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Katowice, 07.12.2018 r. 
 
Zamawiający:          
 
Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek  
plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice  

 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

ZP-16/US/2018 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ 

 

W związku z otrzymanymi pytaniami do treści ogłoszenia o zamówieniu, jakie wpłynęły do 

Zamawiającego w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa materiałów promocyjnych z 

nadrukiem Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1: 

Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający stawia warunek posiadania przez pracowników ochrony 

znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie podstawowym A2, potwierdzony 

dokumentem TLC Start English A2 lub innym równoważnym dokumentem, skoro art. 26 ust. 1 pkt 1, 

art. 27 ust. 1, art. 36 ust. 1 i 2, art. 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 

z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w związku z par 3 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 204 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 

systemy teleinformatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz. 1024) 

zakazuje od wykonawcy żądania od pracowników pozyskiwania oraz przechowywania informacji nie 

związanych z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością, w tym przypadku działalnością polegającą 

na wykonywaniu koncesjonowanych usług ochrony.  

Wobec powołanej podstawy prawnej, wnoszę o wykreślenie wymogu posiadania znajomości języka 

angielskiego co najmniej na poziomie podstawowym i zastąpienie do zapisem o konieczności 

posiadania urządzeń technicznych tzw. Translatorów językowych pozwalających na bezproblemowe 

porozumiewanie się w kilkunastu językach.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy ogłoszenia o zamówieniu. Wykonywanie usługi 

będącej przedmiotem zamówienia przez osoby posługujące się językiem angielskim na poziomie 

wskazanym w SIWZ odpowiada rzeczywistym potrzebom Zamawiającego i w związku z tym 

Zamawiający w ramach obowiązku wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia umieścił stosowne 

zapisy w dokumentacji przetargowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastąpienia pracowników 

ze znajomością języka angielskiego, pracownikami wyposażonymi w translatory, o których pisze 
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Wykonawca. Powyższe uzasadnia specyfika przedmiotu działalności Zamawiającego i konieczność 

zapewnienia sprawnej komunikacji z osobami porozumiewającymi się w języku angielskim.  

Zamawiający nadmienia jednocześnie, że przywołane w zapytaniu przepisy nie wyłączają prawa 

pracodawcy do gromadzenia informacji o kwalifikacjach pracownika, których źródła należy doszukiwać 

się w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (art. 22.1 § 1 pkt 5 kp – „Pracodawca  ma 

prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących (…) 

wykształcenie; Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których 

mowa w § 1 i 2.”). 

 

Pytanie nr 2: 

Czy przedmiot zamówienia obejmuję usługę monitorowania poprzez podłączenie sygnałów 
alarmowych do centrum monitorowania Wykonawcy? 
 

Odpowiedź: 

Przedmiot zamówieni nie obejmuje usług monitorowania poprzez podłączenie sygnałów alarmowych 

do centrum monitorowania Wykonawcy. Zamawiający posiada własny wewnętrzny system 

monitoringu, nie połączony z systemami zewnętrznymi. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy przedmiot zamówienia do realizacji usługi wymaga kierownika ds. bezpieczeństwa, gdyż w umowie 
w §7 pkt 2 ppkt 3, dotyczącym Wynagrodzenia jest kierownika ds. bezpieczeństwa uwzględniony?  
Natomiast w formularzu ofertowym przy cenach jednostkowych nie występuje kierownik  
ds. bezpieczeństwa. 
 
Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie przewiduje możliwości zatrudnienia kierownika ds. bezpieczeństwa, w związku  

z czym w załączeniu przekazuje poprawiony wzór umowy w treści §7 pkt 2 ppkt 3. 

 

Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkie formularze w wersji edytowalnej.  
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Załącznik nr 5  do Ogłoszenia 

 
 

Umowa 
(wzór) 

 
zawarta w Katowicach w dniu ………………… pomiędzy: 

Katowice Miasto Ogrodów  - Instytucją Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 

40 - 032 Katowice, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wydział Kultury Urzędu 

Miasta Katowice pod nr RIK/K-ce/KMO-IK/16/16, numer REGON: 363634404, numer NIP: 954-27-62-

461,  

którą reprezentuje:  

Piotr Zaczkowski- Dyrektor  

zwaną dalej Zamawiającym lub KMO  

a 

………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w zamówienia na usługę społeczną, nr referencyjny: ZP-16/US/2018, pn.: „Usługa ochrony 
fizycznej osób i mienia w Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek” 
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 ze zm.), dalej zwanej ustawą Pzp. 
 
