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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 prowadzoną przez patrol interwencyjny w weekendy w czasie trwania sezonu na 

Bulwarach administrowanych przez ŻSTW w 2021 r na podstawie „Wstępnego harmonogramu 

ochrony” stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji 

2. Łączna szacowana liczba roboczogodzin wynosi 1824. Zamawiający przewiduje możliwość 

skorzystania z prawa opcji do 30% 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. Zamawiający przewiduje również możliwość 

zmniejszenia zakresu świadczenia Wykonawcy, przez rezygnację z maksymalnie 20% szacowanej 

liczby roboczogodzin, bez podawania przyczyny takiej decyzji. 

3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego w 

całym okresie obowiązywania umowy całości kwoty wskazanej w umowie jako maksymalna 

wartość umowy. 

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

służby informacyjnej ustalił Zamawiający. 

§ 2 

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

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

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 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 

ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na 

kolejny okres. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia opłacenia 

wszystkich wymagalnych składek ubezpieczeniowych. 

 

§3. 

1. Obowiązki wykonawcy: 

a) Natychmiastowe reagowanie na wszelkie (również telefoniczne) zgłoszenia zagrożenia mienia 

i osób w trakcie patroli; 

b) Pełnienie roli służby porządkowej i informacyjnej Zamawiającego; 

c) w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagrożeń (w szczególności: kradzieży, włamań, 

ataków wandalizmu, zakłócania porządku i łamania regulaminu obowiązującego na obszarze 

patrolu) niezwłoczna interwencja, powiadomienie Zamawiającego oraz odpowiednio Policji, 

Straży Pożarnej lub innych służb oraz współdziałanie z ww. w celu zapewnienia prawidłowej 

ochrony; 

a) pracownicy ochrony wykonujący powyższe czynności muszą być jednakowo umundurowani 

(zestaw umundurowania wymaganego przez Zamawiającego: buty bojowe, spodnie bojowe, 

koszulka lub koszula z nazwą wykonawcy i oznaczeniem wskazującym sprawowaną przez 

nich funkcję, bojowa kurtka letnia lub zimowa z nazwą wykonawcy i oznaczeniem 

wskazującym sprawowaną przez nich funkcję). Mundur musi być zawsze schludny i czysty, 

posiadać identyfikatory. Osoby te mają być nie karane i przeszkolone w zakresie świadczenia 

przedmiotowych usług. Osoby te muszą posiadać uprawnienia kwalifikowanych 

pracowników ochrony z możliwością użycia środków przymusu bezpośredniego (na 
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podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 

2020 r. poz. 838) i ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i 

broni palnej(Dz.U. z 2019r. poz. 2418) 

b) stały kontakt ze wskazaną osobą z ramienia służb i zleceniodawcy 

2. Wymagania sprzętowe: 

a) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia swoim pracownikom ochrony wyposażenia w 

indywidualne środki łączności w postaci telefonu komórkowego w celu zapewnienia stałego 

kontaktu i komunikacji (nr udostępniony zamawiającemu) oraz pełen zestaw 

przysługujących środków przymusu bezpośredniego zgodnie z odpowiednimi przepisami 

obowiązującymi w tym zakresie 

3. Wymagania dotyczące personelu: 

a) Z uwagi na obsługę informacyjną Zamawiający wymaga aby pracownik ochrony posiadał: 

a. komunikatywną znajomość języka polskiego, 

b. wysoką kulturę osobistą 

c. sprawność i tężyzna fizyczna 

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

tylko od niego otrzymywać mogą jakiekolwiek polecenia. 

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. 

6. 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, Wykonawca zobowiązany jest podjąć przy pomocy swoich pracowników niezwłoczna 

interwencja, powiadomienie Zamawiającego oraz odpowiednio Policji, Straży Pożarnej lub 

innych służb. 

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. 
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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). 

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 3000 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% 
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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. 

2. 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 30.04.2021 do dnia 12.09.2021r. 

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 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. 

§ 10 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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2. Załącznikiem do umowy są specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta 

Wykonawcy. 

   ZAMAWIAJĄCY                             WYKONAWCA 

 

 

 


