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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ 
 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy 

polegającego na świadczeniu usługi stałej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia 
GWDY sp. z o.o. w Pile stanowiącego obiekty oczyszczalni ścieków, kompostowni odpadów, 
centrum badawczo-rozwojowego OZE oraz obiekty administracyjne i socjalne położone w 
Pile przy ul. Na Leszkowie 4 wraz z ochroną interwencyjną przepompowni zlokalizowanej na 
terenie Piły (Piła PKS LPT współrzędne: N53° 7' 21.1991"; E16° 46' 50.1244"), zgodnie z 
postanowieniami umowy, Specyfikacją Warunków Zamówienia, w tym Szczegółowym 
opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

2. Usługi objęte umową będą wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie 
osób i mienia (Dz.U. z 2021 poz. 1995.) oraz zatwierdzonym Planem Ochrony GWDA sp. z o.o. 

3. Usługa ochrony osób i mienia będzie realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej 
oraz zapewnienia wsparcia grupy interwencyjnej w przypadku zagrożenia osób i mienia na 
terenie objętym ochroną.  

 
§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony 
fizycznej: stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, 
gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, nr: 
…………………………………. Kopia koncesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie 
okoliczności  wskazanych w ust. 1 nin. paragrafu, jak również o wszczęciu postępowania 
administracyjnego w sprawie cofnięcia koncesji lub postępowania o ogłoszenie upadłości, nie 
później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od powzięcia wiadomości przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ścisłego współdziałania w zakresie niezbędnym 
dla prawidłowej realizacji umowy. 

4. Wykonawca wykonując zobowiązania umowne ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 
powstałe w wyniku nienależytej realizacji usługi ochrony mienia. Pełna odpowiedzialność 
materialna odnosi się również do poszkodowanych, w wyniku nienależytego realizowania 
usługi przez Wykonawcę w stosunku do osób trzecich. 

5. Wykonawca odpowiada z tytułu poniesionej szkody w mieniu stanowiącym własność 
Zamawiającego według ustawy Kodeks cywilny jak również: 
5.1. za działanie lub zaniechanie działania osób, którym powierzył sprawowanie ochrony 

mienia, lub z pomocą których wykonuje czynności dozorowane jak za własne, 
5.2. przestrzeganie przez osoby, którym powierzył sprawowanie ochrony mienia zakresu 

obowiązku służby, 
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5.3. zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy lub czynu niedozwolonego Wykonawcy do wysokości 100% powstałej 
szkody, chyba że udowodnione niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. 

6. Jeżeli w wyniku niewłaściwego wykonywania lub niewykonywania usług objętych umową 
powstaną szkody, Wykonawca jest obowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę stanowiąca 
równowartość powstałych szkód lub naprawić szkody we własnym zakresie w terminie 30 dni 
od ich powstania lub za zgodą Zamawiającego w innym terminie przez niego wyznaczonym. 
Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim upoważnia Zamawiającego do 
potrącenia należnych kwot z zafakturowanych należności Wykonawcy. 

7. W przypadku kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych, których uczestnikami byli 
Pracownicy świadczący usługi, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
powiadomienia Zamawiającego o powstałym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji badającej 
okoliczności zdarzenia. 

8. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego do współdziałania 
z Zamawiającym przed właściwymi organami administracyjnymi w sprawach pozostających  
w związku ze skutkami świadczonych przez Wykonawcę usług.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych  
i informacjach niejawnych.  

10. Wykonawca w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy będzie pełnić funkcję: 
10.1. Podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) –  
w zakresie czynności przetwarzania określonych w odrębnej umowie powierzenia 
przetwarzania. Umowa powierzenia przetwarzania stanowi załącznik nr 5 do Umowy. 

10.2. Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO –  
w zakresie pozostałych danych osobowych. 

 
§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy począwszy od 01.12.2022 r. godz. 7:00 do 
01.12.2023 r. godz. 7:00. 

2. Przekazanie i odebranie Wykonawcy obiektu podlegającej ochronie odbędzie się na podstawie 
protokołu przekazania. 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności bezpośredniej ochrony fizycznej 

na posterunku stałym będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r. 
poz. 1320 ze zm.). 