 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. W oparciu o dokumentację postępowania nr ZP-16/US/2018 oraz ofertę złożoną przez Wykonawcę 

w tym postępowaniu Zamawiający na podstawie niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, powierza 

a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi polegającej na całodobowej ochronie 

fizycznej osób i mienia obiektu Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny 

Bochenek (zwanej dalej KMO), zwanej dalej Przedmiotem umowy. 

2. Obiekt, o którym mowa w ust. 1 znajduje się przy placu Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, składa 

się z 5 kondygnacji naziemnych i 2 podziemnych. Jego konstrukcja jest konstrukcją murowaną. Stan 

konstrukcji należy ocenić jako dobry. Powierzchnia obiektu wynosi: 16 775,85m2. Obiekt pełni 

funkcję użytkowo-publiczną.  

3. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy z należytą starannością, 

a w szczególności: 

1) zgodnie z właściwymi dla przedmiotu umowy przepisami prawa, a w szczególności przepisami 

Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. 

zm.), zwaną dalej ustawą o ochronie osób i mienia oraz ustawą z dnia 20 marca 2009 r.  
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o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.) oraz aktami 

wykonawczymi wydanymi na podstawie ww. ustaw; 

2) przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w obiekcie, w tym instrukcją bezpieczeństwa 

pożarowego;  

3) zgodnie z postanowieniami ogłoszenia oraz treścią złożonej przez Wykonawcę oferty; 

4) w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej oraz przyjętymi zwyczajami; 

5) przestrzegając koniecznych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad 

przeciwpożarowych.  

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, wydaną przez 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie przepisów ustawy o ochronie osób  

i mienia ważną przez okres obowiązywania Umowy,  o którym mowa w §5 Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że urządzenia (w tym środki przymusu bezpośredniego) użyte przez niego 

do wykonywania przedmiotu umowy dopuszczone są do używania w rozumieniu obowiązujących 

przepisów prawa.  

5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę fachową, doświadczenie i dysponuje 

potencjałem technicznym oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach 

związanych z wykonaniem niniejszej usługi, a także iż dysponuje odpowiednim personelem 

i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację Umowy. 

6. Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawców w zakresie 

…………………../Wykonawca będzie realizował zamówienie samodzielnie1.  

7. Zmiana sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji na realizację z udziałem 

podwykonawców oraz zmiana zakresu czynności powierzonych podwykonawcom nastąpić może 

zgodnie z zasadami określonymi w §11 ust. 2 pkt 3) Umowy. 

8. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy w całości lub w części innym 

osobom (podwykonawcom) bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. Podwykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy dalszym podwykonawcom bez 

pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy. 

10. Za działania i zaniechania podwykonawcy (-ów) Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak 

za własne działania i zaniechania.  

 

§2 

Osoby upoważnione do kontaktów w sprawie realizacji umowy 

1. Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu umowy 

…………………..  tel.: ………………………..; e-mail: ……………………………..  

2. Wykonawca upoważnia p. …………………… do kontaktów z Zamawiającym; tel.: ………………, e-mail: 

………………., adres do korespondencji: ………………………………., będącego odpowiedzialnym za 

koordynację realizacji umowy.  

3. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 1 lub 2 wymaga pisemnej notyfikacji Strony 

dokonującej zmiany. 

                                                           
1 Zgodnie z ofertą Wykonawcy.  
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§3 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiot zamówienia w zakresie ochrony fizycznej obiektu KMO realizowany będzie przed 

jednego kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej ze znajomością języka angielskiego oraz 

jednego pracownika ochrony fizycznej na jednej zmianie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

doraźnej zmiany ilości pracowników ochrony fizycznej na zmianie w uzasadnionych sytuacjach (np. 

konieczności zwiększenia ochrony podczas organizowanego koncertu), w tym zarówno jej 

zwiększenia jak i zmniejszenia, z tym zastrzeżeniem że maksymalna ilość, o którą można zmniejszyć 

lub zwiększyć liczbę pracowników to 2 osoby na jednej zmianie w stosunku do ilości określonych  

w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. Powyższa zmiana nie jest zmianą istotną, nie wymaga 

aneksu do umowy i następuje w drodze zgłoszenia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 

Procedura zwiększania ilości pracowników została opisana w części I pkt 2 i 3 Opisu przedmiotu 

zamówienia.  

