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                                                          WZÓR UMOWY  ZDM -…………../2019                                              Zał. Nr 2 

 

Zawarta w dniu ………………….2018 roku w Gliwicach  pomiędzy : 

Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP:6311006640 w imieniu i na rzecz którego 

działa:  ……………………………….. 

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31 w Gliwicach  

zwanym dalej „Zamawiający”,  

a:  

…………………………………………………………….. z siedzibą……………………………………………………………………..., 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………………………………… 

REGON ……………………………… NIP………………………. 

reprezentowanym przez :  

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

łącznie dalej zwanych „Stronami” lub z osobna „Stroną”, 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie    

art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), została 

zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług całodobowej, bezpośredniej ochrony 

fizycznej obiektu (osób i mienia) użytkowanego przez Zamawiającego, usytuowanego w Gliwicach 

przy  ul. Płowieckiej 31 wraz z przyległym do niego terenem oraz ochrona wizyjna za pośrednictwem 

monitoringu, dwóch budynków technicznych: budynku A położonego w Gliwicach przy Placu Piastów 

(działka nr 1103/1 oraz 1102 obręb: Stare Miasto) oraz budynku B położonego w Gliwicach przy   

ul. Dubois (działka nr 37/1, Obręb: Centrum). 

2. Ilość roboczo godzin w czasie trwania umowy wyniesie 26313 

3. Przejęcie do ochrony nieruchomości, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu nastąpi   

na podstawie protokołu spisanego pomiędzy przedstawicielami Zamawiającego, firmy dotychczas 

chroniącej obiekt oraz firmy wyłonionej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

 

§2 

Termin realizacji 

1. Umowa będzie realizowana przez okres od dnia 2 stycznia 2020 r. od godziny 8:00 do dnia 2 stycznia 

2023 r. do godziny 8:00.  

  

§3 

Obowiązki Stron 

1.   Obowiązki Wykonawcy: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w §1 ust.1 niniejszej umowy, 

zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997r (t. j. Dz. U. 2018.2142,   

z późn. zm.). Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy posiada koncesję   
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na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia nr………………………......... 

i zobowiązuje się mieć ją na czas obowiązywania umowy. 

2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę przez zatrudnionych pracowników  kwalifikowanych 

wpisanych na listę, w rozumieniu ustawy  o ochronie osób i mienia z  dnia 22.08.1997r (t. j. Dz. U. 

2018.2142, z późn. zm.) 

3) Wykonawca zobowiązuję się aby pracownicy w czasie służby byli wyposażeni: 

a) w środki przymusu bezpośredniego przewidziane prawem nie wymagające zezwoleń takie jak: 

kajdanki, pałki obronne wielofunkcyjne, paralizator elektryczny o średniej wartości prądu   

w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA 

b) środki łączności - telefon komórkowy ze stałym numerem kontaktowym, z możliwością 

szybkiego wzywania załogi interwencyjnej 

c) latarkę halogenową akumulatorową  o wysokim natężeniu kandeli, 

d) ubrani w jednolite stroje – biała/niebieska koszula, ciemny krawat jednolitego koloru, czarne 

spodnie, czarne buty, 

e)  posiadać identyfikator umieszczony w widocznym miejscu (identyfikator musi posiadać firmę 

Wykonawcy lub logo firmy Wykonawcy, zdjęcie, imię i nazwisko pracownika ochrony lub jego 

numer). 

4) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w swoim zakresie opisanego w ust. 2) wyposażenia 

oraz dokumentacji, zapewniającej wykonanie wszelkich czynności koniecznych do należytego 

zrealizowania usługi. 

5) Wykonawca do 20 grudnia 2019r. zobowiązuje się dostarczyć listę pracowników wykonujących 

usługę ochrony, a w przypadku braku zmian - w przypadku ciągłość ochrony przez 

dotychczasowego Wykonawcę - oświadczenie o prolongacie aktualnej listy pracowników i braku 

zmian w  istotnych załącznikach tj.: poświadczeniu o niekaralności każdego z pracowników oraz 

aktualnym statusie pracowników kwalifikowanych wpisanych na listę – w rozumieniu ustawy  

o  ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997r. (t. j. Dz. U. 2018.2142 z późn.zm.). 

