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UMOWA 
dot. bezpośredniej ochrony fizycznej Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 

 
w dniu …………………… w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych umowę pomiędzy: 
 
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, al. Wilanowska 204, 02-730 Warszawa, NIP:  521-10-32-910, 
REGON 001094983 - zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działają: 

1. Janusz Gmitruk   - Dyrektor 
2. Marta Marzec      - Główny księgowy 

 
a 
 
................................................................................................................................................................................... 
NIP: .........……………………… REGON: .........……………………… - zwanym dalej WYKONAWCĄ, w imieniu którego 
działa/-ją: 

1. .................................................................... 
2. .................................................................... 

 
 

§ 1 
Oświadczenie stron 

 
1. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w zakresie ochrony mienia i osób na podstawie koncesji  

nr ……………………… z dnia  ……………………………… wydanej przez MSWiA zgodnie z ustawą z dnia 22. 08. 1997 r. 
o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2021, poz. 1995 z późn. zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia  
i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 

3. Wykonawca oświadcza, że osoby które będą wykonywać zamówienie zobowiązani są posiadać licencję – 
wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, legitymację kwalifikowanego pracownika 
ochrony fizycznej.   

4. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Zamawiającemu w terminie 90 dni, licząc od dnia podpisania 
niniejszej umowy, zaświadczenia dla pracowników ochrony fizycznej zatrudnionych bezpośrednio  
w siedzibie głównej Muzeum (al. Wilanowska 204) potwierdzające odbycie szkolenia dla pracowników 
ochrony fizycznej muzeów i innych obiektów gromadzących publiczne zbiory dóbr kultury – zgodnie z 
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która stanowi Załącznik Nr 1 do umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy pozostanie ubezpieczony  
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł 
(słownie: jeden milion złotych).  

6. Zamawiający oświadcza, iż posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia powyższej umowy  
na zasadach niżej opisanych. 

 
 

§ 2 
Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do: a/ ochrony fizycznej osób i mienia  oraz 

monitoringu w siedzibie głównej Muzeum w Warszawie przy al. Wilanowskiej 204 oraz b/ ochrony 
fizycznej osób i mienia  oraz monitoringu budynku biurowo-magazynowego posadowionego w 
Warszawie przy ul. Senatorskiej 14.  

2. Ochrona o której mowa w pkt. 1a będzie wykonywana we wszystkie dni miesiąca, także w niedziele  
i święta, w systemie całodobowym (tj. 24 godziny na dobę) przez jednego pracownika z licencją, 
posiadającego wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, wyposażonego w urządzenie do 
obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej (paralizator) oraz wspomaganego patrolem 
interwencyjnym Wykonawcy. Wykonawca zamontuje na swój koszt urządzenia do przechowywania broni i 
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amunicji, spełniające wymagania w klasie I, z certyfikowanym zamkiem w klasie C. Ochrona na obiekcie al. 
Wilanowska 204 odbywać się będzie w systemie 12 godzinnym.   

3. Ochrona o której mowa w pkt. 1b będzie wykonywana we wszystkie dni miesiąca, także w niedziele  
i święta, w systemie całodobowym (tj. 24 godziny na dobę) przez jednego pracownika ochrony, a od 
poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-20:00 przez dwóch pracowników jednocześnie, z licencją,  
posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników i będzie wspomagana całodobowo patrolem 
interwencyjnym Wykonawcy. 

4. Ochrona, o której mowa w pkt. 1.c) ma być wykonywana we wszystkie dni miesiąca, także w niedziele i 
święta, w systemie całodobowym (tj. 24 godziny na dobę) przez jednego pracownika ochrony jednocześnie 
z licencją,  posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników i będzie wspomagana całodobowo 
patrolem interwencyjnym Wykonawcy. 

5. Niezbędna jest umiejętność obsługi przez pracowników ochrony monitoringu przeciwpożarowego, 
sygnalizacji antywłamaniowej oraz telewizji przemysłowej. 

6. Ruch na terenie siedziby głównej Muzeum będzie odbywał się przez główne wejście Muzeum od strony al. 
Wilanowskiej 204. 

