzonej 

Zamawiającemu przez pracowników Wykonawcy lub osoby trzecie, powstałej podczas 

pełnienia dozoru przez Wykonawcę,  

4) gdy pracownicy wyznaczeni przez Wykonawcę do świadczenia usług objętych umową nie 

spełniają warunków  lub nie wykonują obowiązków określonych w Ogłoszeniu lub niniejszej 

umowie, łącznie z przypadkiem gdy sytuacja taka utrzymuje się pomimo dokonania zmiany w 

składzie osobowym zespołu pracowników ochrony. 

5) gdy Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w § 3 

ust. 4 umowy. 
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2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Zamawiający może także wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

rażącego naruszenia umowy bądź przepisu prawa przez Wykonawcę. 

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

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

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku wykonawcy przysługuje jedynie prawo żądania 

wynagrodzenia naliczonego za wykonaną część prac. 

 

§ 11 

Do koordynowania realizacji przedmiotu umowy oraz przekazywania wzajemnych uwag 

wynikających z realizacji niniejszej umowy upoważnione są następujące osoby: 

 

1) ze  strony Zamawiającego – ...................... –       .........................  ................................... 

i. / imię i nazwisko /     / numer telefonu /      / adres e-

mail   /       

2) ze strony Wykonawcy  - ........................... –      ..........................., ................................                                         

/ imię i nazwisko /     / numer telefonu /      / adres e-mail   /       

 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Istotne zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy mogą dotyczyć: 

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 albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych 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. 

 zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

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

b) wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy 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 2018 r. poz. 1270, 2245), przy czym pierwsza waloryzacja ceny może nastąpić na pisemny 

wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego nie wcześniej niż w czerwcu 2020 roku, w latach 

następnych kolejne waloryzacje w okresach rocznych, 

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

podmiotowym stron, 

mailto:jagochrona@wp.pl
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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) 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; 

3. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 

 

§13 

1. Strony zobowiązują się rozwiązywać wszelkie spory mogące powstać w wyniku realizacji 

niniejszej umowy na drodze polubownej. W razie nie dojścia do porozumienia, sądem 

właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd siedziby Zamawiającego. 

2. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

……………………………………..   ……………………………………. 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

  

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - protokół przyjęcia obiektu pod ochronę (zostanie sporządzony na dzień .............. roku tj. dzień 

przekazania obiektu Wykonawcy do świadczenia usług na podstawie niniejszej umowy). 

Załącznik nr 2 – polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy 

Integralną część umowy stanowią Oferta Wykonawcy oraz Ogłoszenie 

 

 