6) Wykonawca oświadcza, iż pracownicy którzy będą przebywać w obiektach ZDM i wykonywać pracę  

na rzecz Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Gliwicach przy ul. Płowieckiej 31 zgodnie z niniejszą 

umową, zostali przeszkoleni z aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, złożyli 

oświadczenie o stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych oraz oświadczenie   

o zachowaniu w tajemnicy wszystkich informacji nabytych w związku z wykonywaną pracą zarówno   

w okresie wykonywania pracy na rzecz ZDM jak też  po ustaniu tego stosunku prawnego. 

7) Zmiana pracowników ochrony ujętych na liście o której mowa w ust. 5), wymaga powiadomienia 

Zamawiającego, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku nagłej zmiany pracownika 

ochrony, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego telefonicznie oraz dokona odpowiedniej 

adnotacji o powyższym w „Książce przebiegu służby” i skieruje do ochrony obiektu osoby   

o kwalifikacjach odpowiednich, spełniających wymagania określone w przedmiocie zamówienia. 

8) Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania zmian personalnych na wniosek Zamawiającego,   

po uprzedniej konsultacji ze Zamawiającym w terminie 48 godzin. 

9) W przypadku nie przybycia na służbę pracownika ochrony lub przybycie w stanie 

uniemożliwiającym wykonanie obowiązków, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie 

później niż  do 2 godzin licząc od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o powyższym, 

zapewnić do ochrony obiektu innego pracownika ochrony spełniającego wymagania opisane   

w przedmiocie zamówienia oferty i posiadającego odpowiednie kwalifikacje. 
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10) Wykonawca zobowiązuje się dysponowania grupą interwencyjną - co najmniej 2 osoby w jednej 

załodze, wliczając kierowcę, które nie posiadają statusu osób niepełnosprawnych, będących 

pracownikami kwalifikowanymi ochrony wpisanymi na listę- które na wezwanie pracowników 

ochrony lub Zamawiającego dotrą do obiektów opisanych w § 1 ust. 1 w czasie, który nie 

przekroczy 9 minut w godzinach 22-6 i 17 minut w godzinach 6-22 od momentu 

powiadomienia. Pojazd grupy interwencyjnej wyposażony będzie w GPS na wezwanie 

Zamawiającego udostępni dane z GPS Wykonawcy. 

11) Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego wszelkimi 

dostępnymi środkami, w przypadku zaistnienia nagłych zdarzeń typu pożar, powódź, włamanie, 

kradzież, napad itp. oraz powiadomienia odpowiednich służb. 

12) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania związane  

z realizacją przedmiotu umowy oraz za działania lub zaniechania osób skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy w  tym za szkody, które wynikną wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych. 

13) Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu ochrony mienia i osób na sumę ubezpieczenia nie 

mniejszą niż 1.000.000,00 (jeden milion złotych) w całym okresie trwania umowy. W przypadku, 

jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona będzie w walucie obcej do określenia jej wartości  w złotych 

polskich, Strony przyjmą średni kurs NBP obowiązujący w dniu podpisania umowy. Wykonawca 

musi przedłożyć Zamawiającemu aktualną polisę przed zawarciem niniejszej umowy. 

14) Wykonawca zobowiązuje się w celu realizacji zamówienia zatrudnić na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 

z późn. zm.) osoby wykonujące czynności, o których mowa w §1 ust.1 niniejszej umowy. 

15) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełnienia przez niego wymogu zatrudnienia   

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w przedmiocie umowy 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) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

16) W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 

wyznaczonym w wezwaniu, a jeśli termin nie zostanie wyznaczony - w terminie do 5 dni roboczych 

licząc od otrzymania (doręczenia) wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 

poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

 o pracę przez Wykonawcę:  

a) oświadczenie Wykonawcy 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 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 

17) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 



 „Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach” 

Strona 4 z 10 

określonej w § 6 umowy. Nie złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

18) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania regulacji prawa pracy przez 

Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

19) Wykonawca zobowiązuję się do wykonania wszelkich czynności przedmiotu umowy, które 

szczegółowo określone zostały w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 

 

2. Obowiązki Zamawiającego: 

   1)  Zamawiający upoważniony jest do kontrolowania pracowników ochrony w każdym czasie. 