7. Ruch na posesji przy ul. Senatorskiej 14 w Warszawie będzie się odbywał poprzez: jedną bramę wjazdową i 
furtkę oraz jedno główne wejście do budynku od ul. Senatorskiej 14.  

8. Ruch na posesji przy ul. Parkowej 23 w Warszawie będzie się odbywał poprzez furtkę z zainstalowanym 
domofonem (piesi) i bramą wjazdowo-wyjazdową (samochody) od ul. Parkowej 23.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony obiektów, mienia i zbiorów Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego znajdujących się na chronionych obszarach przed każdą formą usiłowania jego zagarnięcia lub 
zniszczenia poprzez podjęcie interwencji w przypadku zagrożenia mienia oraz powiadomienia o tym fakcie 
stosownych organów i osób upoważnionych Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Policją oraz osobami upoważnionymi Zamawiającego,  
w zakresie niezbędnym do utrzymania porządku i bezpieczeństwa na chronionym obszarze. 

11. Sposób wykonywania przedmiotu umowy jest opisany w § 4 niniejszej umowy. 
 
 

§ 3 
Okres obowiązywania umowy 

 
1. Umowa zawarta jest na czas określony. 
2. Termin rozpoczęcia świadczenia usług dla: ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie głównej Muzeum 

(Warszawa, al. Wilanowska 204), a także w budynku posadowionym w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 14 
ustala się na dzień od 01 marca 2022 r. od godz. 7.00 (rano). 

3. Termin rozpoczęcia świadczenia usług dla: ochrony fizycznej osób i mienia w Willi Narutowicza, 
posadowionej w Warszawie, przy ul. Parkowa 23 ustala się na dzień 01 marca 2022 r. od godz. 7.00 

(rano). 
4. Termin zakończenia świadczenia usług, o których mowa w pkt. 2 i 3  ustala się na dzień 28. lutego 2022 r.  

do godz. 7.00 /rano/. 
 
 

§ 4 
Sposób wykonania przedmiotu umowy 

 
1. Wykonawca będzie wykonywał usługę zgodnie z ustalonym grafikiem dyżurów, potwierdzanym na bieżąco 

przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 
2. W ramach wykonywania przedmiotu umowy, do zadań Wykonawcy należy w szczególności: 

a) strzeżenie powierzonego mienia i terenu, w tym przed kradzieżą i kradzieżą z włamaniem, 
b) zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa mienia, życia i zdrowia osób przebywających  

na terenie obiektu, 
c) kontrolowanie ruchu osobowo – towarowego zgodnie z przepisami obowiązującymi w obiekcie 

oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,  
d) uniemożliwianie dostępu na teren obiektu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających, akwizytorom i innych osobom niepożądanym, 
e) przeciwdziałanie wszelkim próbom zakłócenia porządku i kradzieży na terenie objętym ochroną, 

zatrzymywanie osób schwytanych na kradzieży, włamaniu lub zachowujących się niezgodnie  
z regulaminem obiektu, dewastujących mienie lub znajdujących się pod wpływem alkoholu  
i bezzwłoczne powiadomienie policji oraz upoważnionego pracownika Zamawiającego, 
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f) nadzór i niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć  
na substancję chronionego mienia, w szczególności o pożarze, zalaniu, wycieku itp. oraz  
o zagrożeniu ich powstania, 

g) podejmowanie akcji ratowniczych w przypadku pożaru, awarii technicznych i innych 
nieprzewidzianych zdarzeń oraz utrzymanie łączności z odpowiednimi służbami i upoważnionym 
pracownikiem Zamawiającego, 

h) patrolowanie obiektów i terenu zewnętrznego obiektów w sposób i z częstotliwością 
zapewniającą prawidłową ochronę, 

i) stała kontrola i niezwłoczne informowanie upoważnionego pracownika Zamawiającego  
o wszelkich przypadkach uszkodzenia okien, drzwi, a w przypadku obiektu przy Al. Wilanowskiej 
także ogrodzenia chronionego terenu, 

j) nadzorowanie i obsługa instalacji alarmowej i monitoringu telewizji przemysłowej, zainstalowanej 
w obiekcie przy ul. Senatorskiej 14 w Warszawie  oraz informowanie Zamawiającego o wadach w 
jej funkcjonowaniu, 

