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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

UMOWA ………………. Cz…… 
 
 

zawarta w dniu ......................... w Gdyni pomiędzy: 
 
Administracją Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni z siedzibą przy ul. Warszawskiej 67A, 81-309 Gdynia, 
będącą jednostką budżetową Gminy Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, REGON 

360 995 521, NIP: 5862312326,  
reprezentowaną przez  
 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM  
 
a  
 ................................................................................................................................................... 
 
REGON:..........................................................................NIP:..................................................... 
KRS/CEIDG:…………………………………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez: 
.................................................................................................................................................... 
 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
 
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na usługi społeczne przeprowadzonym na podstawie  art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie: ……………………………….. zgodnie ze 

Ogłoszeniem o zamówieniu, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”, 
w tym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy z dnia ……………., 
stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącymi jej integralną częścią. 

2.   Wykonawca oświadcza, że:  

1) Posiada niezbędne umiejętności doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 
2) Dysponuje odpowiednim potencjałem organizacyjnym, ekonomicznym i kadrowym, zapewniającym 

wykonanie umowy zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego. 
3) Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą 500 000,00 zł. 
na jedno i wszystkie zdarzenia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

4) Zobowiązuje się przedłożenia Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy kserokopii aktualnej polisy 
ubezpieczeniowej poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wykonawca zobowiązuje się do 
zachowania ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy. 

5) Legitymuje się wszelkimi decyzjami wymaganymi przez przepisy powszechnie obowiązujące dla 
świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy a wszelkie osoby, którymi posłuży się 
wykonując niniejszą umowę, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. 

6) Będzie prowadził miesięczne zestawienie przepracowanych osobogodzin w przygotowanym przez 
siebie zeszycie raportów i ewidencją pracowników. Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy ma 
prawo do wglądu i kontroli prowadzonego zestawienia. 

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Zamawiający przyznaje sobie prawo do zwiększenia 
zamówienia o wartość zamówienia objętego prawem opcji na zasadach określonych w SIWZ. 

4. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi wyłącznie na podstawie oświadczenia Zamawiającego zgodnie z 
Załącznikiem nr 1.4 do umowy. 

5. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku gdy 
Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji. 

 
 

§ 2 
CHARAKTER ŚWIADCZONYCH USŁUG 

1. Przedmiot umowy obejmuje: zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, w 
szczególności zapobieganie włamaniom, kradzieży, dewastacji mienia, przestępstwom i wykroczeniom 
przeciwko mieniu. 

2. Wykonawca będzie kontrolował i egzekwował przestrzeganie przez osoby przebywające w miejscu 
wykonywania umowy ustalonych norm zachowania oraz zasad porządku publicznego. 
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3. Wykonawca będzie zatrzymywał sprawców włamań, kradzieży, dewastacji mienia oraz osoby podejrzane o 
popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu w miejscy realizacji umowy  w celu niezwłocznego przekazania 
tych osób Policji. 

4. Wykonawca będzie wydawał osobom upoważnionym klucze do odpowiednich pomieszczeń. 
5. Wykonawca będzie przeciwdziałał wszelkim zagrożeniom w powstaniu pożaru, zalania. 
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że pracownik Wykonawcy pełni swoje obowiązki niedbale, 

dopuścił się uchybienia w ich realizacji, pozostaje pod wpływem alkoholu, jest w jego posiadaniu na terenie 
chronionym, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę na piśmie, które doręczy za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres wskazany w paragrafie 8. W szczególnych przypadkach, gdy Zamawiający 
uzna, że sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji ze strony Wykonawcy, Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o zdarzeniu w innej formie np. telefonicznie a Wykonawca uzna tę szczególną formę 
poinformowania jako wystarczającą i skuteczną względem niego. 

7. W przypadku opisanym w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest zareagować 
natychmiast, tak aby zapewniona była Zamawiającemu właściwa i zgodna z umową ochrona (np. 
natychmiastowa wymiana pracownika, który jest niezdolny do kontynuowania służby). 

