
Zał. nr 1 do ogłoszenia 

 

 

UMOWA nr ……/.../20 

 

zawarta w dniu ............. w Warszawie pomiędzy: 

Instytutem Energetyki, Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (kod 01-330), ul. Mory 8, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088963, REGON: 000020586, BDO: 114140,  NIP: 525-

000-87-61, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 

1. ............................................................................................................ 

2. ........................................................................................................... 

a 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

……………………..…………………………….., z siedzibą w …………………….…… przy ulicy 

………….…….....…, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

………….......….......... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 

………………., NIP: ......................., Regon:  ................................, zwanym w treści umowy 

„Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

1.…………………………............................................................ 

 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej) 

(imię i nazwisko) …………………………………..…. prowadzącym jako przedsiębiorca działalność                        

w oparciu o wpis do CEIDG, działającym pod firmą ……………………………………  z siedzibą                     

w ……………….… przy ulicy …………….….,  NIP: ................ Regon: ................, zwanym w treści 

umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

 

1. ....................................................................................................... 

 

 

  

W wyniku przeprowadzonego w trybie art. 138o postępowania o udzielenie zamówienia na usługi 

społeczne o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

§1 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę ochrony mienia w 

obiekcie/wraz z usługą porządkową* oraz mienia znajdującego się na terenie przedmiotowej 

nieruchomości Instytutu Energetyki w Łodzi przy ul. Kopernika 60a w Łodzi / ul. Dostawczej 1 

w Łodzi * w zakresie ujętym w Załączniku Nr A/B * do umowy, stanowiącej integralną część 

niniejszej umowy. 

2. Zamawiający i Wykonawca zachowają w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na 

stan bezpieczeństwa mienia w czasie obowiązywania umowy. 

3. Zamawiający posiada możliwość akceptowania kadry („osoby chroniące”) wyznaczonej przez 

Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia. 

 

 

 



§ 2 

 

1. Strony zawierają umowę na czas 36 miesięcy, tj. od 1.07.2020 r. do 30.06.2023 r. z możliwością 

rozwiązania jej przez każdą ze stron, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem 

na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, 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 mu z tytułu wykonania części umowy.  

 

§ 3 

 

1. Osoba chroniąca podlega bezpośrednio Wykonawcy i tylko od niego może otrzymać polecenia. 

W nagłych uzasadnionych przypadkach Zamawiający lub upoważniony przez niego 

przedstawiciel, może wydać mu specjalne dyspozycje z pominięciem Wykonawcy, pod 

warunkiem odnotowania ich w dokumentacji ochrony. Dyspozycje te będą wykonane tylko w 

przypadku, jeżeli nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan 

bezpieczeństwa ochranianych wartości. 

2. Zamawiający zapewni osobom chroniącym dostęp do sanitariatów oraz warunki socjalne, 

właściwe ze względu na rodzaj czynności. 

3. Zamawiający umożliwi kontrolę czynności ochronnych przez Wykonawcę w każdym czasie. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Wykonawcy o każdej zmianie na 

terenie chronionym, która odbiega od sytuacji istniejącej w dniu  rozpoczęcia usługi i może mieć 

wpływ na jej realizację, w tym szczególnie na bezpieczeństwo chronionego mienia i osoby 

chroniącej. 

5. Zamawiający upoważnia ..................................... do bieżącego współdziałania z Wykonawcą, w 

którego imieniu działa ..................................... - koordynator ds. ochrony. 

 

§ 4 

 

1. Zamawiający może zezwolić na umieszczenie na terenie chronionym tablic informujących, iż 

obiekt jest chroniony przez Wykonawcę. 

2. Tabliczki informacyjne mogą być umieszczone na drzwiach prowadzących do portierni – 1 szt. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony protokołu 

przyjęcia ochrony. 

 

§ 5 

 

1. W razie zagrożenia w ochranianym obiekcie, Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności 

zmierzające do zapobieżenia wystąpieniu szkody, a w razie jej zaistnienia - do ograniczenia jej 

rozmiarów i natychmiastowego powiadomienia przedstawicieli Zamawiającego oraz właściwych 

służb publicznych. 

2. Wstępne dochodzenie, w przypadku wystąpienia szkody, odbywać się winno przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z czynności tych sporządza się 

protokół, w którym określa się rodzaj szkody, wstępną wartość zniszczonych, uszkodzonych lub 

skradzionych przedmiotów, itp. Protokół winien być podpisany przez przedstawicieli Stron. 

3. Materiały ze wstępnego postępowania wewnętrznego, dotyczącego zdarzenia, posiadające 

znamiona przestępstwa, przekazuje się właściwym organom ścigania. 

 

§ 6 

 

Wykonawca w toku wykonywania Umowy zobowiązuje się postępować z należytą starannością.  W 

wypadku spowodowania szkody wynikającej z nienależytego wykonania usługi Wykonawca 

odpowiada na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 



 

§ 7 

(dotyczy ul Kopernika 60a)* 

1. Strony ustalają łączne wynagrodzenie za przedmiot umowy za okres 36 miesięcy w wysokości: 

.................................... zł brutto,  

 Łącznie słownie:..................................................... brutto. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w częściach w formie comiesięcznych 

zryczałtowanych opłat za przedmiot umowy w kwocie: 

........................ zł brutto 

Słownie: ........................................ zł brutto. 

