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Wzór umowy 

 

zawarta w dniu …………………….... pomiędzy: 

Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 6311006640, w imieniu i na rzecz 

którego działa ……………. – Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, 

z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 

z późn. zm.) zostaje zawarta następująca umowa. 

 

§1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi pn. ”Monitorowanie 

instalacji antywłamaniowej i ochrona mienia” w filiach Gliwickim Centrum Organizacji 

Pozarządowych. 

2. Przed przystąpieniem do realizacji umowy Zamawiający jest zobowiązany do przekazania 

Wykonawcy wszelkich dokumentów potrzebnych do prawidłowej realizacji przedmiotu 

umowy (np. schemat określający przyporządkowanie czujników ruchu). 

3. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

1) monitorowanie i rejestrowanie sygnałów przyjętych z lokalnej instalacji 

antywłamaniowej, tj. przyjmowanie sygnałów z lokalnej instalacji antywłamaniowej i 

przekazywaniu odpowiadających tym sygnałom informacji wskazanym przez 

Zamawiającego osobom lub instytucjom, 

2) podejmowanie interwencji na każdy sygnał alarmowy odebrany przez centrum 

monitorowania z lokalnej instalacji antywłamaniowej. 

4. Interwencja ma na celu udaremnienie powstania szkody w mieniu Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do wysłania na miejsce zdarzenia dwuosobowej grupy 

interwencyjnej, uzbrojonej w potrzebą broń do prawidłowego przeprowadzenia interwencji 

i poruszającą się oznakowanym samochodem, współpracującą z policją, strażą miejską 

lub podobnymi służbami. 

5. W przypadku zaistnienia bezpośredniego zagrożenia ochranianych obiektów lub osób w 

nim przebywających czas dojazdu do obiektów: 

1) nie może być dłuższy niż 5 minut w nocy (20:00-06:00) od chwili otrzymania sygnału 

alarmowego, 
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2) nie może być dłuższy niż 15 minut w dzień (06:00-20:00) od chwili otrzymania sygnału 

alarmowego. 

6. Osoby upoważnione przez Zamawiającego mogą odwołać interwencję drogą telefoniczną 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia fizycznej ochrony obiektu aż do jej 

odwołania przez osoby uprawnione przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający ma prawo do wykonania okresowych kontroli prawidłowego działania 

instalacji antywłamaniowej poprzez wywołanie alarmu kontrolnego po uzgodnieniu z 

Wykonawcą podając indywidualny kod indentyfikacyjny. 

9. Zamawiający uprawniony jest w ramach kontroli wezwać grupę interwencyjną, w celu 

sprawdzenia czasu stawiennictwa oraz prawidłowego działania raz na 3 miesiące.  

10. O każdym stwierdzonym przypadku niewłaściwego wykonania umowy Zamawiający 

powiadamia Wykonawcę drogą elektroniczną lub za pomocą poczty tradycyjnej. 

11. Wykonawca zapewnia wykonanie umowy przy pomocy osób posiadających kwalifikacje 

zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

2142 z późn. zm.) oraz posiadających poświadczenie bezpieczeństwa. 

12. Postępowanie w przypadku zaistnienia szkody: 

1) pracownik Wykonawcy zobowiązany jest natychmiast po stwierdzeniu kradzieży 

zawiadomić o tym ustnie (kontakt osobisty lub telefoniczny) Zamawiającego, 

kierownictwo Wykonawcy oraz właściwą jednostkę Policji, 

2) Zamawiający przeprowadza inwentaryzację w celu ustalenia skradzionych 

przedmiotów, w której Wykonawca ma prawo uczestniczyć, 

3) po przeprowadzeniu inwentaryzacji Zamawiający w miarę możliwości winien podać 

rodzaj i ilość oraz przypuszczalną wartość skradzionych przedmiotów, 

4) Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie niezbędnego dochodzenia 

zamierzającego do ustalenia okoliczności powstania szkody oraz jej wysokości, jak 

również udzieli wyjaśnień i przedstawi dowody jakich odpowiednio do stanu sprawy 

można wymagać, 

5) Zamawiający zobowiązany jest sporządzić na własny koszt dokładne zestawienie 

strat celem wypłaty odszkodowania, 

6) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów opinii rzeczoznawcy, 

7) Wykonawca wypłaci Zamawiającemu odszkodowanie przelewem na numer rachunku 

bankowego podanego przez Zamawiającego drogą elektroniczną. 

13. W razie odzyskania skradzionych przedmiotów Zamawiający zobowiązany jest 

powiadomić Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający odzyskał skradzione przedmioty w stanie 

niezmienionym, Wykonawca jest wolny od obowiązku wypłacenia odszkodowania, a gdy 

odszkodowanie zostało już wypłacone Zamawiający zobowiązany jest zwrócić 

Wykonawcy kwotę wypłaconego odszkodowania. W przypadku gdy skradziony przedmiot 

po odzyskaniu wymaga konserwacji Wykonawca pokryje jej koszt lub zostanie on 

potrącony z odszkodowania, które Zamawiający jest zobowiązany zwrócić Wykonawcy. 

Ocena wartości odzyskanych z kradzieży przedmiotów winna być dokonana w obecności 

przedstawicieli obu Stron 

§2 

1. Umowę zawiera się na czas określony: 01.04.2020-31.03.2023. 

2. Miejsce wykonania przedmiotu umowy są filie Gliwickiego Centrum Organizacji 

Pozarządowych zlokalizowanych: 

1) przy ul. Jagiellońska 21 w Gliwicach, 

2) przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach, 
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3) przy ul. Studzienna 6 w Gliwicach, 

4) przy ul. Zwycięstwa w Gliwicach. 