8. W przypadku braku możliwości wykonywania należycie ochrony w danym dniu przez pracownika, 
Wykonawcy, na skutek zdarzeń losowych (np. zasłabnięcie), Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie od 
powzięcia takiej informacji zastąpić taką osobę inną, mogącą pełnić wszystkie funkcje i spełniającą  wszystkie 
wymagania jakie określono w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

9. Wykonawca wykonywać będzie umowę we wszystkie dni tygodnia, w wymiarze określonym w SIWZ. 
 

§ 3 
WARUNKI REALIZACJI 

1. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 umowy, zgodnie z zapisami ustawy 
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2016 r. nr 1432 ). 

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania prace wynikające z § 1 niniejszej Umowy i zobowiązuje się wykonywać 
je ze szczególną starannością i dbałością o bezpieczeństwo osób, mienia oraz interesy Zamawiającego. 

3. Zamawiający przekazywać będzie Wykonawcy wszelkie posiadane informacje o okolicznościach mających 
wpływ na stan bezpieczeństwa. 

 
§ 4 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Umowy Wykonawcy przysługuje: 
1) w ramach zamówienia podstawowego, Wykonawcy przysługuje łączne  wynagrodzenie brutto w 

wysokości …..………….…………. zł, (słownie: ………….………………………................................. 
złotych). Wynagrodzenie  to obejmuje wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytego 
wykonania przedmiotu umowy w ramach zamówienia podstawowego. 

2) w ramach zamówienia objętego prawem opcji – w przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z możliwości 
realizacji zamówienia w ramach prawa opcji, Wykonawcy przysługuje łączne  wynagrodzenie brutto w 
wysokości …..………….…………. zł, (słownie: ………….………………………................................. 
złotych). Wynagrodzenie  to obejmuje wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytego 
wykonania przedmiotu umowy w ramach prawa opcji. 

2. Stawka za 1 osobogodzinę dla pracownika ochrony pracującego w systemie określonym w SIWZ w ramach 
zamówienia podstawowego oraz zamówienia w ramach prawa opcji wynosi: ……………………………….. zł/ 
(kwota brutto).  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w ust. 1 rozliczne będzie miesięcznie, zgodnie z okresem 
realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wynagrodzenie podane w ust.1 niniejszego paragrafu jest zgodne ze złożoną ofertą i obejmuje wszystkie 
elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy określonego w SIWZ.  

5. W przypadku realizacji zamówienia objętego prawem opcji, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy,  Zamawiający 
dokona zapłaty za każdą osobogodzinę według stawki zawartej w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

6. Maksymalna liczba osobogodzin w ramach prawa opcji została określona w treści SIWZ i w przypadku 
korzystania z prawa opcji liczba ta nie może być przekroczona. 

7. Zamówienie objęte prawem opcji, zostanie zrealizowane na podstawie złożonego przez Zamawiającego 
oświadczenia i przekazane Wykonawcy przed zakończeniem wykonywania przedmiotu zamówienia w ramach 
zamówienia podstawowego – Załącznik nr 1.4 do umowy. 

§ 5 
FINANSOWANIE 

1. Podstawą zapłaty w przypadku zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji, 
będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura, po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy za dany okres 
potwierdzonego podpisanym przez obydwie strony umowy protokołem z wykonanej usługi bez 
zastrzeżeń.  

2. Faktura, o której mowa w niniejszym paragrafie  zostanie wystawiona przez Wykonawcę według 
następującego wzoru: 
Nabywca: Gmina Miasta Gdyni, Al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326. 
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Odbiorca / Płatnik / Adresat: Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni, ul. Warszawska 
67A, 81-309 Gdynia. 