2) Zamawiający będzie utrzymywał w stałej sprawności sieć energetyczną i telefoniczną. 

 O wszelkiej ich niesprawności Zamawiający będzie informował Wykonawcę za pośrednictwem 

pracowników ochrony i odnotowywał ten fakt w „Książce przebiegu służby”. 

3) Zamawiający zapewni pracownikom ochrony ogrzewane i oświetlone, wydzielone miejsce 

znajdujące się na parterze budynku obok Biura Obsługi Klienta, wyposażone w apteczkę pierwszej 

pomocy, stolik/biurko, fotel, szafkę odzieżową lub wieszak, dostęp do sanitariatu oraz umożliwi 

przygotowywanie gorących napojów oraz posiłków w pomieszczeniu socjalnym. 

 

§4 

Wynagrodzenie, tryb fakturowania i forma zapłaty 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie usługi stanowiące przedmiot umowy wynosi:  ………. zł netto 

za jedną roboczogodzinę, powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%, co daje kwotę brutto 

……………… zł za jedną roboczogodzinę (słownie: ………………………… złotych ……/100 gr) przy czym 

całkowita  wartość umowy za pełen okres jej obowiązywania, wynoszący w przeliczeniu   

na roboczogodziny w ilości 26313 wynosi……………….zł netto  + VAT  co daję kwotę ………………… zł 

brutto (słownie:………………) 

2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie za usługę ochrony obejmuje wszelkie koszty konieczne  

do należytego jej wykonania, zgodnie z warunkami umowy, w tym opłaty ubezpieczeniowe, przyjazd 

załóg interwencyjnych, kontrolę-nadzór pracowników ochrony, prowadzenie dokumentacji, wszelkie 

koszty związane z zapewnieniem ochrony na wymaganych w niniejszej umowie warunkach oraz 

podatek VAT.  

3. Wynagrodzenie zostaje ustalone z zastosowaniem obowiązującej stawki podatku VAT,   

z zastrzeżeniem ust. 11 

4. W przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego   

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

za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze Stron w celu dokonania 

zmiany wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej Strony Umowy. 

5. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 4,   

za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT, należy dołączyć listę 

pracowników zaangażowanych w realizację Umowy, oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu 
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składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz 

osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne. 

6. Lista, o której mowa w ust. 5 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej   

w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji 

zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia 

oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami   

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji 

zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 6, również na wniosek 

Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku. 

8. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 4 będzie 

uznana za zaakceptowaną przez drugą Stronę, jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej 

żądania takiej zmiany, druga Strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń. 

9. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do zasadności propozycji 

zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 4 nie 

wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną przedstawione nierzetelne 

dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe. 

10. Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 4 zostanie dokonana   

od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki   

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany   

te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

11. Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w ust. 3, a także zmiana 

wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 4 wymaga formy aneksu. W przypadku zwiększenia 

wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca, do dnia 

podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokości 

brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego   

z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu 

aneksu zawierającego wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT 

Wykonawca wystawi fakturę z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT 

stosownie obniżając wynagrodzenie brutto.  

12. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie 

miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż 

po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ. 

13. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do rzeczywistego stanu przedstawionego 

we wniosku, o którym mowa w ust. 4, aneks zwiększający wynagrodzenie na podstawie błędnych 

danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed 

zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą 

zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty 

wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia.  

14. Zasady, o których mowa w ust. 4-12 będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian 

organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania Wykonawcy   

w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie 

wynagrodzenia brutto.  
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15. Podstawę rozliczeń z tytułu wykonania niniejszej umowy stanowić będą faktury wystawiane przez 

Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usługi, za który przysługiwać będzie 

wynagrodzenie, potwierdzane przez pracownika nadzorującego umowę w zakresie realizacji 

usługi. Na fakturach musi zostać wyszczególniony miesiąc, którego dotyczy rozliczenie. 

