
Załącznik  nr 4 do ogłoszenia 
UMOWA (wzór) 

 
zawarta w dniu ……………………….….. 2018 r. w Białymstoku pomiędzy: 
 
Miastem Białystok – Urzędem Miejskim w Białymstoku 
z siedzibą w Białymstoku (15-950) przy ul. Słonimskiej 1, 
NIP 9662117220, REGON 050658640, 
zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, 
reprezentowanym przez: 
………………..……………………….……. – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa 
w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku (15-879) przy ul. Stołecznej 21, 
a: 
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….. 
z siedzibą …………………………………………………………………………………………………………………….…...................... 
NIP ………………………………………... REGON ………………..…………………………………………….….…………………….…... 
reprezentowanym przez: 
...……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...... 
zwanym w dalszej treści „Wykonawcą”,  
który został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne           
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), o 
następującej treści:  
 
 

§ 1 Przedmiot umowy 
Przedmiotem umowy jest stała, bezpośrednia ochrona fizyczna budynków, terenów przylegających, 
osób i mienia w kompleksie Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, 
zgodnie z warunkami ogłoszenia o zamówieniu oraz złożoną w postępowaniu ofertą. 
 

§ 2 Sposób realizacji usługi 
1. Zamawiający wymaga świadczenia usług ochrony terenu obiektów, mienia oraz osób w kompleksie 
Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku: 

1) całodobowo we wszystkie dni tygodnia – budynku szkoły ze stołówką przy ul. Stołecznej 21, 
2) w dni pracujące w godz. 15:00 – 07:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni wolne od zajęć 

szkolnych – budynku pracowni zajęć praktycznych szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 18. 
1. Wykonawca, w celu realizacji przedmiotu umowy zapewni pracowników ochrony: 

1) posiadających: legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej; 

2) wyposażonych w: kajdanki, latarka, radiotelefon, ostrzegacz napadowy, opatrunek 

osobisty. 

2. Głównym zadaniem pracowników jest: bezpośrednia ochrona fizyczna, kontrola zabezpieczeń 

technicznych oddanych pod ochronę obiektu i mienia, patrolowanie strefy szkoły i pracowni zajęć 

praktycznych oraz obserwacja stref ochrony peryferyjnej obiektów, kontrola uprawnień osób 

przebywających na terenie chronionych obiektów jak też kontrola ruchu pojazdów wjeżdżających 

i wyjeżdżających oraz osób w nich przebywających zgodnie z ustalonymi zasadami, obsługa 

interesantów wchodzących i wychodzących z terenu obiektu zgodnie z ustalonymi zasadami. 

3. Celem ochrony jest: 

1) ochrona obiektów, osób i mienia znajdującego się w granicach chronionych obszarów i 

obiektów; 

2) ograniczenie skutków możliwych zagrożeń wynikających w szczególności z: 



a) działania zorganizowanych grup przestępczych i terrorystycznych; 

b) przeniknięcia na teren kompleksu osób w celu zaboru, uszkodzenia bądź dewastacji 

mienia; 

c) przeniknięcia na teren kompleksu osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających; 

d) wychodzenia młodzieży ze szkoły na zewnątrz obiektu podczas lekcji i na przerwach; 

e) wystąpienia zagrożenia pożarem; 

3) strzeżenie powierzonego pod ochronę mienia oraz urządzeń wspomagających ochronę, 

zabezpieczenie ich przed kradzieżą, zniszczeniem ich lub uszkodzeniem na terenie szkolnym; 

4) zapobieganie zdarzeniom prowadzącym do naruszenia systemu ochrony; 

5) kontrolowanie dokumentów uprawniających do wejścia (wjazdu) na teren obiektu lub jego 

części, wnoszenia (wynoszenia), wwożenia (wywożenia) mienia oraz uniemożliwienie 

nielegalnego wejścia osób postronnych na teren chroniony; 

6) bezpośrednia ochrona obiektów realizowana poprzez patrolowanie, obserwację oraz 

uruchomienie Grupy Interwencyjnej o której mowa w ust. 7 pkt 4 poniżej; 

7) prowadzenie „Książki meldunków” z uwzględnieniem szczegółowego zapisu przebiegu służby i 

ewidencjonowaniem przybywających interesantów oraz wjeżdżających/wyjeżdżających 

pojazdów samochodowych poza godzinami pracy szkoły; 

8) sprawowanie nadzoru oraz ewidencjonowanie wydanych oraz przyjętych kluczy od 

pomieszczeń na podstawie wykazu przekazanego przez Zamawiającego; 

9) przekazywanie Policji osób ujętych podczas wykonywania zadań ochronnych; 

10) utrzymanie współpracy z Policją na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

11) sprawdzenie po godzinach pracy stanu zabezpieczenia budynków ochranianych obiektów; 