k) konserwacja i naprawy przenośnych urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu w siedzibie 
głównej Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i budynku biurowo-magazynowym przy ul. 
Senatorskiej 14 i Willi Narutowicza przy ul. Parkowa 23 odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 
Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat, 

l) niezbędna współpraca z firmą obsługującą i konserwującą monitoring pożarowy, 
m) bezzwłoczne powiadomienie organów ścigania i osób upoważnionych ze strony Zamawiającego  

o czynach przestępczych i wykroczeniach popełnionych na terenie chronionego obiektu oraz 
podejmowanie nie cierpiących zwłoki czynności związanych z zabezpieczeniem śladów i dowodów 
postępowania, 

n) utrzymywanie ładu i porządku w rejonie posterunku, 
o) prowadzenie stosownej dokumentacji, w szczególności raportu zmianowego, książki wydawania  

i zdawania kluczy, rejestru osób wchodzących na teren obiektów podczas sprawowania ochrony 
obiektów – przedkładane na każde żądanie Zamawiającego, 

p) obsługiwanie telefonów służbowych, 
q) wykonywanie innych zadań i czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obiektu 

zleconego przez Zamawiającego. 
3. W ramach wykonywania przedmiotu umowy: 

a) Wykonawca posiada łączność bezprzewodową radiotelefoniczną umożliwiającą stały kontakt  
z bazą oraz z pracownikami na patrolu, 

b) Wykonawca dysponuje elektronicznym urządzeniem posiadającym przycisk anty-napadowy 
(alarmowy), którego użycie w sytuacji zagrożenia powoduje przesłanie sygnału alarmowego  
do bazy Wykonawcy i wezwanie patrolu interwencyjnego, 

c) Wykonawca wyznacza do wykonania zadania niezbędną ilość pracowników zapewniającą 
całodobową ochronę przez cały okres trwania umowy, 

d) Pracownicy ochraniający siedzibę główną Muzeum w Warszawie, al. Wilanowska 204 będą 
wyposażeni w urządzenie do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej (paralizator), 
zgodnie z planem ochrony, 

e) Pracownicy, zgodnie z załączoną do umowy imienną listą pracowników przewidzianych  
do realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadają licencję – są wpisani na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony, 

f) Wykonawca wymieni pracownika ochrony na żądanie Zamawiającego w uzasadnionych 
przypadkach, 

g) Pracownicy ochrony realizujących zadanie ochrony mienia posiadają jednolite umundurowanie  
i identyfikatory, 

h) Wszelkie zmiany w obsadzie Wykonawca uzgadnia z przedstawicielem Zamawiającego nie później 
niż na 7 dni przed wprowadzeniem zmian. 

4. Do obowiązków pracowników ochrony należy także: 
a) znać obowiązujące przepisy w zakresie zabezpieczenia i ochrony obiektów i przestrzegać ich, 
b) znać rozmieszczenie, zagospodarowanie i sposób zabezpieczenia wszystkich pomieszczeń, 
c) przestrzegać przepisów p. poż. i BHP, 
d) znać rozmieszczenie hydrantów, gaśnic i innego sprzętu gaśniczego, jak również umieć się nimi 

posługiwać, 
e) przestrzegać tajemnicy służbowej.  

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wykonywania czynności porządkowych odnoszących się  
do pracowników Zamawiającego oraz osób trzecich, polegających na: 



Znak sprawy: ZP/2/2022  Załącznik Nr 5 do SWZ 

 

4 

 

a) kontroli dokumentów uprawniających do wstępu, wjazdu lub przebywania osób i środków 
transportu na chronionym obszarze, 

b) usuwania osób z chronionego obszaru w przypadku stwierdzenia braku uprawnień  
do przebywania w tym obszarze, a także osób naruszających inne przepisy porządkowe bądź 
zakłócających porządek publiczny, 

c) kontroli wywożonych materiałów i sprzętu będącego własnością Muzeum. 
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością, wykonując czynności 

ochronne w ramach uprawnień posiadanych na podstawie przepisów prawnych, które w szczególności 
pozwalają na: 

a) odpieranie bezpośredniego, bezprawnego i rzeczywistego zamachu na jakiekolwiek dobro 
pozostające pod ochroną przy użyciu środków dozwolonych prawem, współmiernych  
do zagrożenia, 

b) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie w trybie i przypadkach 
określonych w przepisach prawnych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących 
w ochranianym obiekcie oraz stosowania się do poleceń właściwego pracownika Zamawiającego. 