16. W związku z centralizacją podatku VAT, fakturę należy wystawić zgodnie z danymi podatnika, tj.:   

Miasto Gliwice 

44-100 Gliwice 

ul. Zwycięstwa 21 

NIP 6311006640 

        Dodatkowo należy umieścić w polu „odbiorca" lub "adresat" bądź  w dowolnym innym miejscu   

        na fakturze nazwę  i adres jednostki organizacyjnej (bez wskazywania jej nr NIP).  

         Zarząd Dróg Miejskich 

        44-121 Gliwice, ul. Płowiecka 31  

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie w ust. 1 płatne będzie każdorazowo 

przelewem na konto Wykonawcy w banku: ……………………………………., nr konta: 

…………………………………….,  w terminie do 21 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby 

Zamawiającego.  

18. Za dzień zapłaty wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1  uważany będzie dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

19. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych 

(np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje 

się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

20.  Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań mających na celu wykonanie 

zlecenia. 

21. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem firmowym/osobistym.  

22. Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej płatności. 

23. W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 22 Zamawiający 

przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy na konto i w terminie jak określono w § 4 ust. 17, zaś wartość podatku VAT 

zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy. 

24. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Odstąpienie od umowy 

1. W przypadku rażącego naruszenia  postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiającemu  przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności w przypadku, gdy: 

a) Wykonawca realizuje usługę niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia1997r. o ochronie 

osób i mienia, obowiązującym w czasie trwania umowy; 

b) Wykonawca nie wywiązał się z obowiązków określonych w § 3 pkt 1 i pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego uchyla się od realizacji wskazanych obowiązków, 

c) Wykonawca utraci koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony 

osób i mienia, 

d) pracownicy realizujący usługę w imieniu Wykonawcy nie posiadają wymaganych przepisami 

prawa uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

e) wszczęto postępowanie likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy, 
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f) zajęto składniki majątkowe Wykonawcy mające wpływ na prawidłową realizację przedmiotu 

umowy. 

2. W przypadku wskazanym w ust.1 pkt a) i b) Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego wezwania 

Wykonawcy do realizacji zobowiązań umownych ze wskazaniem terminu przystąpienia do ich 

realizacji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego   

w wezwaniu Wykonawca nie przystąpił do realizacji obowiązków umownych, w terminie do 30 dni 

licząc od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu. 

3. Prawo odstąpienia od umowy w pozostałych przypadkach przysługuje w terminie do 30 dni licząc   

od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o istnieniu tych przesyłek. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie  publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zwierania umowy lub dalsze jej wykonywanie może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu  publicznemu. Odstąpienie od umowy może 

nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego   

z tytułu wykonania części umowy. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania 

 w terminie 1 miesiąca licząc od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w umowie, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Prawo 

odstąpienia od umowy przysługuje w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania informacji przez 

Wykonawcę o istnieniu tych okoliczności. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§6 

Kary umowne 

1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Strony ustalają   

w formie kar umownych. 

2. Strony przyjmują, że za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek niewłaściwego wykonania 

usług (m.in. kradzież, dewastację) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

0,5% miesięcznego łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1. Za podstawę wyliczenia 

kary bierze się kwotę wynagrodzenia w miesiącu w którym doszło do uchybienia ze strony 

Wykonawcy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczył w terminie wskazanym w niniejszej umowie aktualnej 

kopii polisy ubezpieczeniowej wraz z kopią dokumentu potwierdzającego zapłatę składki   

(w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca posiada ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ochrony osób i mienia), Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% miesięcznego łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w §4 ust. 1. Za podstawę wyliczenia kary bierze się kwotę wynagrodzenia w miesiącu   

w którym doszło do uchybienia ze strony Wykonawcy. 

4. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w §5 ust. 1 Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 10% miesięcznego łącznego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4 ust.1 Za podstawę wyliczenia kary bierze się kwotę wynagrodzenia miesiąca 

poprzedzającego miesiąc w którym doszło do odstąpienia od umowy. 
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5. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę o których mowa § 3 

ust.2  Zamawiający naliczy karę w wysokości 1000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie. 