2. Usługi będą świadczone przez osoby wymienione w załączniku nr 4 do umowy pn. „Wykaz 
Pracowników świadczących usługi”. Wykaz ten zawiera imiona i nazwiska pracowników, zakres 
wykonywanych czynności, oraz oświadczenie Wykonawcy, że osoby wykonujące czynności,  
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o których mowa w ust. 1 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
Kodeksu pracy. 

3. W przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób wymienionych w ww. załączniku, 
Wykonawca ma  obowiązek w terminie 3 dni od ich zaistnienia, zgłosić na piśmie każdą zamianę 
Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu nowego 
wykazu osób wskazanych w ust. 1, zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności, które będą oni wykonywać. 

4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie dłuższym niż 
5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu dowody 
poświadczające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1.   

5. W przypadku, gdy przedstawienie dowodów będzie się wiązać z przetworzeniem danych 
osobowych tych pracowników, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od nich zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  

6. Zamawiający będzie miał prawo do sprawdzenia tożsamości pracownika, wykonującego 
czynności wskazane w ust. 1 i sprawdzenia zgodności z przedstawionym Zamawiającemu 
wykazem osób. 

7. Weryfikacja zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 odbywać się 
będzie zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale IV pkt 7.6 i 7.7. Specyfikacji Warunków 
Zamówienia.  

8. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 4 będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących pracę na podstawie 
umowy o pracę.  

9. Skierowanie do wykonywania usługi osób, bez akceptacji Zamawiającego, lub wbrew 
obowiązkom wskazanym w ust. 1-4, niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej 
umowie, stanowić może podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy.  

10. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy 
Pracownicy świadczący Usługi zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów 
przeciwpożarowych. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługi będą posiadać odpowiednie 
kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonania zamówienia, 
zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników świadczących 
usługi oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

13. Pracownicy świadczący usługi zobowiązani są do znajomości i stosowania obowiązującej na 
terenie chronionym Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, Planu Ochrony i innych 
obowiązujących na chronionym terenie procedur, dostarczonych przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zaszczepienia pracowników ochrony posterunku stałego w 
zakresie: duru brzusznego, tężca i żółtaczki typu A+B oraz utrzymywania tych szczepień przez 
cały okres realizacji umowy i przedkładania świadectw (potwierdzeń) szczepień na żądanie 
Zamawiającego. Potwierdzenie wykonania pierwszej dawki szczepień należy przekazać 
Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji umowy.  
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§ 5 
1. Zmiana Pracownika świadczącego usługi będzie możliwa w następującej sytuacji:  

1.1. na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego świadczenia przez niego usług, 
nie stosowania się do zasad obowiązujących na terenie administrowanym przez 
Zamawiającego;  

1.2. na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami. 
2. W przypadku zmiany Pracownika świadczącego usługi, Wykonawca zobowiązany będzie do 

potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 

3. Zmiana Pracownika świadczącego usługi dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienie 
Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie Pracownika świadczącego usługi, co najmniej na 
1 dzień roboczy przed zamiarem dokonania zmiany, po uprzednim przedstawieniu  
i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej wymagania 
określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

4. Zmiana Pracownika świadczącego usługi dokonana zgodnie z ust. 3 skutkuje zmianą Załącznika 
nr 3 do umowy pn. „Wykaz Pracowników świadczących Usługi” i nie wymaga zawierania przez 
Strony aneksu do umowy. 

5. Do wykonywania usługi ochrony Wykonawca skieruje odpowiednią liczbę osób (pracowników 
ochrony) w celu zapewnienia ciągłości ochrony, przy jednoczesnym uwzględnieniu przepisów 
Kodeksu pracy w zakresie ilości godzin pracy i wypoczynku. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za organizację pracy pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa pracy i bhp. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 6 

1. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie Wykonawca zamierza wykonać zamówienia oso-
biście / zlecić podwykonawcom następujące części zamówienia* …………..……. (*niepotrzebne 
skreślić). 

2. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się wykonywanie przy udziale Podwykonawców usług w 
zakresie szerszym niż określonym w ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wyko-
nania usługi, jest obowiązany zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Zgłoszenie podwykonawcy musi 
być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

4. Podwykonawca musi posiadać ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie usług ochrony mienia, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 
osób i mienia (Dz.U. z 2021 poz. 1995). 

5. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasad-
niona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 5, nie 
później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zamówienia nowego podwy-
konawcy, za wyjątkiem nieprzewidzianych okoliczności. 
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7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wyko-
nawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wyko-
nawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji zamówienia wynikła z braku podwykonawcy, o którym mowa 
w ust. 4, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i może 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi realizowane 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

10. Do Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców stosuje się odpowiednio uregulowania ni-
niejszej umowy dotyczące zarówno praw jak i obowiązków Wykonawcy. 

11. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonanie w terminie wszelkich rozliczeń 
finansowych z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.  

12. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli 
osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speł-
niają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają 
rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
usług lub dotrzymania terminów realizacji tych usług. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę z terenu świadczenia usługi, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Pod-
wykonawcy naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy: ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z zakresu ochrony osób  
i mienia, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów 
złotych 00/100) dla jednej i wszystkich szkód. 

2. Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona według 
średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy. 

3. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej wygaśnie, Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w 
takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania przedmiotowej umowy. Kopie tych polis 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia ich 
zawarcia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy 
ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki. Dokumenty te stanowią Załącznik nr 5 do 
Umowy.  

5. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania Umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest do przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których 
mowa w ust. 4.  
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6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści 
zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia 
ich wejścia w życie. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną wobec osób trzecich za wszystkie skutki 
niezgodnych z prawem działań podejmowanych przez osoby pełniące ochronę w trakcie 
wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć pracowników ochrony od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, które mogą wydarzyć się w związku z wykonywaniem zadań 
objętych umową. W tym zakresie Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności 
prawnej. 

 
§ 8 

Zamawiający ma prawo oraz zobowiązuje się do: 
1) zapewnienia Pracownikom świadczącym usługi warunków socjalno-bytowych w stopniu 

i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych; 
2) utrzymania w sprawności systemów ostrzegawczych: sygnalizacji alarmu pożaru, 

sygnalizacji alarmu włamania i monitoringu wizyjnego;  
3) przeprowadzenia przed rozpoczęciem realizacji zadania, na własny koszt szkolenia 

w zakresie BHP, dla pracowników Wykonawcy skierowanych do wykonywania zadania 
u Zamawiającego; 

4) dokonywania kontroli pełnienia służby ochronnej o każdej porze dnia i nocy; 
5) zwracania uwagi Pracownikom świadczącym usługi na stwierdzone niedociągnięcia 

i nieprawidłowości w czasie pełnionej służby oraz żądania od pracowników usunięcia 
stwierdzonych niedociągnięć i nieprawidłowości; 

6) przeszkolenie pracowników ochrony w zakresie obsługi wagi samochodowej, programu 
wagowego oraz Systemów Sygnalizacji Napadu i Włamania oraz systemu telewizji 
przemysłowej dostarczonej przez Zamawiającego. 

 
§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony środowiska  
i gospodarowania wytworzonymi w trakcie realizacji usługi odpadami zgodnie z ustawą  
z dnia 14 grudnia 2012r. odpadach (Dz.U. z  2022 r. poz. 699 ze zm.). Oświadczenie  
o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania wymagań dot. zasad ochrony środowiska 
stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający w związku ze swoją działalnością zidentyfikował znaczące aspekty 
środowiskowe, których wykaz dostępny jest na stronie https://gwda.pl w zakładce 
„Znaczące aspekty środowiskowe”. Wpływ aspektów środowiskowych wyłonionych u 
Zamawiającego jest stale monitorowany oraz prowadzone są działania ograniczające 
szkodliwy wpływ na środowisko. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących 
zabezpieczenia przeciwpożarowego, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw 
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Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. nr 109 poz.719). 