8. Odpowiedzialność Wykonawcy za powierzone mienie Zamawiającego o którym mowa w § 2 rozpoczyna 
się w dniu przejęcia ochrony fizycznej – zgodnie z treścią § 3. 

9. Lista pracowników ochrony fizycznej posiadają licencję – wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników 
ochrony, stanowi Załącznik Nr 5 do umowy. 

 
 

§ 5 
Patrol interwencyjny 

 
 

1.Obowiązki Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia określone w § 4 wspomagane są całodobową 
pracą patrolu interwencyjnego w sile co najmniej dwóch osób + samochód, za który Zamawiający nie będzie 
ponosił żadnych dodatkowych opłat. Wykonawca oświadcza, że patrole interwencyjne Wykonawcy, 
przyjeżdżać będą na każdy sygnał alarmowy wyemitowany przez pracowników ochrony obiektów w czasie 
nie dłuższym niż 10 minut. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego próbnego zaalarmowania patrolu interwencyjnego dla 
każdego obiektu raz w miesiącu. 

 
 

§ 6 
Podwykonawstwo 

 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zaangażowania przez Wykonawcę do realizacji umowy 

licencjonowanego podwykonawcy, jednakże tylko w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 1 (patrol 
interwencyjny). 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawcy oraz za rozliczenie finansowe  
z tytułu przysługującego mu wynagrodzenia. 

3. W przypadku zajścia przesłanki, o której mowa w art. 36a ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę 
jak za działania własne. 

  
 

§ 7 
Poufność 

 
Wykonanie niniejszej umowy jest związane z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą 
„zastrzeżone" w rozumieniu przepisów ustawy z 22. 01. 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 
r. , poz. 742 z póz. zm.). 
Wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy, w szczególności 
dotyczące systemu ochrony obiektów Zamawiającego stanowią tajemnicę służbową Zamawiającego,  
w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych. Wykonawca i Zamawiający oraz osoby świadczące 
pracę na ich rzecz w jakiejkolwiek formie oraz osoby, przy pomocy których Strony wykonywać będą wzajemne 
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obowiązki zobowiązani są do nie rozpowszechniania informacji stanowiących tajemnicę służbową w rozumieniu 
tej ustawy, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej. 

 
 

§ 8 
Obowiązki Zamawiającego 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom ochrony: 

a) pomieszczenia – dyżurki na chronionym obszarze, 
b) zapewnienia dostaw energii elektrycznej, 
c) zapewnienia oświetlenia terenu obiektu, 
d) pomocy technicznej w zabezpieczeniu chronionego obszaru. 

 
 

§ 9 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w wyniku kradzieży, włamania, celowego 

działania pracowników Wykonawcy lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę a szczególnie 
powstałą w wyniku niedbalstwa oraz za szkody wyrządzone wobec osób trzecich przez Wykonawcę  
w trakcie realizacji niniejszej umowy. 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną z przyczyn pozostających poza jego 
kontrolą (np. klęski żywiołowe, pożar z przyczyn leżących w urządzeniach technicznych lub powstałych  
z przyczyn go nie obciążających, tzn. rozruchów, zamieszek, strajków, demonstracji, działań wojennych,  
lub obronnych) pod warunkiem bezzwłocznego powiadomienia o ich powstaniu Wykonawcy. 

2. Wstępne dochodzenie oraz sporządzenie przez Zamawiającego protokołu szkód musi odbyć się przy udziale 
przedstawiciela Wykonawcy natychmiast po zaistniałym włamaniu. Zamawiający określa w protokole rodzaj 
i przybliżoną wartość skradzionych przedmiotów lub tych, które uległy uszkodzeniu. 

3. Prawo przeprowadzania kontroli realizacji niniejszej umowy, w tym do bieżącej kontroli służby ochronnej  
i dokumentacji ochronnej w imieniu Zamawiającego przysługuje wyznaczonemu pracownikowi  
przez Dyrektora Muzeum. 