3. Faktura będzie wystawiana przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. 
4. Zapłata należności będzie płatna przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wymienione na fakturze. 
5. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
6. Opóźnienie w płatnościach za świadczenie usług, ze strony Zamawiającego, nie może stanowić podstawy do 

wstrzymania świadczenia usług. 
7. Zasady finansowania stosuje się do zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji. 

 
 

§ 6 
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 

1. Termin realizacji umowy:  
1) Zamówienie podstawowe: zgodnie z treścią SIWZ. 
2) Zamówienie objęte prawem opcji: zgodnie z treścią SIWZ. 

2. Miejsce realizacji umowy: zgodnie z treścią SIWZ. 
 

§ 7 
KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia 
Wykonawcy za dany miesiąc, za każdy przypadek niewykonywania lub nienależytego wykonania przedmiotu 
umowy w danym miesiącu, w szczególności obowiązków wynikających z §1 niniejszej Umowy określonych w 
opisie przedmiotu zamówienia, tj.: 
a) nieprzestrzeganie przez Wykonawcę przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych; 
b) opuszczenie strzeżonego obiektu przez pracownika ochrony przed przyjściem do pracy pracowników 

Zamawiającego; 
c) stawianie się pracowników ochrony w miejscu pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie przez nich 

alkoholu w czasie pracy. 
2. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkód powstałych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

przez Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
Kodeksu Cywilnego. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej Umowy lub pomimo trzykrotnych 

uwag zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego, Umowa nadal nie będzie wykonywana przez Wykonawcę 
z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w trybie natychmiastowym, obciążając Wykonawcę ewentualnymi kosztami 
usługi zastępczej w czasie niezbędnym do wyboru nowego wykonawcy usług. Ponadto Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

5. Z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp, w przypadku odstąpienia od Umowy 
przez jedną ze stron, strona, po której leżą przyczyny odstąpienia, zapłaci drugiej stronie karę umowną w 
wysokości: 
1) 10% wynagrodzenia o który mowa w § 4 ust. 1 pkt 1. Umowy, w przypadku odstąpienia w czasie realizacji 

zamówienia podstawowego. 
2) 10% wynagrodzenia o który mowa w § 4 ust. 1 pkt 2. Umowy, w przypadku odstąpienia w czasie realizacji 

zamówienia objętego prawem opcji. 
6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 7 dni od daty powzięcia 

wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od Umowy. 
7. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez jakiegokolwiek odszkodowania dla 

Wykonawcy, jeżeli  wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający w takiej sytuacji może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tychże okoliczności. 

8. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez jakiegokolwiek odszkodowania dla 
Wykonawcy, w przypadku gdy obiekt / nieruchomość, w którym wykonywany jest przedmiot umowy zostanie 
wyłączony z zakresu administrowania Zamawiającego, bądź zmieni swoje przeznaczenie. 
 

§ 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy . 

2. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Strony dopuszczają możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących: 
1) zmiany wynagrodzenia umownego:  

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
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b) w przypadku zmiany 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 (tj. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1265), 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Jeżeli, w czasie 
obowiązywania umowy, nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług, a zmiana ta 
będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Strony dokonają 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, tj. jego proporcjonalnego 
podwyższenia o wartość procentowego wzrostu stawki podatku od towarów i usług lub 
proporcjonalnego obniżenia o wartość procentowego obniżenia stawki podatku od towarów i usług. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt. 2b) i 2c) niniejszego paragrafu, Wykonawca 
zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu na piśmie, szczegółowej analizy 
porównawczej kosztów (przed i po zmianie przepisów), stanowiącej wykaz poniesionych kosztów, 
w związku ze zmianą przepisów, z powołaniem się na stosowne przepisy, z których zmiany te 
wynikają, a także przedłożenia dokumentów (np. oświadczeń dla celów podatkowych, ZUS), które 
potwierdzą, że zmiany przepisów mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 
Zmiany mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, 
z których wynikają w/w zmiany. 

d) w przypadku zmiany liczby osobogodzin w terminie obowiązywania umowy w przypadku gdy 
podana w SIWZ liczba godzin jest niezgodna z kalendarzem. 

e) w przypadku skrócenia okresu realizacji przedmiotu umowy o maksymalnie 1 miesiąc, co 
Zamawiający przewidział w treści SIWZ. 