12) zabezpieczenie i ochrona obiektu przed działaniem na jego terenie osób zakłócających ład i 

porządek publiczny oraz osób niepożądanych; 

13) reagowanie i natychmiastowe powiadamianie Zamawiającego o wszelkich zauważonych 

zagrożeniach dla mienia oraz zdrowia lub życia osób przebywających na terenie chronionym; 

14) kontrolowanie przestrzegania przez osoby przebywające na terenie chronionych obiektów, 

obowiązujących przepisów porządkowych, ochronnych, przeciwpożarowych oraz ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości; 

15) wykonywanie innych czynności wskazanych przez Zamawiającego, a mających związek z 

zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku w chronionym kompleksie; 

5a. Pracownicy ochrony, realizując główne zadania zobowiązani są również wykonywać jako, 
płatne w ramach wynagrodzenia umownego, prace polegające na: 

1) nawadnianiu boiska oraz terenów zielonych (włączanie i przestawianie zraszaczy w okresie: 

kwiecień – wrzesień w godzinach nocnych 22.00 – 6.00) – dotyczy lokalizacji przy ul. Stołecznej; 

2) wykonywaniu prac zmierzających do utrzymania porządku na posesji poprzez prace 

porządkowe: zbieranie śmierci, zamiatanie, grabienie, odśnieżanie, itp. dróg, chodników i 

parkingów znajdujących się na posesji łącznie z przyległymi do posesji szkoły – dotyczy obu 

lokalizacji; 

3) usuwaniu śliskości ze schodów wejściowych do budynku i ciągów komunikacyjnych łącznie z 

przyległymi do posesji szkoły – dotyczy obu lokalizacji. 

4. Szczegółowe zadania i sposób działania: 



1) ochrona kompleksu powinna być realizowana zgodnie z „Planem ochrony” opracowanym 

przez Wykonawcę nie później niż 7 dni od podpisania umowy i przedstawionym do akceptacji 

Zamawiającego; 

2) w przypadku naruszenia systemu ochrony obiektu, zadziałania urządzeń wspomagających 

ochronę lub wystąpienia innych sytuacji wymagających interwencji sił ochronnych wymagane 

jest wsparcie Grupy Interwencyjnej. 

5. Warunki realizacji zamówienia: 

1) Wykonawca, w okresie realizacji zamówienia winien legitymować się koncesją podmiotu 

prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony mienia, oraz działać zgodnie 

z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (2016 r. 

poz. 1432); 

2) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o 

ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.). Jednocześnie 

zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia przed rozpoczęciem realizacji usług wszystkich 

pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy między innymi o zasadach 

ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych; 

3) Wykonawca zobowiązany jest do jednolitego umundurowania z wyraźnym oznakowaniem 

„OCHRONA”. Wykonawca obowiązany jest oznaczyć pracowników ochrony w sposób jednolity 

umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego; 

4) w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zabezpieczy Grupę Interwencyjną realizującą 

zadania interweniowania, w sytuacjach naruszenia systemu ochrony oraz doraźnie w 

sytuacjach zagrożenia naruszenia systemu ochrony w obiektach Zamawiającego. Grupa 

Interwencyjna musi składać się z minimum 2 (dwóch) kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej, wyposażonych w broń palną i ostrą amunicję, ustawowe środki przymusu 

bezpośredniego, (kajdanki zakładane na ręce, pałkę wielofunkcyjną typu „TONFA”, ręczny 

miotacz gazu), kamizelkę kuloodporną, hełm, własne środki łączności wraz z oznakowanym 

pojazdem w gotowości do natychmiastowego użycia. Wymagany czas interwencji: do 20 minut 

całodobowo z dojazdem do miejsca ogłoszenia alarmu; 

5) Wykonawca umożliwi nieodpłatne przeprowadzenie bezpłatnej kontroli w celu sprawdzenia 

czasu dojazdu Grupy Interwencyjnej na niezapowiedziany sygnał alarmowy spowodowany 

przez uprawnioną osobę Zamawiającego – jeden raz w miesiącu; 

6) Wykonawca musi zabezpieczyć system łączności zorganizowany między miejscem 

wykonywania zadania, a siedzibą Wykonawcy i Grupą Interwencyjną oraz zapewnić łączność z 

osobami odpowiedzialnymi za ochronę danego obiektu w oparciu o system telefonii 

komórkowej GSM; 

7) Wykonawca musi zabezpieczyć system łączności bezprzewodowej (radiotelefony bazowe oraz 

przenośne) działające na wydzielonym dopuszczonym do użycia paśmie typu 

dyspozytorskiego; 

8) Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać wymaganą ilość pracowników dla zapewnienia 

ciągłej ochrony w obiektach, z uwzględnieniem zaistnienia nagłych okoliczności, których nie da 

się przewidzieć, a wymagających zmiany pracowników ochrony w trakcie trwania służby (nagła 

choroba, zasłabnięcie, itp.); 

9) Wykonawca do umowy załącza wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu 

zamówienia wraz z podaniem numeru legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony 

fizycznej; 



10) Wykonawca wyposaży swoich pracowników w sprzęt niezbędny do wykonywania 

powierzonych im zadań (w tym środki przymusu bezpośredniego, bezprzewodowe środki 

łączności, kamizelki odblaskowe w warunkach ograniczonej widoczności); 

11) Wykonawca zapewni zachowanie warunków bezpieczeństwa obchodzenia się ze środkami 

przymusu bezpośredniego oraz warunkami BHP przez osoby wykonujące zadania ochronne; 

12) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane nieprawidłowym 

wykonywaniem obowiązków przez swoich pracowników ochrony, w tym Grupy 

Interwencyjnej, a także odpowiedzialność cywilną za zdarzenia będące skutkiem 

wykonywanych zadań; 

13) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie porządku (czystości) oraz stan sanitarno–

higieniczny w miejscu pełnienia służby; 

14) pracownikom ochrony nie wolno bez zezwolenia korzystać z innych pomieszczeń, stanowisk 

oraz urządzeń i wyposażenia ochranianego obiektu, za wyjątkiem sytuacji uzasadnionych nagłą 

i nieprzewidzianą potrzebą z każdorazowym odnotowaniem takiego przypadku w „Książce 

meldunków”; 

15) określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia; 

16) Wykonawcę obowiązuje najwyższa staranność w wykonywaniu przedmiotu umowy. 

6. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w całości, Zamawiający zastrzega, że za usługę 

wycenioną lecz nie wykonaną, wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich danych, w tym osobowych 

pozyskanych w trakcie realizacji umowy. 

§ 3 Klauzule społeczne 
1. W celu realizacji zamówienia Wykonawca skieruje do świadczenia usługi  … osób zatrudnionych na 

umowę o pracę. Lista pracowników, wraz z numerami ich legitymacji służbowych stanowi załącznik 

do umowy.  

2. Czas świadczenia usług będących przedmiotem umowy przez jednego pracownika nie może 

przekraczać jednorazowo 12 godzin, a pracownik ochrony kończący pracę na jednej zmianie nie 

może świadczyć bezpośrednio pracy na kolejnej zmianie. 

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od wezwania, zobowiązany jest udowodnić zatrudnienie na umowę 

o pracę wskazanych w wykazie osób,  przedstawiając oświadczenie tych osób, że pozostają w 

zatrudnieniu. Ponadto na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych i w formie 

określonej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień i/lub 

złożenia dodatkowych dokumentów w przedmiotowym zakresie. 

4. W przypadku zmiany osób zatrudnionych w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek 

przedstawić aktualny wykaz osób w  terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany osób. Przepis ust. 3 

stosuje się odpowiednio. 

5. Zamawiający będzie uprawniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy w zakresie wypełnienia obowiązku Wykonawcy zatrudniania 

pracowników. 

6. Zamawiający wymaga się zagwarantowania stabilności składu osobowego zespołu pracowników 

ochrony, realizujących przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania 

wniosków oraz opiniowania zasadności dokonywania zmian w składzie zespołu realizującego 



przedmiot zamówienia wynikające m.in. ze stanu higieny pracowników ochrony oraz rzetelności 

wywiązywania się z obowiązków. 

7. Wszelkie zmiany pracowników na stanowiskach ochrony, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 

będą w terminie do dwóch dni przed rozpoczęciem pracy dokumentowane przez Wykonawcę na 

piśmie za okazaniem legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, z zastrzeżeniem 

zaistnienia nagłych okoliczności, których nie da się przewidzieć, a wymagających zmiany 

pracowników ochrony w trakcie trwania służby (nagła choroba, zasłabnięcie, itp.).  

 

§ 4 Wynagrodzenie 
1. Całkowite wynagrodzenie wykonawcy nie przekroczy kwoty brutto: ……………….………………………… 

(słownie: …………………………………….……………. zł), w tym podatek VAT w stawce …. %, w wysokości 

……………………………zł w tym: cena jednostkowa za realizację jednej godziny świadczenia usługi w 

wysokości brutto: ……………………………………………., słownie: ……………………………………………………….. . 

2. Za wykonywanie usługi, określonej niniejszą umową, Wykonawca będzie otrzymywał miesięczne 

wynagrodzenie, ustalone proporcjonalnie do liczby godzin świadczonej usługi. 

3.  Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po 

zakończeniu każdego miesiąca wykonywanej usługi. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, będzie wypłacone przez Zamawiającego przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

5.  Za dzień uiszczenia wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6. Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy  

w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,, z tym że 

zmianie nie ulega kwota netto. 

