
Część II SIWZ  

Wzór Umowy 

zawarta w Gdańsku dnia …………….. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego (art. 39 i nast. 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1579 ze zm.),  
pomiędzy:  
Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk               

NIP  957-00-27-503                         REGON  190536641  

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:  

………………………  
  

a …………………………………………………….  
…………………………………………………………………..  
NIP                 REGON  
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:  
…………………………………………..  

 
§1 

1. Przedmiotem umowy jest „Elektroniczno - fizyczny dozór nad terenem ogrodzonym w całości Portu 

Zimowego w Toruniu przy ul. ks. J. Popiełuszki 3 w Toruniu”  -   zgodnie z treścią niniejszej umowy, 

złożonej oferty oraz opisem przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 
z zachowaniem terminów oraz należytej staranności. 

3. Zamawiający udostępnia Wykonawcy pomieszczenie służbowe, wraz ze sprzętem elektronicznym  
do monitorowania obiektu oraz linią telefoniczną i wykazem telefonów alarmowych, wyposażone  
w gaśnicę, znajdujące się na terenie siedziby Zamawiającego tj. w Toruniu przy ul. ks. J. Popiełuszki 3. 

 
§2 

Dozór obiektu – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do umowy). 
 

§3 
1. Wykonawca w zakresie dozoru odpowiada za: 
1) bezpieczeństwo obiektu i wszelkiego sprzętu, w tym obiektów pływających znajdującego się na 

terenie obiektu, 
2) interwencję podczas wtargnięcia na teren portu osób trzecich, 
3) inne czynności związane z zapobieganiem zdarzeniom takim jak kradzież, włamanie, napad 

rabunkowy, wandalizm, chuligaństwo, awarie, wypadki, np. pożar oraz inne przypadki naruszenia 
prawa i spokoju,  

4) prawidłową pracę kamer w systemie monitoringu zewnętrznego oraz ich konserwację i naprawę 
5) dozór obiektu pracownikiem na dyżurce w godz. 15:00 - 7:00, którego obowiązkiem będzie: 

 wpuszczanie i wypuszczanie w tym okresie pojazdów  wraz z zapisem w jakim celu wjeżdżają i do 
kogo,  

 kontrola przy wyjeździe,  

 po godz. 21:00 zamknięcie bramy,  

 obchód dwukrotny obiektu i sprawdzenie budynków i ich zabezpieczeń,  

 dozór elektroniczny przy pomocy kamer,  

 otwarcie bramy o godz. 6:00. 
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6) monitoring wizualny terenu za pomocą systemu kamer i utrzymanie zapisu elektronicznego, 
2. Wykonawca w zakresie serwisu odpowiada za: 

1)  konserwację systemu monitoringu, 
2)  prawidłową eksploatację systemu monitoringu, 
3)  usuwanie awarii w systemie monitoringu, 
4)  bieżąca konserwacja systemu otwierania i zamykania szlabanu wraz z bramą, 

3. Wykonawca we własnym zakresie odpowiada za utrzymanie czystości (w tym dostarczenie środków 
czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości) w udostępnionym przez Zamawiającego 
pomieszczeniu portierni w zakresie toalety, podłóg, mebli i okien. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania całkowitego zakazu palenia tytoniu w budynkach 
Zamawiającego objętych niniejszą umową. 
 

§4 
Umowa zostaje zawarta na czas od 15.01.2018r. do 31.12.2018r. 
 

§5 
Wykonawca oświadcza, że czas reakcji Wykonawcy na wezwanie/załączenie się alarmu wynosi …… minut 
(w zależności od oferty Wykonawcy). 
 

§6 
1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizowania umowy przekazać 

Zamawiającemu wykaz osób (załącznik nr 2 do umowy), które będą wykonywać ochronę, wraz| 
z kserokopią legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. 

2. Wykonawca wskazuje Zamawiającemu dostępny całodobowo numer telefonu komórkowego do 
przedstawiciela Wykonawcy, do bezpośrednich kontaktów w razie pilnej potrzeby: ………………………….. 

3. Zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, może odbyć się tylko                        
po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego. 

 
§7 

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy na kwotę netto 
………..……. zł (słownie: ………………………………..……………….)  + …. % podatku VAT, tj ………………………. zł, co 
daje razem ………………………. zł brutto  (słownie: …………………………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w równych miesięcznych transzach w wysokości ………. zł brutto 
(słownie: ……………………..), w tym należny podatek VAT. 