2) zmiany nazw, siedziby i innych danych identyfikacyjnych stron umowy, 
3) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 
z wykonywaniem niniejszej Umowy. 

5. Pracownicy Zamawiającego upoważnieni są do prowadzenia kontroli realizacji zadań ochrony obiektu i 
mienia. 

6. Osoby wymienione w ust. 5 niniejszego paragrafu mają prawo: 
a) dokonywać kontroli pełnienia służby ochronnej o każdej porze doby, 
b) zwracać uwagę kontrolowanym pracownikom ochrony na stwierdzone nieprawidłowości w czasie 

pełnionej służby, 
c) żądać od kontrolowanych pracowników ochrony usunięcia stwierdzonych niedociągnięć i 

nieprawidłowości, 
d) kontrolować zapisy danych z elektronicznego systemu kontroli (monitoringu zewnętrznego i 

wewnętrznego obiektu) – jeżeli występuje w miejscu realizacji przedmiotu umowy. 
e) przekazywać Wykonawcy wnioski dotyczące pełnionej służby przez pracowników ochrony oraz 

funkcjonowania systemu ochrony. 
7. Do bezpośredniego kontaktu podczas realizacji umowy Wykonawca wyznacza 

……………………………………….. tel.………………….. , e-mail:…………………., adres pocztowy do 
korespondencji: ……………………………………………………………………………………………… 

8. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy dokumentacji systemów dozorowania i monitoringu 
obiektu (elektroniczne urządzenia, systemy alarmowe, systemy telewizji przemysłowej) oraz posiadanych 
kodów dostępu do wyżej wymienionych systemów o ile występują w miejscu realizacji przedmiotu umowy. 

9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

10. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą wg prawa polskiego przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

11. Załączniki do Umowy są jej integralną częścią.  
12. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawcę cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
                      Zamawiający         Wykonawca  
 
 
 
 
 
 

Załączniki do umowy 
Załącznik nr 1.1 – Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Załącznik nr 1.2 – Oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 1.3 – Protokół 
Załącznik nr 1.4 – Oświadczenie w przypadku skorzystania z prawa opcji 
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Załącznik nr 1.3 do umowy 

 

PROTOKÓŁ Z WYKONANIA USŁUGI 

 

Stwierdza się, że zgodnie z treścią Umowy……………… z dnia …………..2017 r. został zrealizowany 
przedmiot zamówienia w okresie …………………………….. następującym wymiarze : ……………. 
osobogodzin (należy podać liczbę osobogodzin w danym miesiącu). 
 
Przedmiot zamówienia został zrealizowany w ramach zamówienia podstawowego / zamówienia 
objętego prawem opcji* 
 
Przedmiot Umowy przyjmuje się z zastrzeżeniami / bez zastrzeżeń*: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
ZAMAWIAJĄCY po otrzymaniu faktury dokona przelewu za dostarczony przedmiot umowy na konto 
WYKONAWCY.  
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla ZAMAWIAJĄCEGO 
I WYKONAWCY.  
  
  
  
STRONA PRZEKAZUJĄCA      STRONA ODBIERAJĄCA  
        (WYKONAWCA)                      (ZAMAWIAJĄCY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Należy wybrać właściwy wariant. 
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Załącznik nr 1.4 do umowy 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA W RAMACH PRAWA OPCJI 

 

Zamawiający – Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni, działając na podstawie zawartej 
w dniu ………. umowy ……………. oświadcza, iż skorzysta z przysługującego prawa opcji w zakresie 
……… osobogodzin. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi w dniu ……….  
 
 
Gdynia, dnia …………………………. 

 

 

 

................................................................................... 
                           (podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 