4. Na terenie Zamawiającego obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, w tym 
zakaz palenia. 

 
§ 10 

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy Strony ustalają zgodnie z Ofertą 
Wykonawcy na łączną kwotę brutto …………….. zł (słownie złotych: ………………………..). 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wypłacane w okresach miesięcznych, z dołu  
w równych kwotach brutto w wysokości: …………………………………………... 

3. Całkowite wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty Wykonawcy 
związane z realizacją usługi. 

4. Termin płatności wynosi do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT.  

5. Zapłata będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy. 
6. W przypadku zwłoki w zapłacie należności, Wykonawca naliczy odsetki ustawowe za 

opóźnienie w transakcjach handlowych. 
7. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, która 

będzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 poz. 2439 ze zm.) 
prowadzony jest rachunek VAT i widnieje  na wykazie prowadzonym przez Szefa KAS.  

9. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 
listopada  2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1666 ze zm.). 

10. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności faktury z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności zgodnie z art. 108a Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 
poz. 931 ze zm.). 

11. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, (jeżeli dotyczy), że są czynnymi podatnikami podatku 
od towaru i usług (VAT) o numerach: 
10.1. NIP  Wykonawcy: … 
10.2. NIP  Zamawiającego: 764-23-52-589. 

 
§ 11 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień 
niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
2.1. w przypadku odstąpienia od Umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto wskazanego 
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w § 10 ust. 1 umowy; 
2.2. za zwłokę w rozpoczęciu świadczenia Usług, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 

w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy za każdy 
dzień zwłoki; 

2.3. za zwłokę w usunięciu nieprawidłowości w okresie wykonywania przedmiotu umowy,  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 
wskazanego w § 10 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia 
następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie nieprawidłowości; 

2.4. za brak Pracownika świadczącego usługi lub niezapewnienie zastępcy pracownika na 
stanowisku pracy - za każdą godzinę nieobecności danego pracownika lub 
niezapewnienia zastępcy danego pracownika - 50 zł. Zamawiający na okoliczność 
zaistnienia takiego zdarzenia, zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia w tym 
okresie czasowym innemu Wykonawcy, natomiast kosztami, które wynikną z tego tytułu 
Zamawiający obciąży Wykonawcę, który dopuścił do wystąpienia przerw czasowych w 
świadczeniu w/w usług; 

2.5. za każdorazowy przypadek nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% łącznej 
kwoty wynagrodzenia brutto za miesiąc, w którym do takiego przypadku doszło. Przez 
nienależyte wykonanie umowy rozumie się zaniedbanie lub zaniechanie podjęcia 
czynności określonych w pkt 2.3. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz 
przekroczenie czasu dojazdu grupy interwencyjnej określonego w pkt 2.2. 
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

2.6. za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – w wysokości kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 
Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników 
świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 
pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono 
przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników 
świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego  
w Specyfikacji Warunków Zamówienia; 

2.7. za nieprzestrzeganie warunków ochrony przeciwpożarowej, określonych  
w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  
i terenów (DZ.U. z 2010r. nr 109 poz.719), w tym używanie otwartego ognia lub palenie 
tytoniu przez pracowników Wykonawcy, na terenie Zamawiającego, w wysokości 500,00 
zł za każde zdarzenie udokumentowane przez Zamawiającego; 

2.8. za wykonywanie usługi przez podmiot do tego nieuprawniony, jeżeli usługi objęte 
przedmiotem umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż 
podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego, zgodnie z § 6 umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 
niniejszej umowy. Realizacja zamówienia przez podwykonawcę nieposiadającego 
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dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 4 będzie równoznaczna z uznaniem 
Podwykonawcy jako podmiot nieuprawniony do wykonania usługi; 

2.9. w przypadku utraty, wygaśnięcia lub nieprzedłużenia koncesji Wykonawcy w wysokości 
2000 PLN za każdy dzień świadczenia usługi po wystąpieniu takiego stanu rzeczy; 

2.10. w przypadku niespełnienia obowiązku posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w okresie trwania mowy zgodnie § 7 ust. 1, lub zmniejszenia 
kwoty ubezpieczenia poniżej kwoty wskazanej w § 7 ust. 1 umowy w wysokości 1% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swoich zobowiązań wobec 
Wykonawcy, na co przez podpisanie Umowy wyraża zgodę Wykonawca. 

4. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie możliwe, 
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 21 dni od dnia otrzymania 
noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania 
uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto 
wskazanego w § 10 ust. 1 umowy w razie odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze Stron,  
z powodu okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

 
§ 12 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

§ 13 
1. Poza przypadkami określonymi w ustawie Kodeks cywilny, Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa poniżej w terminie 14 dni od 
powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu: 
1.1.  jeżeli Zamawiający trzykrotnie naliczy kary umowne z tytułu nienależytego wykonania 

umowy, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 5, 
1.2. gdy Wykonawca skierował do wykonywania obowiązków wynikających z umowy, osoby 

nieposiadające zadeklarowanych umiejętności, 
1.3. gdy Wykonawca utraci uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy 

(Koncesję), 
1.4. gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy, 

1.5. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 
lub jego znacznej części, 

1.6. gdy Wykonawca nie posiada aktualnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 
1, 
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1.7. jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonania obowiązków w terminie 2 dni od pisemnego 
wezwania do rozpoczęcia pełnienia czynności wynikających z niniejszej umowy lub 
przerwał ich wykonywanie na okres dłuższy niż 3 dni, 

1.8. w przypadku naliczenia kar umownych stanowiących lub przekraczających 25% wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1, 

1.9. gdy Wykonawca ujawni informacje niejawne, poufne, w których posiadanie wejdzie  
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Odstąpienie od  Umowy wymaga uzasadnienia i  winno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 
§ 14 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, w przypadku 

gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewi-
dzieć w chwili zawarcia umowy, tj.: 
2.1. w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z 

prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych orga-
nów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień 
umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego; 

2.2. w przypadku wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwy-
czajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało 
się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia  
Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. 

3. Siła Wyższa obejmuje w szczególności niżej wymienione okoliczności:  
3.1. wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych; 
3.2. rebelia, terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cy-

wilny,  
3.3. bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż pracownicy Wy-

konawcy lub  Podwykonawcy;  
3.4. awarii wywołanej działaniem amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, promie-

niowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego z wyjątkiem tych, które mogą być 
przypisane użyciu przez Wykonawcę takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promie-
niowania, radioaktywności;  

3.5. klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, powodzie;  
3.6. stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii.  

4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie niezwłocznie uzasadnione kroki w 
celu usunięcia zaistniałych przeszkód wywołanych siłą wyższą, tak aby wywiązać się ze swoich 
zobowiązań oraz zminimalizować szkodę wywołaną siłą wyższą.  

5. Strony nie poniosą odpowiedzialności za odstąpienie od umowy z powodu uchybienia, jeżeli 
ich opóźnienie w należytym wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy jest wynikiem zda-
rzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych 
płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły wyższej.  
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6. Jeżeli siła wyższa uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie któregokolwiek z jej zobowią-
zań wynikających z niniejszej umowy, to Strona ta powiadomi drugą Stronę o wydarzeniu lub 
okolicznościach stanowiących siłę wyższą i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie jest 
niemożliwe. Powiadomienie to będzie dokonane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
7 dni od dnia, w którym Strona ta dowiedziała się lub powinna była dowiedzieć się, przy za-
chowaniu należytej staranności, o odnośnym wydarzeniu lub okoliczności stanowiącej siłę 
wyższą. 

7. Brak powiadomienia lub zwłoka w powiadomieniu drugiej Strony o wystąpieniu siły wyższej 
spowoduje, iż Strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na siłę wyższą jako przy-
czynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.  

8. W razie dokonania powiadomienia zgodnie z ust. 6, Strona ta będzie mogła powoływać się na 
siłę wyższą wnosząc o zwolnienie jej z zobowiązania lub przesunięcie terminu jego wykonania. 

