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Załącznik nr 3 do SIWZ 
WZÓR UMOWY 

 
zawarta w dniu…………….. w Gdyni pomiędzy stronami: 

 
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67 A, 81-309 Gdynia, REGON 360 

995 521, będącą jednostką budżetową Gminy Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, 
NIP: 5862312326,  
reprezentowany przez Izabelę Erecińską - Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni 

zwanym dalej Zamawiającym 
 
a  
 
………………………………………………………………… 

 
zwaną 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 2017 r. 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie ochrony elektronicznej obiektów oraz terenu przy 
ul. Bosmańskiej w Gdyni 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 …………….r., 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 niż 50 000 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. 

 
§ 2 

CHARAKTER ŚWIADCZONYCH USŁUG 

1. Przedmiot umowy obejmuje: zapewnienie bezpieczeństwa za pomocą instalacji ochrony w miejscu realizacji 
przedmiotu zamówienia, w szczególności zapobieganie włamaniom, kradzieży, dewastacji mienia, 
przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu. 
2. Wykonawca będzie przeciwdziałał wszelkim zagrożeniom w tym w powstaniu pożaru, zalania. 
3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dokona montażu instalacji ochrony zgodnie z SIWZ  
w tym opisem przedmiotu zamówienia. 

 
 

§ 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. Wykonawca dokona instalacji systemu ochrony – zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy przy użyciu 
własnego sprzętu, materiałów i urządzeń.  
5. System ochrony zainstalowany przez Wykonawcę po upływie terminu realizacji przedmiotu zamówienia 
zostanie zdemontowany na koszt Wykonawcy w terminie niezwłocznym. 
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia systemu zainstalowanego przez Wykonawcę. 
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§ 4 
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Umowy Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie 
w kwocie ………………. zł brutto (słownie:……………..). 
2. Wykonawca otrzyma miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie w kwocie ……………. zł brutto 

(słownie:………….).       
3. Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w ust. 1 rozliczne będzie miesięcznie przez cały okres realizacji 
przedmiotu umowy, w kwocie miesięcznej określonej w ust. 2. 
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, w 
tym koszty instalacji systemu ochrony oraz jej usunięcia  

 
§ 5 

FINANSOWANIE 
1. Podstawą zapłaty będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura, po dokonaniu odbioru przedmiotu 
umowy za dany okres potwierdzonego podpisanym przez pracownika Zamawiającego 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. 
Odbiorca / Płatnik / Adresat: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych 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. Zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, 
z późn. zm.) strony umowy akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF:  
1) faktur, o których mowa w ust. 1, 2, 3, 
2) faktur korygujących, 
3) duplikatów faktur. 
8. Dokumenty wskazane w ust. 7, wystawiane i dostarczane w formie elektronicznej  będą Zamawiającemu 
wysyłane na adres e-mail: biuro@abk4-gdynia.com.pl 
9. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie adresu mailowego, 
wskazanego w ust. 8. Niniejsza zmiana nie wymaga formy aneksu. 
10. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie dokumentów wystawianych i przesyłanych w sposób 
wskazany w ust. 7 ze strony Zamawiającego jest Joanna Chudzik, natomiast ze strony Wykonawcy jest:  

 
……………………………………………………............. 

11. Za dzień wpływu faktur wystawianych w sposób wskazany w ust. 7 uznaje się moment otrzymania 
dokumentu przez Zamawiającego, nie nadania wiadomości e-mail zawierającej fakturę. 
12. W przypadku, gdy faktury wystawione i wysłane w sposób wskazany w ust. 7 zostaną otrzymane przez 
Zamawiającego po godzinach urzędowania Zamawiającego, uznaje się że dana faktura wpłynęła do 
Zamawiającego następnego dnia roboczego Zamawiającego i od tego dnia rozpoczyna bieg termin płatności 
należności przysługującej Wykonawcy. 
13. W przypadku, gdy faktury wystawione i wysłane w sposób wskazany w ust. 7 zostaną otrzymane przez 
Zamawiającego w inny dzień aniżeli dzień roboczy Zamawiającego, uznaje się że dana faktura wpłynęła do 
Zamawiającego następnego dnia roboczego Zamawiającego i od tego dnia rozpoczyna bieg termin płatności 
należności przysługującej Wykonawcy. 
 