2. Usługa, o której mowa w ust. 1 polega na świadczeniu 24 godziny na dobę w dni powszednie, 

soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy usługi polegającej na ochronie fizycznej 

obiektu KMO, ochronę ludzi i rzeczy znajdujących się w nim, ze szczególnym uwzględnieniem 

ochrony dzieł prezentowanych w galeriach. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  

 

§4 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada opłaconą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

deliktowej i kontraktowej (dalej: polisa OC) z tytułu prowadzonej działalności z zakresem 

ubezpieczenia zgodnym z przedmiotem Umowy, ważną przez okres realizacji umowy, o którym 

mowa w §5 Umowy z sumą gwarancyjną co najmniej 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów 

złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej do 7 dni od zawarcia Umowy, dostarczyć Zamawiającemu 

kserokopię polisy, o której mowa w ust. 1, poświadczoną za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę, wraz z dowodem jej opłacenia, tj. dowodem opłacenia całości 

składki lub wszystkich rat składki wymaganych do dnia zawarcia Umowy. W razie niedochowania 

tego obowiązku Zamawiający może odstąpić od Umowy, zgodnie z postanowieniami §10 ust. 1 pkt 

2) lit. e. Jeżeli polisa opłacana jest w ratach, wówczas Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

dowód uiszczenia kolejnej raty w terminie do 7 dni od jej uiszczenia. 

3. W przypadku upływu terminu ważności polisy OC, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,  

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ostatniego dnia obowiązywania 

poprzedniej polisy, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wznowionej 

polisy OC wraz z dowodem jej opłacenia. W razie niedochowania tego obowiązku Zamawiający 

może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami §10 ust. 1 pkt 2) lit. e. 
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§5 

Termin realizacji 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy począwszy od daty jej zawarcia, 

jednak nie wcześniej niż od  31.12.2018 r. godz. 12:01 do dnia 31.12.2019 r., godz. 12:00 lub  

do wyczerpania kwoty, na jaką została zawarta umowa. 

 

§6 

Nadzór 

1. Przedstawiciel Zamawiającego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

2. Jeżeli zajdzie konieczność wydania polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się 

do tego polecenia, a osoba wskazana w §2 ust. 1 lub inna osoba uprawniona pisemnie przez 

Dyrektora KMO potwierdzi w formie pisemnej wydane ustne polecenie niezwłocznie po jego 

wydaniu. 

3. Osoba wskazana w §2 ust. 1 w czasie trwania usługi jest uprawniona do działań wynikających  

z przepisów prawa, a w szczególności: 

1) kontrolowania zgodności świadczenia usługi z umową; 

2) kontrolowania jakości świadczenia usługi; 

3) kontrolowania przestrzegania przepisów bhp i p. poż; 

4) kontrolowania rozliczeń finansowych świadczonej usługi – sprawdzania i zatwierdzania faktur 

częściowych; 

5) opiniowania wszelkich wniosków składanych do Zamawiającego przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji wynikających z zakresu uprawnień 

osoby wskazanej w §2 ust. 1 lub osoby pisemnie upoważnionej przez Dyrektora KMO, związanych 

z wykonywaną usługą.  

 

§7 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu należytego wykonywania Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

w wysokości nie przekraczającej …………..……………. zł brutto (słownie: ………………….), zwane dalej 

Wynagrodzeniem. 

2. Koszt jednej roboczogodziny brutto: 

1) pracownika ochrony wynosi: ………………….. zł,  

2) kwalifikowanego pracownika ochrony ze znajomością języka angielskiego wynosi ……………… zł 

3) koszt przyjazdu grupy interwencyjnej: ……………………… zł.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za ochronę obiektu KMO rozliczane będzie za okresy miesięczne 

(miesiąc kalendarzowy), przy czym wynagrodzenie miesięczne będzie sumą iloczynów ceny 

jednostkowej roboczogodziny pracownika ochrony danego rodzaju oraz liczby godzin pracy 

pracownika danego rodzaju w danym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku nie wykorzystania 

całości kwoty, o której mowa w ust. 1 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.  
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4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, przy czym każdorazowo 

Zamawiający zapłaci Wynagrodzenie wyłącznie za prawidłowo wykonany i odebrany bez 

zastrzeżeń Przedmiot Umowy. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego związane z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot 

od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych przez 

Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, iż kalkulacji ceny zaproponowanej w ofercie dokonał z zachowaniem 

należytej staranności i z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ 

na realizację przedmiotu umowy. 