 
 

§ 10 
Wynagrodzenie 

 
1. Wartość świadczonych usług ochrony w okresie obowiązywania umowy określa się na kwotę netto:  

…….………. zł    VAT: ………. zł  brutto: ………. zł (słownie: …………………………………………………………………………..……) 
i jest zgodna z ofertą Wykonawcy. 

2. Wysokość brutto wynagrodzenia za 1 miesiąc obejmuje wartość stawki netto za jedną godzinę pracy 
pracownika ochrony pomnożoną przez ilość godzin pracy pracowników ochrony w danym miesiącu + 23% 
VAT dla: 

 siedziby głównej Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego przy al. Wilanowskiej 204 w 
Warszawie oraz, 

 budynku biurowo-magazynowego przy ul. Senatorskiej 14 oraz  

 willi Narutowicza, przy ul. Parkowa 23. 
3. Jedna godzina pracy pracownika ochrony wynosi …………. zł netto + 23% VAT = …………….  
4. Określone w ust. 1 wynagrodzenie za usługę ochrony obejmuje wszelkie koszty konieczne do należytego jej 

wykonania, zgodnie z warunkami umowy, w tym opłaty ubezpieczeniowe, koszty konserwacji  
i naprawy urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu, przyjazd załóg interwencyjnych, 
dokumentację oraz wszelkie koszty związane z zapewnieniem ochrony na wymaganych w niniejszej 
umowie warunkach. 

 
§ 11 

Sposób rozliczenia przedmiotu umowy 
 

1. Strony uzgadniają miesięczny okres rozliczenia. 
2. Faktury za każdy miesiąc kalendarzowy, Wykonawca wystawiać będzie do dnia 5-tego następnego miesiąca 

i przekazywać Zamawiającemu. 
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3. Zapłata należności nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy: 
………………………........................... w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. 

4. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku 
bankowego. 

5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury, Zamawiający może być obciążony odsetkami ustawowymi. 
 

 
§ 12 

Kary umowne 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto w przypadku 
odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy brutto  
za każdorazowy przypadek nienależytego wykonania umowy. 

3. Przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się wszelkie zaniedbania powstałe przy realizacji umowy ze 
strony Wykonawcy, które spowodują straty w ochranianym mieniu lub substancji budynków,  
a w szczególności zaniedbanie lub zaniechanie podjęcia działań mających na celu ochronę mienia 
Zamawiającego przed kradzieżą lub zniszczeniem, nie podjecie stosownych działań mających na celu 
zmniejszenie do minimum powstałych szkód bądź też niewłaściwe zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz 
nie powiadomienie stosownych służb o wystąpieniu zagrożenia lub szkody. 

4. Nienależyte wykonywanie umowy przez Wykonawcę przez 2 doby stanowić będzie podstawę  
do stwierdzenia odstąpienia Zamawiającego od niniejszej umowy i zobowiązania Wykonawcy do zapłacenia 
kary umownej o której mowa w ust. l. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę pełnić on będzie obowiązki o których mowa w § 4 
przez kolejne 72 godziny od chwili odstąpienia od umowy. 

  
 

§ 13 
Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia 

 
1. W celu zapewnienia należytego wykonania ustanawia się zabezpieczenie w wysokości 3 % wartości 

wynagrodzenia umownego brutto tj. …………………………. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożono w formie ……………………………………………….…………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 
3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
 
 

§ 14 
Rozwiązanie umowy 

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

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić  
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. W razie utraty przez Wykonawcę lub podwykonawcę koncesji na wykonywanie usług ochrony osób i mienia 
umowa niniejsza wygasa z mocy prawa, co rodzi skutki przewidziane w przypadku odstąpienia Wykonawcy 
od umowy z jego winy, określone w § 12 ust. 1 i ust. 5 niniejszej umowy. 

3. W razie nie dotrzymania przez Wykonawcę zobowiązania o którym mowa w § 1 pkt. 4 niniejszej umowy,  
Zamawiający rozwiązuje umowę, co rodzi skutki przewidziane w przypadku odstąpienia Wykonawcy od 
umowy z jego winy, określone w § 12 ust. 1 i ust. 5 niniejszej umowy. 