§3 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę brutto: 

……………. zł (słownie: …………….), w tym kwota netto w wysokości ……………. zł 

(słownie: …………….) i podatek VAT w wysokości ……………. zł. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy w okresie jednego miesiąca 

ustala się na kwotę brutto: ……………. zł (słownie: …………….), w tym kwota netto w 

wysokości ……………. zł (słownie: …………….) i podatek VAT w wysokości ……………. 

zł. 

3. Wynagrodzenie za każdą rozpoczętą godzinę przebywania na obiekcie w celu, o którym 

mowa w §1 ust. 7 wynosi ………. zł brutto za 1 rbg., za wyjątkiem pierwszej godziny, która 

jest wliczona w wynagrodzenie, o którym mowa w ust. §3 ust. 2 umowy 

4. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy ……………. w terminie 14 dni 

od daty wykonania przedmiotu umowy i dostarczenia poprawnie wystawionej faktury 

VAT/rachunku do siedziby Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że wskazany na rachunkach/fakturach rachunek bankowy jest 

rachunkiem firmowym/osobistym Wykonawcy. 

6. Jednorazowa zmiana terminu w ust. 4 może zostać dokonana za obopólną zgodą Stron 

umowy. W takim przypadku nie jest wymagany aneks, a jedynie pisemna notatka. 

7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Dokumenty finansowo-księgowe powinny być wystawione na następujące dane: 

1) nabywca: 

Miasto Gliwice 

ul. Zwycięstwa 21 

44-100 Gliwice 

NIP: 6311006640; 

2) odbiorca oraz adres korespondencyjny: 

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych 

ul. Zwycięstwa 1 

44-100 Gliwice 

9. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie brutto, o którym 

mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do 

wystawienia faktur zgodnie z wynagrodzeniem brutto podanym w umowie. Natomiast w 

przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust. 

1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem 

obowiązującej w dacie zawarcia umowy stawki podatku od towaru i usług nie ulegnie 

zmianie. 

10. W  przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia o 

potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty 

elektronicznej Wykonawcy. Dokumenty przekazane na wskazany w umowie adres poczty 

elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. Strony zobowiązują się do 

poinformowania drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu poczty 

elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, uznaje się, że nota 

księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane na dotychczasowy adres poczty 

elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia. 
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11. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 

księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w umowie 

przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

12. Wykonawca nie ma prawa dokonywać obrotu wierzytelnościami wynikającymi z umowy 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli działalności Wykonawcy w zakresie 

objętym umową. 

14. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu 

odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 

15. Zamawiający może dokonać zapłaty należności przelewem w formie metody podzielonej 

płatności. 

16. W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 15 

Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy, zaś wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną na 

fakturze na osobny rachunek Wykonawcy. 

§4 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innemu podmiotowi lub 

innemu realizatorowi bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności. 

§5 

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie wymagane prawem uprawnienia  

do wykonania przedmiotu umowy. 

§6 

1. W razie wystąpienia istotniej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu 

umowy nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za wykonaną 

część przedmiotu umowy. 

2. Strony umowy mają prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez 

wypowiedzenia w sytuacji rażącego naruszenia warunków umowy przez którąkolwiek ze 

Stron umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości umowy, o 

której mowa w §3 ust.1, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za 

które odpowiada Zamawiający, za wyjątkiem tych, o których mowa w ust. 1. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%  wartości umowy, o 

której mowa w §3 ust.1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca. 

5. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 3-4 Strony mają prawo do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy kary umowne nie 

pokrywają ich szkód. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych mu kar umownych z 

wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 2. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadach ogólnych za szkody osób trzecich 

wynikających z jego działania. 
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§7 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy jest: 

……………., tel. ……………., mail. …………….. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach dotyczących realizacji umowy jest: 

……………., tel. ……………., mail. ……………..  

3. Strony ustalają, że wzajemne kontakty odbywać się będą w formie rozmów telefonicznych 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4. Zmiana przedstawicieli Stron nie wymaga wprowadzenia aneksu. W takiej sytuacji Strona 

przeciwna musi zostać poinformowana pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną). 

5. Strony ustalają adresy podane w komparycji do umowy oraz maile podane w ust. 1-2 jako 

adresy do doręczeń wszelkich dokumentów, zawiadomień i oświadczeń związanych z 

realizacją umowy i uznają wszelką korespondencję przesłaną pod te adresy za skutecznie 

doręczoną. 

§8 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §7 ust. 4. 

§9 

Do spraw nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego (t. j. Dz. U z 2019 poz. 1145 z późn. zm.). 

§10 

W przypadku sporów między Stronami pozostającymi w związku z realizacją umowy, Strony 

dołożą wszelkich starań, aby spory te rozwiązać polubownie. W przypadku niemożności ich 

polubownego załatwienia spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§11 

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wyszczególnieni we wstępie do umowy 

oświadczają, że posiadają umocowania prawne pozwalające na prawomocne podpisanie 

umowy. 

§12 

Postanowienia niniejszej umowy mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich 

za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych. 

§13 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron.  

 

         ………………………..                 ……………………… 

    Zamawiający            Wykonawca 