§ 6 
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 

1. Termin realizacji umowy: ………………………. 

2. Miejsce realizacji umowy: ul. Bosmańska (działka nr 0021-1308 obręb Oksywie) w Gdyni. 

 
§ 7 

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1) za każde naruszenie zobowiązania o których mowa w § 2 i 3 niniejszej umowy oraz obowiązków wymagań 
określonych w treści SIWZ, w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto,  
o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy  
2. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w trybie 
natychmiastowym bez jakiegokolwiek odszkodowania dla Wykonawcy z tego tytułu, jeżeli w terminie realizacji 
umowy Zamawiający naliczył 4-krotnie kary umowne o których mowa w  ust. 1. W tym przypadku Wykonawca 
poza zapłatą kar umownych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zwróci Zamawiającemu wszelkie 
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dodatkowe koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu  dokończenia realizacji przedmiotu umowy  do momentu 
wyłonienia innego Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawą Prawo zamówień 
publicznych.. Zamawiający może potrącić powyższe kwoty z jakiejkolwiek należności Wykonawcy. 
3. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem na przyszłość  
w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy Pzp. 
4. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 2, ust. 3, ust. 11 niniejszego paragrafu, za odstąpienie od 
umowy przez jedną ze stron, strona po której leża przyczyny odstąpienia zapłaci karę umowną w wysokości 5% 
wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 
5. Kary umowne oblicza się od wartości brutto określonej w niniejszej umowie. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach 
ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przewyższy wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów, 
niż zastrzeżone. 
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bez uprzedniego wezwania z jakiejkolwiek 
należności Wykonawcy. 
7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 30 dni od daty 
powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy. 
8. Dochodzenie kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy nie wyklucza dochodzenia kar umownych  
z innych tytułów. 
9. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy,  Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonanej części umowy, zgodnie z okresem w którym wykonywany był przedmiot umowy. 
10. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 i 4 lub nie będzie 
kontynuował ww. umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji wszystkich etapów należących do 
przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający może według własnego wyboru odstąpić od umowy i obciążyć 
Wykonawcę karą umowną w wysokości 15% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy, bądź ma prawo zawrzeć przedmiotową umowę ubezpieczenia lub ją przedłużyć na koszt Wykonawcy, 
potrącając jej koszt z bieżących płatności należnych Wykonawcy.  
11. 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 o czym Zamawiający 
nie mógł wiedzieć w chwili zawierania niniejszej umowy. 

 
§ 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, 
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. z dn. 07.04.2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 847), 
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. 
d) W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt. 1b) i 1c) 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. 
2) zmiany nazw, siedziby i innych danych identyfikacyjnych stron 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. Do bezpośredniego kontaktu podczas realizacji umowy strony wyznaczają: 
1) Wykonawca wyznacza: ……………………………………………… tel. ……………....................................   
e-mail: ……………..…………………………, adres pocztowy: ……………………………………………......  
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2) Zamawiający wyznacza…………, tel……………, e-mail:………………., adres pocztowy do korespondencji: 
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67A, 81-309 Gdynia. 
7. 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. 

8. O każdej zmianie osób wskazanych w niniejszej umowie Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie 
powiadomią się wzajemnie w formie pisemnej. Zmiana osób wskazanych w umowie nie wymaga formy 
pisemnego aneksu 

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. Zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy wymagają poinformowania 
drugiej strony umowy w formie pisemnej, nie wymagają aneksu. 

12. Załączniki do Umowy są jej integralną częścią.  
13. 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. 

14. 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 

 

 

 