 
 

§ 15 
Rozstrzyganie sporów 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy o zamówieniach 

publicznych i przepisy kodeksu cywilnego. 
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2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być zgodne zapisami ustawy prawo Zamówień publicznych  
i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Ewentualne spory dotyczące realizacji postanowień umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 16 

 
1. Strony przewidują możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie należnego wykonawcy 
wynagrodzenia, w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o  
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,. 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4)  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
a) 2. Każda ze stron umowy, w przypadku zaistnienia zdarzeń o jakich mowa w art. 436 pkt 4 
tiret 1 – 3 w terminie 3 miesięcy od dnia opublikowana przepisów będących podstawą zmiany, może 
zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących 
zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. W przypadku zaistnienia 
zdarzeń o jakich mowa w art. 436 pkt 4 tiret czwarty każda ze stron może, po dokonaniu wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych za pierwszy miesiąc rozliczeniowy, zwrócić się do drugiej strony z 
pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 

3. Przez zmianę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć: 
a) zmianę stawki podatku od towarów i usług, 
b) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia 

dotychczasowej kwoty minimalnego wynagrodzenia, przysługującego odpowiednio osobom biorącym 
udział w realizacji części pozostałej do wykonania umowy w sprawie zamówienia, 

c) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia 
dotychczasowej kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia, przysługującego odpowiednio 
osobom biorącym udział w realizacji części pozostałej do wykonania umowy w sprawie zamówienia, 

d) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub 
innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 
gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń 
osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez 
Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne przysługującego odpowiednio biorącym udział w realizacji 
części zamówienia pozostałej do wykonania, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia neto tych 
osób, 

e)  sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego z tytułu zatrudnienia osób na podstawie 
umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy 
cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 
wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób 
zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, zwartej przez 
Wykonawcę z osobą fizyczna nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z zmiany zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, przysługującego odpowiednio 
biorącym udział w realizacji części zamówienia pozostałej do wykonania, przy założeniu braku zmiany 
wynagrodzenia neto tych osób. 

4. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy o jakiej mowa w ustępie 1 -3 niniejszego paragrafu dokonuje się w 
zakresie wynagrodzenia należnego wykonawcy, poczynając od dnia wejścia w życie przepisów prawa będących 
podstawą zmiany: 

a) wysokości podatku od towarów i usług, 
b) wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia, 
c) wysokości kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia, 
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d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym, 
e) wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
f) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 4 lit „a” niniejszego paragrafu, wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w umowie (aneksie) wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona 
na podstawie nowych przepisów. 
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 4 lit „b-f” niniejszego paragrafu Wykonawca przedstawia: 
a) zamawiającemu kalkulację wzrostu kosztów wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, 
b) na wniosek zamawiającego, na potwierdzenie kalkulacji o której mowa w niniejszym punkcie lit. „a”, 
aktualne umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne zawarte z osobami biorącymi udział w realizacji 
zamówienia, 
c) na wniosek zamawiającego skierowany nie wcześniej niż w terminie 30 dni od daty wejścia w życie przepisów 
będących podstawą wprowadzenia zmiany o jakiej mowa w niniejszym punkcie lit. „a”, odpowiednio umowy o 
pracę/ aneksy do umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawne/ aneksy do umów cywilnoprawnych – 
potwierdzające odpowiednią zmianę wynagrodzenia. 
7. Niezawarcie w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, 
porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy 
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy nie stanowi nienależytego 
wykonania lub niewykonania umowy. 
8. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia należy złożyć w 
terminie nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia negocjacji. Przez zakończenie negocjacji strony 
rozumieją nie osiągnięcie przez strony porozumienia w zakresie przedmiotu negocjacji w maksymalnym 
terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ustępie 2, do drugiej strony. 
9. Zmiany o których mowa w ust. 1 – 8 wymagają zawarcia aneksu do umowy o zamówienie publiczne. 
 

 
§ 17 

Zapisy końcowe 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
                                                                                                                                                 ZAMAWIAJĄCY:                                                                                      
WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