9. Każda ze Stron zobowiązana jest czynić wszelkie rozsądne i możliwe starania, aby zminimali-
zować, będące wynikiem siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu umowy. 

10. Strona niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o ustąpieniu oddziaływania siły wyższej. 
 

§ 15 
1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje 

się do informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu Umowy, przy czym 
o zaistniałych w tym zakresie trudnościach i przeszkodach Wykonawca będzie informował 
Zamawiającego niezwłocznie na piśmie/drogą elektroniczną, a w nagłym przypadku – także 
ustnie lub drogą telefoniczną. Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie rozwiązywania 
wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania umowy. 

2. Osobą reprezentującą Zamawiającego w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest Kinga 
Bartol - Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego, tel. 67 211 35 41, email: bartol@gwda.pl.  

3. Wykonawca wyznacza stałego Koordynatora, który jest zobowiązany do utrzymywania stałego 
kontaktu z Zamawiającym oraz zobligowany jest do niezwłocznego przyjazdu do miejsca 
wykonywania usługi na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego. Do zadań Koordynatora 
należy organizowanie i sprawowanie nadzoru nad świadczeniem usług oraz zarządzanie 
personelem Wykonawcy. Osobą pełniącą funkcję stałego Koordynatora, 
jest…………………………..  tel. …. email.. 

4. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 2-3 Zmiana osób nie 
wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

5. Zmiany osób, o których mowa w ust. 2-3, dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie 
drugiej Strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz adresu 
służbowej poczty elektronicznej osoby zmieniającej jedną z osób, o których mowa w ust. 2-3. 

6. Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych, które 
uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy to zmiany 
adresu do doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków 
bankowych. Zmiana danych kontaktowych nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, a jedynie 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o ich dokonaniu. Zmiana powyższych danych, w 
braku niezwłocznego powiadomienia o zmianie, nie może wywołać negatywnych skutków dla 
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drugiej Strony, w szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie 
uważana za skutecznie doręczoną. 

 
§ 16 

1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu lub 
rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 
Zamawiającego, obejmujących:  
1.1. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz., 
1233), 

1.2. informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa 
Zamawiającego. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zwane są dalej „Informacjami Poufnymi”. 
3. Informacje Poufne mogą być udostępnione wyłącznie osobom dającym rękojmię zachowania 

tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu Umowy.  
4. Ujawnianie Informacji Poufnych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w wypadku gdy ma 

zostać dokonane w celu innym niż należyte wykonanie umowy, jest dopuszczalne tylko za 
uprzednim zezwoleniem drugiej Strony, wyrażonym w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, przy czym w razie wątpliwości należy skonsultować zamiar ujawnienia Informacji 
Poufnej z przedstawicielem drugiej Strony.  

5. W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia Informacji Poufnych w całości 
lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, Strona ta 
zobowiązana jest jedynie uprzedzić  drugą Stronę o nałożonym na nią obowiązku. 

6. W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu Informacji Poufnych 
zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu umożliwienia jej 
podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych.  

7. Strona ma obowiązek zapewnić ochronę Informacji Poufnych według najwyższych 
przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci 
teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane 
Informacje Poufne drugiej Strony, a także kontrolować ochronę Informacji Poufnych oraz 
przestrzegać przepisów o ochronie poufności informacji. 

 
§ 17 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

2. Strony ustalają, iż pod pojęciem dni roboczych rozumieją dni od poniedziałku do piątku nie 
będące dniami ustawowo wolnymi od pracy. 

3. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku 
z wykonaniem Umowy, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór 
będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 
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4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

5. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: 
1) Załącznik nr 1 do umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
2) Załącznik nr 2 do umowy – Koncesja Wykonawcy. 
3) Załącznik nr 3 do umowy – Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych. 
4) Załącznik nr 4 do umowy - Wykaz Pracowników świadczących Usługi. 
5) Załącznik nr 5 do umowy – Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia.  
6) Załącznik nr 6 do umowy - Wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska. 
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