6. Każdorazowo podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń protokół odbioru za dany miesiąc. 

7. Każdorazowo wynagrodzenie miesięczne, będzie płatne Wykonawcy po zakończeniu danego 

miesiąca, w którym realizowane były usługi na podstawie protokołu odbioru podpisanego bez 

zastrzeżeń ze strony Zamawiającego oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze w ciągu 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej 

faktury. 

9. Za datę dokonania zapłaty przyjmie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. W razie opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo żądać zapłaty ustawowych odsetek. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wystawionej faktury VAT na adres Zamawiającego. 

12. Wykonawca nie może dokonać cesji jakichkolwiek wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz 

osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§8 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantujące zgodne z Umową wykonanie 

przedmiotu umowy ustala się w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1 

Umowy, w kwocie ………………………… zł.  

2. Wykonawca oświadcza, iż wniósł zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 przed zawarciem 

Umowy w formie …………………………………..  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Ewentualna, dokonana przez Wykonawcę, zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, dla której nie jest konieczna zgoda Zamawiającego, wymaga pisemnej notyfikacji 

ze strony Wykonawcy. 

6. Pozostałe kwestie związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy reguluje ustawa 

Prawo zamówień publicznych. 
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§9 

Kary umowne 

1. Bez względu na to, czy Zamawiający doznał szkody, w przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu następujące kary 

umowne: 

1) z tytułu nieuzasadnionego wezwania Grupy Interwencyjnej – w wysokości 0,5% kwoty, o której 

mowa w §7 ust. 1 Umowy; 

2) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w szczególności z powodów określonych w §10 ust. 1 - w wysokości 20% kwoty, o której mowa 

w §7 ust. 1 Umowy.  

3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, dla którego Zamawiający lub Strony ustaliły termin 

realizacji – w wysokości w wysokości 0,5% kwoty, o której mowa w §7 ust. 1 Umowy za każdy 

dzień opóźnienia; 

4) za naruszenie któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy nie wymienionych w pkt 7 poniżej  

Umowy – w wysokości 0,5% kwoty, o której mowa w §7 ust. 1 Umowy; 

5) nie wywiązywania się z postanowień umowy w zakresie czasu dojazdu grupy interwencyjnej – 

w wysokości 0,5% kwoty, o której mowa w §7 ust. 1 Umowy za każde jedno zdarzenie 

polegające na nie wywiązaniu się z postanowień umowy w zakresie czasu dojazdu grupy 

interwencyjnej; 

6) z tytułu niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących czynności  

o których mowa w §1 ust. 1 na podstawie umowę o pracę, w szczególności  

za nieprzedłożenie oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 3 lub dokumentów, o których 

mowa §3 ust. 4 w lub przedłożenia kopii umów o pracę w liczbie mniejszej niż wynikająca  

z oświadczenia, o którym mowa w §12 ust. 3 – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 

Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o których mowa  

w §12 ust. 1 na podstawie umowy o pracę) - za każde zdarzenie w okresie realizacji umowy, za 

każdą osobę wykonującą czynności, o których mowa w §12 ust. 1, dla której Wykonawca nie 

przedłoży kopii zawartych umów o pracę; 

7) z tytułu uchybienia Wykonawcy polegającego na: 

a) pozostawieniu stanowiska pracy bez ochrony; 

b) przebywaniu na posterunku w stanie uniemożliwiającym prawidłowe wykonywanie 

obowiązków ochrony, w szczególności pod wpływem alkoholu bądź środków 

odurzających; 

c) nieprawidłowym prowadzeniu dokumentacji; 

d) spożywaniu alkoholu przez pracowników ochrony na terenie ochranianego obiektu; 

e) naruszeniu przez pracowników obowiązujących przepisów ustaw mających wpływ 

na skuteczność ochrony; 

f) nieprawidłowym wyposażeniu i umundurowaniu pracowników oraz niesprawności 

technicznej środków łączności i środków wspomagania ochrony; 
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g) wyznaczeniu do realizacji zadań ochronnych mniejszej ilości pracowników ochrony niż 

to wynika z zapisów Umowy; 

h) wydaniu przez pracowników ochrony kluczy do użytku bieżącego do pomieszczeń 

służbowych osobie nieupoważnionej, 

i) nieprzestrzeganiu innych zapisów ogłoszenia oraz instrukcji, procedur i zarządzeń 

obowiązujących na terenie chronionego obiektu  i Umowy, 

j) powierzenia wykonywania Umowy podwykonawcy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego (kara naliczana jest za każdy dzień naruszenia), 

- w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 Umowy za każde ww. uchybienie. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania 

na zasadach ogólnych.  