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 ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia 

publicznego, wynikającego z zawartej umowy każda ze stron umowy, w terminie od dnia 

opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może 

zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w 

życie przepisów będących przyczyną waloryzacji. 

7. W razie zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 2, przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" 

należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z 

podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej 

do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości 

wynagrodzenia minimalnego albo wysokości minimalnej stawki godzinowej obowiązującej po 

zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze 

niższym niż pełen etat. 



8. W razie zmiany wskazanej w ust. 6 pkt 3, przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" 

należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony 

umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego 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, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, 

w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany 

wynagrodzenia netto tych osób. 

9. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 6, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania zmiany. 

10. Dane do faktury: 

NABYWCA: Miasto Białystok 

ul Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP 9662117220 

 

ODBIORCA: Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku,                    

ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok 

 

§ 5 Termin realizacji umowy 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminów realizacji: 

1) rozpoczęcia świadczenia usługi w terminie późniejszym niż 1 września 2018 r. – w przypadku 

wydłużenia postępowania o zamówienie publiczne; 

2) zakończenia świadczenia usługi – z chwilą wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację 

zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość czasowego wstrzymania realizacji usługi w przypadku 

braku konieczności sprawowania ochrony, spowodowanej w szczególności planowanymi robotami 

remontowymi na obiekcie, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony z co najmniej 14 dniowym 

wyprzedzeniem. 

 

§ 6 Przedstawiciele stron 

1. Przedstawicielem Zamawiającego, koordynującym realizację przedmiotu umowy jest: ……………….  

2. Przedstawicielem Wykonawcy, koordynującym realizację umowy jest: ………………………………………. . 

 

§ 7 Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne wysokości: 

1) 4 % wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień 

niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi, potwierdzonego odpowiednim wpisem 

do Książki meldunków, 

2) 2 % całkowitego wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,  



3) za nieprzedłożenie Zamawiającemu oświadczeń osób zatrudnionych, w oparciu o umowę o 

pracę, którzy będą realizowali zamówienie lub z pracownikami zatrudnionymi w miejsce tych 

pracowników w przypadku ustania stosunku pracy wobec któregokolwiek z pracowników 

realizujących zamówienie, w terminach określonych w SIWZ – w wysokości 50 zł za każdy dzień 

opóźnienia; 

4) za niewykonywanie  lub nienależyte wykonywanie czynności o których mowa w § 2 ust. 5a – 

w wysokości  20 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

5) za skierowanie do realizacji usługi osoby niezatrudnionej na umowę o pracę bądź osoby nie 

legitymującej wymaganymi kwalifikacjami – w wysokości 50 zł za każdy stwierdzony 

przypadek; 

6) za przekroczenie czasu reakcji Grupy Interwencyjnej – w wysokości 100 zł za każdy 

stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia.  

3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania zobowiązań umownych.  

4. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych.  

5. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych 

odszkodowania z tytułu szkód poniesionych na skutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania 

niniejszej umowy, jeżeli szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 8 Odstąpienia od umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku rażącego zaniedbania w realizacji przedmiotu zamówienia, w tym utraty koncesji w 
zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej wydanej na 
podstawie ustawy o ochronie osób i mienia. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy wysokość kar 
umownych przekroczy kwotę 5 000 zł. 

3. Niezależnie od przyczyny określonej w ust. 1 i 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, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za usługi już 
wykonane. 
 

§ 9 Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą 

dopuszczalne w granicach unormowania niniejszej umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy również w sytuacji i na zasadach 

określonych w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz z możliwym, 

odpowiednim  wydłużeniem terminu realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkodę wynikającą z niewykonania, nienależytego 

wykonania lub wykonania z nienależytą starannością obowiązków w zakresie ochrony na zasadach 

określonych w kodeksie cywilnym.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego. 



5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z 

tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.  

6. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej 

firmy, a także o wszczęciu lub złożeniu wniosku w przedmiocie postępowania upadłościowego, 

układowego i likwidacyjnego, a także o zmianach adresu.  

7. Spory mogące wystąpić w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze 

negocjacji. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest 

sąd właściwy zgodnie z siedzibą Zamawiającego. 

8. Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak 

również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1764 ze zm.). 

9. Umowa została sporządzona w ….. jednobrzmiących egzemplarzach, z czego ….. otrzymuje 

Zamawiający i ….. otrzymuje Wykonawca.  

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 
 
 
Załącznik do umowy – lista osób skierowanych do realizacji umowy, zgodnie z rozdz. III pkt 4 ppkt 3 ogłoszenia  wraz ze 
wskazaniem ich kwalifikacji. 