3. Ryzyko prawidłowości ustalenia kosztów wykonania Zadania obciąża Wykonawcę. 

 
§8 

1. Należność za ochronę obiektu płatna będzie w ciągu 30 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury, 
wystawionej po upływie miesiąca, którego dotyczy. Płatność nastąpi przelewem na konto 
Wykonawcy. 

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek. 

4. Wierzytelności Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą służyć jako zabezpieczenie jego 
istniejących i przyszłych zobowiązań wobec osób trzecich (np. jako zabezpieczenie kredytu). 
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Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy na osoby trzecie. 

 
§9 

1. W przypadku nienależytego wykonywania postanowień umowy, w tym naruszenia wymogów opisu 
przedmiotu zamówienia, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy bez 
odszkodowania. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto, określonego w treści § 7 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 
1 umowy za zawinione niedotrzymanie czasu reakcji o którym mowa w §5 umowy, za każde 5 minut 
opóźnienia. 

4. W przypadku gdyby Zamawiający poniósł szkodę w związku z nieprawidłową realizacją umowy przez 
Wykonawcę, na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek jej naprawienia na zasadach ogólnych 
kodeksu cywilnego. 
 

§10 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odsunięcia lub niedopuszczenia do pracy pracownika Wykonawcy 
naruszającego zasady wykonywania zamówienia określone umową oraz właściwymi przepisami prawa. 
W takim wypadku Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie zapewnić innego pracownika na 
miejsce odsuniętego lub niedopuszczonego, o takich samych uprawnieniach i kwalifikacjach. 

 
                                                                            §11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i są 
dopuszczalne tylko w granicach uregulowań art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1579 ze zm.) i w warunkach opisanych w Części I SIWZ. 

 
§12 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w sytuacji określonej w treści art. 145 
ustawy Prawo zamówień publicznych, t.j. 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. Termin ewentualnego 
odstąpienia od umowy to 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W sytuacji określonej w ust. 1 Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie należne z tytułu 
wykonania części umowy.  

 
§13 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, 
opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż kwota oferty (brutto), ważnej przez cały okres realizacji umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do odnowienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej na warunkach określonych powyżej, przez okres  
na jaki została zawarta umowa. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedstawienia Zamawiającemu, na co najmniej pięć dni 
przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej polisy (lub innego dokumentu 
ubezpieczenia) nowej polisy (lub innego dokumentu ubezpieczenia) potwierdzającego,  
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

4. Kopia ww. polisy wraz z dowodem opłaty składki/składek za przedmiotowe polisy stanowi załącznik nr 
1 do umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania potwierdzeń każdej kolejnej 
opłaty raty składki w ciągu 7 dni po terminie wymagalności zapłaty. 

                                                                            
                                                                             §14 

1. Usługa wymieniona w Części III SIWZ - Opisu przedmiotu zamówienia będzie świadczona przez osoby 
wymienione w załączniku nr 3 do umowy -  wykaz pracowników, którzy zostali wskazani przez 
Wykonawcę i/lub Podwykonawcę.  

2. Wykonawca oświadcza, że osoba/y wykonująca/e czynności polegające na wykonywaniu fizyczno – 
elektronicznego dozoru w trakcie realizacji zamówienia będzie/ą zatrudnione przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) 

Powyższe wymaganie nie dotyczy prac wykonywanych przez osoby prowadzące jednoosobową 
działalność gospodarczą. 

3. W terminie 7 dni od podpisania umowy, Wykonawca przedłoży listę osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 2. 

4. Wykaz pracowników może ulegać zmianie w sytuacji fluktuacji kadr, przy czym Wykonawca jest 
zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu aktualizacji wykazu pracowników w terminie 3 dni 
roboczych po zajściu ewentualnych zmian. 

5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, Wykonawca 
lub Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć kopie umów o pracę zawartych z Pracownikami, 
o których mowa w ust 1. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez 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. 
Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

6.  Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dokumentów, o których mowa w ust. 5 
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na 
podstawie umowy o pracę. 

 
§15 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

                                                           
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 
anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowania przez składającego pod katem przepisów ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami 
ww. ustawy. 
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§16 
W sprawach, nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące właściwe ze względu na przedmiot umowy. 
 

§17 
Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§18 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla 
Zamawiającego. 
 
 
Załączniki: 
1. Opłacona polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 
2. Wykaz osób, które będą wykonywać ochronę, wraz z dokumentami poświadczającymi posiadanie 

licencji I stopnia pracownika ochrony fizycznej. 
3. Wykaz pracowników wskazanych przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę.  

4. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                              WYKONAWCA 
     
 