3. Kary umowne należne Zamawiającemu z tytułu Umowy zostaną potrącone, wedle uznania 

Zamawiającego, z wynagrodzenia Wykonawcy bądź z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

4. Jeżeli kara umowna nie może zostać uiszczona zgodnie z postanowieniami ust. 3, Wykonawca 

zapłaci należność z tytułu kary umownej na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie 

obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 

5. Kary umowne mogą być ze sobą kumulowane. Dotyczy to także kary umownej za odstąpienie 

od umowy oraz rozwiązanie umowy z innymi karami umownymi.  

 

§10 

Rozwiązanie umowy 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej 

umowy Zamawiający ma prawo wedle własnego uznania zachowując prawa 

i roszczenia przeciwko Wykonawcy rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o którejkolwiek z poniższych okoliczności: 

1) dalszej realizacji Umowy niezgodnie z zapisami Umowy, dokumentacji przetargowej lub oferty 

złożonej w postępowaniu, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do usunięcia 

naruszeń w tym zakresie, lub 

2) rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków  wynikających z Umowy, w szczególności 

w przypadku, gdy: 

a) Wykonawca nie podjął realizacji zadania w ciągu jednego dnia od ustalonej daty 

rozpoczęcia świadczenia usługi objętej Umową; 

b) Wykonawca (w tym osoby zaangażowane do realizacji przedmiotu umowy)  nie wykonuje 

lub nagminnie niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z Umowy; 

c) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji; 

d) Wykonawca zawiesił prowadzoną działalność;  

e) Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu kopii którejkolwiek z polis, o których mowa 

odpowiednio w  §4 ust. 2 i ust. 3 Umowy (lub dowodu jej opłacenia) w terminie dłuższym 

niż 5 dni od wyznaczonego terminu lub przedstawił polisę na kwotę niższą niż 

10.000.000,00 PLN.  
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f) Wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający doznał 

szkody w większym rozmiarze, lub kolejny raz dokonał szkody bez względu na jej rozmiar. 

2. 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 powyższych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy winno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§11 

Zmiany umowy 

1. Zmiana treści Umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu 

skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.  

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie 

w sytuacji: 

1) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania Umowy, przy czym 

wartość Umowy, o której mowa w §7 ust. 1 Umowy nie ulegnie zwiększeniu, 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ 

na realizację zamówienia,   

3) ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę 

na realizację z udziałem podwykonawców, zmiany zakresu czynności powierzonych 

podwykonawcom,  

4) zmiana powierzchni podlegającej ochronie, z zastrzeżeniem że powierzchnia nie ulegnie 

zwiększeniu. 

 
§12 

Pracownicy Wykonawcy 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby wszystkie 

czynności ochrony fizycznej osób i mienia były wykonywane przez osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).  

2. Wykonawca musi zatrudniać wyżej wymienione osoby na podstawie umowy o pracę,  

a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca 

zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby.  

3. Najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji umowy Wykonawca doręczy Zamawiającemu 

oświadczenie potwierdzające, że wymagane przez Zamawiającego czynności, o których mowa  

w ust. 1, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz  

z oznaczeniem liczby tych osób odpowiadających poszczególnym rodzajom czynności, 

określeniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. Oświadczenie powinno określać podmiot, 
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w imieniu którego oświadczenie jest składane (odpowiednio Wykonawca lub Podwykonawca) 

oraz być opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu.  

4. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej 

realizacji na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

a jeżeli strony nie ustalą innego terminu – w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do wglądu 

Zamawiającemu: poświadczone za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę) kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności o których mowa 

w ust. 1 są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z deklaracją 

Wykonawcy lub 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; poświadczoną  

za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę lub kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.  

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 z wyjątkiem zaświadczenia właściwego oddziału ZUS 

powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. w szczególności pozbawione 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.  

6. Nieprzedłożenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu,  

o którym mowa w ust. 3 przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności z ust. 1 na 

podstawie umowy o pracę.  

7. W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 

Pzp, Zamawiający oprócz weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4 jest uprawniony 

także do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogu lub do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W przypadku 

uzasadnionych zastrzeżeń co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

§13 

Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego 

przelewać lub przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych 

obowiązków lub uprawnień wynikających z Umowy. 

3. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

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

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