 

  (dotyczy ul. Dostawczej 1a)* 

3. Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: .................................... zł/rbh brutto za usługę 

ochrony mienia słownie:…………………………………………….zł/rbh brutto 

oraz 

wynagrodzenie w formie comiesięcznych zryczałtowanych opłat wysokości : 

................................... zł brutto za usługę porządkową. 

 słownie:....................................................zł. brutto. 

 

4. Płatność za comiesięczną usługę będzie następowała przelewem z konta Zamawiającego  -  w 

terminie 14 dni od daty otrzymania faktury na konto Wykonawcy: 

................................................................................................ 

 

§ 8 

 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną: 

a) w wysokości 0,2% wartości łącznej przedmiotu umowy brutto w przypadku zaprzestania 

świadczenia usługi za każdy dzień. 

b) w wysokości 20 % wartości łącznej przedmiotu umowy określonej jak wyżej, gdy 

Wykonawca odstąpi od umowy lub ją wypowie z własnej winy lub woli, poza przypadkiem 3-

miesięcznego wypowiedzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

2. W przypadku zaprzestania świadczenia usługi przez okres dłuższy niż 1 dzień (co strony uznają 

za ważny powód), Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym z 

winy Wykonawcy i w takim przypadku Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% 

łącznej wartości przedmiotu umowy brutto.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na 

zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przekroczy kwotę zastrzeżonych powyżej kar umownych. 

 

§ 9 

 

Wykonawca ma obowiązek świadczenia usługi zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ustawy 

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj Dz.U.2016.poz. 1432 ze zm.). 

 

§ 10 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu i osobie, powstałe przy 

wykonywaniu przedmiotu umowy, także wynikające z nieprzestrzegania przepisów BHP i ppoż, 

chyba, że są one wynikiem siły wyższej lub powstały z wyłącznej winy Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w 

związku z prowadzoną działalnością. 

 

 

 

 



§ 11 

 

1. Wszystkie zmiany bądź uzupełniania umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień Umowy w przypadkach, gdy: 

a) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:  

 stawki podatku od towarów i usług - o wysokość tej stawki – w zakresie wynagrodzenia 

dotyczącego niewykonanej jeszcze części usługi; 

 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2008 ze zm.) - o wartość 

stanowiącą różnicę pomiędzy stawką przed zmianą, a stawką po zmianie (zmiana 

wysokości wynagrodzenia dotyczy personelu bezpośrednio realizującego przedmiot 

zamówienia) – w zakresie wynagrodzenia dotyczącego niewykonanej jeszcze części 

usługi; 

 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym o wysokość różnicy w 

stawce składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – w zakresie wynagrodzenia 

dotyczącego niewykonanej jeszcze części usługi; 

b) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: 

 nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację Umowy, której nie dało się przewidzieć pomimo zachowania 

należytej staranności i nie jest to zawinione przez Strony, 

 w celu prawidłowego wykonania Umowy niezbędna i konieczna jest zmiana sposobu 

wykonania zobowiązania przez Wykonawcę, czego nie dało się przewidzieć pomimo 

zachowania należytej staranności i nie jest to zawinione przez Strony, 

 niezbędna i konieczna jest zmiana terminu wykonania Umowy ze względu na zaistnienie 

okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym 

terminie, których nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie 

są one zawinione przez Strony, 

 wystąpienia okoliczności siły wyższej przez, którą rozumie się wydarzenia, które w 

chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały 

spowodowane przez okoliczności od nich niezależne takie jak wojna, pożar, susza, 

powódź, inne naturalne klęski, restrykcje lub prawne rozporządzenia rządu; 

c) zmiany nr kont bankowych lub wskazanych osób po stronie  Zamawiającego lub Wykonawcy. 

3. Poza sytuacjami wskazanymi powyżej, zmiana umowy może nastąpić zgodnie z przepisem art. 

144 ustawy Pzp. 

4. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 nie skutkuje obowiązkiem Zamawiającego 

dokonania zmiany Umowy. 

 
§ 12 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o 

zmianie swojego adresu i innych danych teleadresowych, pod rygorem uznania skuteczności 

doręczenia korespondencji, która była wysłana pod ostatnio wskazany przez nią adres. Zmiana 

adresu nie wymaga zmiany umowy.  

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Warszawie . 

 

§ 13 

 

1. Zgodnie z wymaganiami art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE L z 4 maja 2016 r. Nr 119), 



informacja  

o przetwarzaniu przez Instytut Energetyki danych osobowych osób fizycznych, znajduje się na 

stronie internetowej Instytutu Energetyki www.ien.com.pl/rodo; 

2. Zgodnie z wymaganiami art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE L z 4 maja 2016 r. Nr 119), 

informacja o przetwarzaniu przez Wykonawcę danych osobowych osób fizycznych, znajduje się w 

siedzibie firmy. 

 

§ 14 

 

  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla  

  Zamawiającego i jeden egzemplarze dla Wykonawcy. 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

http://www.ien.com.pl/rodo

