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UMOWA  nr 

Zawarta w dniu ……………………………………………….2021 roku w Szczecinie pomiędzy: 

Żeglugą Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o z siedzibą w: 70-655 Szczecin, ul. Wendy 8, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000292505, NIP 8510207224, Regon 000145052, wysokość kapitału zakładowego 3.700.000,00, 

reprezentowaną przez Ireneusza Nowaka – Prezesa Zarządu 

zwaną dalej Zamawiającym  

a  

……………………………………………………., uprawnionym do świadczenia usług w zakresie ochrony osób i 

mienia na podstawie Koncesji nr ……………………., reprezentowanym przez: ………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą  

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego w trybie zgodnym z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

§ 1 

1. Przez zawarcie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

usługę ochrony następujących imprez wraz z wydarzeniami towarzyszącymi: 

a) Finał Regat The Tall Ships Races 2021, odbywający się w dniach 30 lipca - 2 sierpnia 2021 r. 

b)  „Dyskoteka dla załóg Regat TTSR 2021” – dyskoteka dla 2.000 uczestników w dniu 

1 sierpnia 2021 r. 

c) „Parada załóg” – przemarsz wraz z orkiestrami na trasie teren imprezy – Park Kasprowicza 

w dniu 1 sierpnia 2021 

 
2. Usługi zapewnienia ochrony obejmują czas przygotowań i realizacji wymienionych imprez 

oraz imprez towarzyszących i będą realizowane na podstawie „Wstępnego harmonogramu 

ochrony” stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. Łączna szacowana liczba roboczogodzin 

wynosi 29 820. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 20% 

wartości umowy według cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w ofercie. 

Skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb 

Zamawiającego w zakresie usług ochrony 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu świadczenia Wykonawcy, przez 

rezygnacje do 20% szacowanej liczby roboczogodzin, bez podawania przyczyny takiej decyzji. 
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4. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego 

w całym okresie obowiązywania umowy całości kwoty wskazanej w umowie jako 

maksymalna wartość umowy. 

5. Strony zgodnie ustalają, iż ilość niezbędnych pracowników ochrony, służby porządkowej oraz 

służby informacyjnej ustalił Zamawiający. 

6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do pisemnego poinformowania Zamawiającego, iż liczba 

ustalonych w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

wykwalifikowanych pracowników niezbędnych do zabezpieczenia mienia, ładu i porządku 

publicznego w czasie trwania imprez opisanych w ust. 1 jest niewystarczająca. 

7. Usługa ochrony pełnionej przez Wykonawcę obejmuje: 

1) opracowanie planu zabezpieczenia mienia i osób w trakcie przygotowań, imprez 

towarzyszących i imprez masowych określonych w ust. 1, 

2) uzgodnienie planu zabezpieczenia z Komendą Miejską Policji w Szczecinie i wszelkimi 

służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo imprezy, 

3) ochronę mienia, imprez masowych oraz całości prac związanych z organizacją imprez, 

jakie wymieniono w ust. 1, 

4) pełnienie roli służby porządkowej i informacyjnej Zamawiającego, 

5) wyznaczenie kierownika do spraw bezpieczeństwa, który będzie reprezentował 

Wykonawcę i Zamawiającego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom 

uczestniczącym w imprezie i będzie obecny w Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem 

Imprez, 

6) oznakowanie terenu imprezy masowej zgodne z obowiązującymi przepisami, 

7) wydzielenie zespołu pracowników w postaci „Mobilnego Patrolu Interwencyjnego” do 

dynamicznego reagowania na wezwanie Zamawiającego przy zdarzeniach mogących 

mieć negatywny wpływ na przebieg imprezy, 

8) opracowanie instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego 

miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprez określonych w ust. 1, 

9) opracowanie i udostępnienie osobom uczestniczącym w imprezie masowej regulaminu 

obiektu (terenu) oraz regulaminu imprezy masowej zawierającej warunki uczestnictwa i 

zasady zachowania się osób na niej obecnych. 

8. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z planem sytuacyjnym przedstawionym 

w załączniku nr 2 do umowy nw. obszarów: 

1) Szczecin, obszar Finału Regat TTSR 2021 

2) Szczecin, Filharmonia 

3) Szczecin, Park Kasprowicza 
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§ 2 

1. Wykonawca posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony 

osób i mienia nr ………………….., wydaną przez ………………………………………………………………... 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony 

osób i mienia za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego w trakcie 

realizacji zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i 

mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838.) oraz rozporządzeniem ministra finansów z dnia 9 grudnia 

2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy 

wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. 2013, 

poz. 1550) oraz polisę dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności oraz posiadania mienia, za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

lub podwykonawców w trakcie realizacji zadania pn.: „Ochrona imprez wraz z wydarzeniami 

towarzyszącymi w ramach zadania The Tall Ships Races 2021”, powstałe w związku z 

realizacją zadania określonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 

3.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spełniającą poniższe 

warunki: 

1) zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową osób 

objętych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczeń ze wskazanych reżimów 

odpowiedzialności, za szkody na osobie lub w mieniu, a także szkody polegające na 

powstaniu czystej straty finansowej, 

2) ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich następstwa, w tym utracone korzyści, które 

poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby szkody mu nie wyrządzono, 

3) zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone na skutek rażącego 

niedbalstwa. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład 

ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności 

do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

4. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o 

których mowa w ust. 2, zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu, obejmujące okres 

realizacji zadania, wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych rat składki 

ubezpieczeniowej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

spełniającego wyżej wymienione warunki, przez cały okres realizacji zadania. Jednocześnie w 

przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji 

zadania, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem okresu 
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ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

na kolejny okres. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia 

opłacenia wszystkich wymagalnych składek ubezpieczeniowych. 

 

§3. 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) natychmiastowe reagowanie na wszelkie (również telefoniczne) zgłoszenia zagrożenia, 

2) w przypadku jakichkolwiek zagrożeń niezwłoczne powiadomienie patrolu interwencyjnego, 

Policji, Straży Pożarnej i innych służb oraz współdziałanie z ww. w celu zapewnienia 

prawidłowej ochrony, 

3) zapewnienie w godzinach objętych harmonogramem gotowości do podjęcia działań przez 

dwie grupy patrolowo-interwencyjne, liczące co najmniej 10 osób każda, wyposażone w 

środki przymusu bezpośredniego, które po odebraniu sygnału o zagrożeniu osób lub 

mienia podejmą niezwłoczną interwencję w celu wyeliminowania zagrożenia i 

zabezpieczenia terenu w czasie nieprzekraczającym 5 min oraz powiadomienie o 

zaistniałym zdarzeniu kierownika ds. bezpieczeństwa lub upoważnionego pracownika 

zamawiającego, 

4) pracownicy ochrony, wykonujący powyższe czynności, musza być jednakowo 

umundurowani, posiadać identyfikatory i oznaczenia na mundurze wskazujące 

sprawowaną przez nich funkcję. Osoby te mają być nie karane i przeszkolone w zakresie 

świadczenia przedmiotowych usług, a także wyposażone w bezprzewodowe środki 

łączności i dozwolone prawem środki przymusu bezpośredniego. 

2. Z uwagi na to, iż jak wynika z „Harmonogramu ochrony” w jednym czasie pracuje jednocześnie 

około 400 pracowników ochrony, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Oznacza to, że 

Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Pracownicy 

ochrony musza być jednolicie umundurowani oraz przeszkoleni – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami obsługującymi pozostałe zadania ochrony imprezy. 

3. Biorąc pod uwagę możliwość zmian w załączonym „Harmonogramie ochrony”, jak i podczas 

realizacji zadań, Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia stanu liczbowego pracowników 

ochrony o 10% ogólnej liczby w danym dniu, w przeciągu 3 godzin od momentu złożenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego i o 25% ogólnej liczby, w danym dniu, w przeciągu 12 

godzin od momentu złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. 

4. Osoby realizujące niniejszą umowę w imieniu Wykonawcy, podlegają wyłącznie Wykonawcy i 

tylko od niego otrzymywać mogą jakiekolwiek polecenia. 
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5. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu 

zamówienia w zakresie fizycznej, bezpośredniej ochrony imprez wraz z okresem prac związanych 

z organizacją imprez, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz grup patrolowo-interwencyjnych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 3. 

6. Wykonawca oświadcza, że w zakresie wykraczającym poza zakres określony w ust. 5 będzie 

korzystał z następującego podwykonawcy ……………………………………… /nie będzie korzystał z 

podwykonawcy. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie usług ochrony przez osoby poniżej 

osiemnastego roku życia. 

 

§ 4 

1. Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego – ………………….. tel. ……………. 

2. Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Wykonawcy – ………………….. tel. ………… 

 

§ 5 

1. W przypadku zakłócenia ładu i porządku publicznego, a także zamachu osób trzecich na dobro 

chronione zgodnie z §1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest podjąć przy pomocy 

swoich pracowników czynności zgodne z planem ochrony zajęcia terenu i poszczególnych imprez 

masowych. 

2. W trakcie interwencji podczas wypełniania swoich obowiązków Wykonawca nie odpowiada 

za szkody, będące następstwem podejmowanych przez niego działań, a zmierzających do 

przeciwdziałania skutkom zdarzeń opisanych w ust 1. Jednakże w takich sytuacjach Wykonawca 

jest zobowiązany dążyć do minimalizacji takich szkód. 

3. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

ochrony. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za użycie środków przymusu bezpośredniego. 

 

§ 6 

1. Za czynności wymienione w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: 

……………. zł netto (słownie: ………………. złotych netto) powiększone o należny w dniu wystawienia 

faktury podatek VAT za każdą godzinę pracy każdego pracownika ochrony, służby informacyjnej 

oraz porządkowej. Łączna kwota wynagrodzenia wypłaconego na podstawie niniejszej umowy nie 

może przekroczyć kwoty ………………… zł brutto (tj. iloczyn maksymalnej szacowanej liczby 

roboczogodzin i stawki godzinowej brutto wynikającej z oferty wykonawcy). 
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2. Należność zostanie przekazana przelewem na konto:                                                                                                        

………………………………………………… po wykonaniu usługi w terminie 21 dni od daty wystawienia 

faktury. 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie zestawienie ilości przepracowanych godzin wraz z kwotą 

brutto, zaakceptowane przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

4. Dopuszcza się płatności częściowe. 

5. W przypadku nieterminowego uregulowania należności Zamawiający zobowiązany będzie do 

zapłaty na rzecz Wykonawcy odsetek ustawowych. 

6. Strony zgodnie postanawiają, iż Wykonawca będzie uprawniony do wystawiania faktury VAT 

bez podpisu Zamawiającego z danymi Zamawiającego wskazanymi w komparycji umowy.  

7. Za datę dokonania zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Zamawiający oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT i legitymuje się numerem NIP 

……... 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy 

przez Wykonawcę - w wysokości 5000 zł, 

2) za odstąpienie od umowy oraz za rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym przez 

Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy – 10 % łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn dotyczących Zamawiającego – 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 

ust. 1. 

3. Ponadto Wykonawca w razie niewykonania przedmiotu umowy upoważnia Zamawiającego do 

zastępczego wykonania przedmiotu umowy i jednocześnie zobowiązuje się do pokrycia 100% 

udokumentowanych kosztów poniesionych przez Zamawiającego, a wynikających z konieczności 

wykonania zastępczego przedmiotu umowy. 

4. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego jest wyższa od zastrzeżonej kary umownej, 

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia. 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, zaakceptowanej przez obie 

strony, pod rygorem nieważności. 
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2. Strony postanawiają, że zmiana „Harmonogramu ochrony”, stanowiącego załącznik nr 1 do 

umowy, o ile nie powoduje zmniejszenia lub zwiększenia liczby roboczogodzin więcej niż o 20 %, 

nie stanowi zmiany umowy i dokonywana będzie przez Zamawiającego poprzez pisemne 

powiadomienie. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany określonego w umowie sposobu wykonania zamówienia, 

zakresu zamówienia, wynagrodzenia w następujących przypadkach: 

1) zmiany przepisów prawa, 

2) gdy jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników imprez, 

3) gdy jest to korzystne dla Zamawiającego, 

4) okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 

 

§ 9 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania do dnia 8 sierpnia 2021r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku: 

a) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, 

b) łamania przez Wykonawcę przepisów prawa przy wykonywaniu umowy, 

c) braku współpracy lub niestosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych z ramienia 

Zamawiającego za realizację imprez, 

d) utraty przez Wykonawcę uprawnień do realizacji umowy (koncesji), 

e) wygaśnięcia wymaganego umową ubezpieczenia OC i jej nieprzedłużenia przez 

Wykonawcę, a także w przypadku częściowego wykorzystania sumy ubezpieczenia w 

stopniu zagrażającym niemożnością zaspokojenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego. 

3. W przypadku odwołania którejkolwiek z imprez o której mowa w §1 ust.1 lit. a) -c) Zamawiający 

ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w zakresie odwołanej imprezy. 

W takim przypadku Zamawiający wskaże w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy liczbę 

roboczogodzin o którą zmniejsza zakres zamówienia i kwotę wynagrodzenia o którą ulegnie 

pomniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy. Obniżka wynagrodzenia będzie stanowiła iloczyn 

liczby godzin, o które Zamawiający zmniejsza zakres zamówienia i stawki za roboczogodzinę. 

Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i podania uzasadnienia. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. Spory wynikające 

z tytułu niniejszej umowy, rozstrzygane będą przed sądem właściwym miejscowo dla 

Zamawiającego. 
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§ 10 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

2. Załącznikiem do umowy są specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta 

Wykonawcy. 

   ZAMAWIAJĄCY                             WYKONAWCA 

 

 

 