6. W przypadku nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie w wyznaczonym terminie 

dowodów o których mowa w § 3 ust.2 pkt 2) Zamawiający naliczy karę w wysokości 100,00 zł,   

za każdy dzień niewypełnienia zobowiązania w odniesieniu do każdej ze wskazanych osób. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% miesięcznego łącznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, 

za które odpowiada Zamawiający. Za podstawę wyliczenia kary bierze się kwotę wynagrodzenia 

miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym doszło do odstąpienia od umowy. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa   

w § 5 ust. 4 Wykonawcy nie przysługuje kara umowna ani odszkodowanie. 

9. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, Strony mają prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy określone w tym paragrafie kary nie 

pokrywają szkód. 

10. Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia płatności ze strony 

Zamawiającego. 

11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktur 

wystawionych za realizację niniejszej umowy. 

12. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust.2-7 w okresie obowiązywania umowy nie 

może przekroczyć 70% miesięcznego łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa   

w §4 ust.1. Za podstawę wyliczenia bierze się 31 dniowy miesiąc któremu odpowiada  744 rbg. 

 

§ 7 

Nadzór nad realizacją umowy 
1. Jako koordynatora prac będących przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się: 

-……………………………………………………….. 

2. Ze strony Zamawiającego jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych wyznacza się: 

- Justyna Wojdak-Radłowska Tel /32/ 300 86 51 (7:30-15:30), Tel. 668 852 405 (całodobowo) 

- Andrzej Razmus Tel. 607 606 225 (w zastępstwie)  

 

§ 8 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, złożonej   

w postępowaniu prowadzony pn. „Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia   

w obiektach Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach”, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy. 

2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian 

zawartej umowy w zakresie zmiany terminu umownego z powodu: 

1) działanie siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne 

od woli Stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie 

umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani 

przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron umowy; za przejawy siły wyższej 

Strony uznają w szczególności: 

a) klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska 

atmosferyczne, 
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b) akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd., 

c) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia  

zagrażające porządkowi publicznemu, 

d) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje,  

z wyłączeniem strajków u Stron umowy. 

Powyższe działania mogą mieć wpływ na ustalone warunki umowy, tj. na termin realizacji  

umowy, co może się przełożyć na kwotę łącznego wynagrodzenia umownego brutto 

określonego  w § 4 ust. 1 

3. Zamawiający określa następujący warunek, w jakim przewiduje możliwość dokonania zmian 

zawartej umowy w zakresie zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy:  

a) wdrożenie nowych rozwiązań, które będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu 

niepogorszonych standardów jakościowych,  z zachowaniem lub  obniżeniem wynagrodzenia, 

4. Zamawiający określa następujące warunki, w jakim przewiduje możliwość dokonania zmian 

zawartej umowy w zakresie zmiany sposobu wynagrodzenia przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę:  

a) zmiana stawki VAT,  

b) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

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

c) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, 

d) zmiana wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

5. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego o:  

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

b) zmianie osób reprezentujących, 

c) ogłoszeniu upadłości, 

d) ogłoszeniu likwidacji, 

e) zawieszenie działalności. 

6. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron za trzymiesięcznym wypowiedzeniem dokonanym 

na piśmie na koniec miesiąca kalendarzowego a za porozumieniem Stron w każdym czasie. 

 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskanie w związku z realizacją niniejszej umowy,  

w szczególności dotyczące systemu ochrony obiektu Zamawiającego stanowią tajemnicę służbową 

Zamawiającego, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych  

(t. j. Dz. U. 2019.742) Wykonawca i Zamawiający oraz osoby świadczące pracę  na ich rzecz   

w jakiejkolwiek formie oraz osoby, przy pomocy których Strony wykonywać będą wzajemne 

obowiązki, zobowiązanie są do nie rozpowszechniania informacji stanowiących tajemnicę służbową  

w rozumieniu tej ustawy, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron oraz formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  

4. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby  Zamawiającego  
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5. *Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych   

w Rozporządzeniu 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. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) Administratorem danych 

osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. Celem przetwarzania danych jest 

realizacja niniejszej umowy. Wykonawcy przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz 

ich poprawiania. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

WYKONAWCA:     ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Harmonogram płatności.  

* Dotyczy osób fizycznych 

 

 


