
UMOWA Nr ……../ZOO/2022 

 

zawarta w Płocku, w dniu …................................. roku pomiędzy: 

.………………………………………………………………………………., reprezentowaną przez: 

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

zwaną dalej zamawiającym 

 

a 

.………………………………………………………………………………., reprezentowaną przez: 

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

zwanym dalej wykonawcą, 

 

o następującej treści. 

 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze 

zm.) 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz zamawiającego, 

zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Opisem przedmiotu zamówienia i ofertą 

wykonawcy, na warunkach określonych w niniejszej umowie świadczenie usługi na terenie ZOO 

w Płocku w zakresie dozorowania i ochrony terenu, obiektów, osób i mienia ZOO  

w Płocku w 2022 roku. 

2. Ustala się następujące stanowiska pracy ochrony:  

a) Brama główna (Portiernia1). 

b) Brama zaplecza administracyjno-technicznego (Portiernia2)   

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do umowy. 

 

§ 2 
1. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności: 

1) Świadczenie usługi przy zachowaniu najwyższych standardów przewidzianych dla 

przedmiotu zamówienia. 

2) Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie, których wykonawca, jego 

personel, podwykonawcy lub osoby za pomocą, których wykonuje przedmiot umowy 

wszedł/weszli w związku z realizacją niniejszej umowy, przez cały okres obowiązywania 

umowy, a także po jej zakończeniu. 

3) Zapewnienie i skierowanie przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania przedmiotu 

umowy w całym zakresie, odpowiedniej ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy  

o pracę  w rozumieniu przepisu art. 22 § 1  Kodeksu pracy, stosownie do zakresu i rodzaju 

prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, która umożliwi wykonanie umowy 

zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią. Powyższy zapis dotyczy każdej roboczogodziny 

pracownika ochrony oraz zastępstw pracowników ochrony.  

4) Po podpisaniu umowy, najpóźniej 5 dni od daty rozpoczęcia realizacji usługi wykonawca 

jest zobowiązany przekazać zamawiającemu: 

a) wykaz wszystkich osób wyznaczonych  bezpośrednio do realizacji usługi. Z treści 

otrzymanego przez zamawiającego wykazu powinny wynikać informacje dotyczące m.in. 

danych osób co do ich tożsamości, tj. imię, nazwisko, forma zatrudnienia tych osób, 

wymiaru czasu ich pracy, okres trwania zatrudnienia, 

b) zgody osób wymienionych w wykazie o którym mowa w pkt 4a na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Wykonawca powinien 

poinformować zatrudnionych pracowników, o fakcie udostępnienia danych osobowych 

ich dotyczących zamawiającemu, 



c) zgłoszenia ZUS ZUA dotyczące osób wymienionych w wykazie o którym mowa w pkt 

4a, 

d) oświadczenie każdego zatrudnionego pracownika (o zatrudnieniu przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę) wymienionego w wykazie o którym mowa 

w pkt 4a, 

e) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu przy realizacji przedmiotu 

umowy osób wymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 4a na podstawie umowy  

o pracę, 

f) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę każdego zatrudnionego 

pracownika wymienionego w wykazie o którym mowa w pkt 4a. Kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. w szczególności 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. 

5) Wykaz, o którym mowa w pkt. 4a wykonawca jest zobowiązany w trakcie obowiązywania 

umowy aktualizować każdorazowo, w przypadku zmiany obsady osób wykonujących 

przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawiać zaktualizowany wykaz wraz 

z dokumentami wymienionymi w pkt 4b-f zamawiającemu niezwłocznie (nie dłużej niż 7 

dni kalendarzowych od zaistnienia zmiany). Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

kontroli zatrudnienia przy realizacji usługi osób, o których mowa w pkt. 4a. Kontrola może 

być przeprowadzana bez wcześniejszego uprzedzenia o tym fakcie wykonawcy.  

6) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony będzie do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w pkt 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów   

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

7) W trakcie realizacji zamówienia wykonawca przedłoży zamawiającemu do 20-go każdego 

miesiąca za miesiąc poprzedni dokument ZUS RCA - miesięczny raport ZUS, imienny (bez 

kwot) dla każdej osoby wykonującej wskazane w  pkt 3 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia. 

8) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym               

w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy              

o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w  pkt 3 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy  



z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 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; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                           

o ochronie danych osobowych. 

9) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3 czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej  

w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 4 umowy. Niezłożenie przez wykonawcę  

w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów  

w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w pkt 3  czynności.  

10) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

2. Wykonawca oświadcza, że czynności przewidziane niniejszą umową (określone w opisie 

przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do umowy) będą wykonywane przez jego 

pracowników ochrony za działania lub zaniechania których ponosi wykonawca wobec 

zamawiającego pełną odpowiedzialność. 

3. Zamawiający wymaga od wykonawcy ustalenia stałych osób realizujących przedmiot umowy  

u zamawiającego. Wykonawca może zastąpić osoby wykonujące przedmiot umowy innymi 

osobami, na co najmniej takich samych warunkach jakie zostały określone w umowie,                          

w zakresie zatrudnienia pracowników na umowę o pracę. Zmiany ww. po uzyskaniu akceptacji 

zamawiającego nie wymagają formy aneksu, a zgłoszenie zmiany musi nastąpić na co najmniej 

trzy dni wcześniej. 

4. Pracownicy ochrony wskazani przez wykonawcę do realizacji umowy muszą być wpisani na 

listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisanych - zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany każdej z osób skierowanych do 

wykonywania czynności ochrony, która przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy 

dała powód do uzasadnionych skarg.  

6. Wykonawca oświadcza, że pracownicy ochrony zatrudnieni przy wykonywaniu przedmiotu 

umowy zostali przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisów bhp i p.poż.  

7. Na wykonawcy ciąży obowiązek spełnienia wszelkich wymagań związanych z dostosowaniem 

miejsc pracy dla swoich pracowników, do obowiązujących przepisów w zakresie bhp, p.poż 

 i Kodeksu pracy. 

8. Pracownicy ochrony będą umundurowani zgodnie z zasadami określonymi w ustawie                                

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995). 

9. Wykonawca wyposaży swoich pracowników w urządzenia pozwalające na utrzymanie 

łączności między posterunkami.  

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania wszelkich niezbędnych koncesji i zezwoleń 

wymaganych prawem przez cały okres obowiązywania umowy. 



2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za powstałe z jego winy szkody       

podczas realizacji zamówienia.  

3. Wykonawca odpowiadać będzie za szkody spowodowane zniszczeniem mienia, kradzieżą z 

włamaniem, kradzieżą, pożarem lub innymi zdarzeniami do pełnej wysokości powstałej szkody 

- w sytuacji wyrządzenia jej z przyczyn leżących po stronie pracowników wykonawcy. 

Wykazanie braku odpowiedzialności  za szkodę ciążyć będzie na wykonawcy.  

4. Zamawiający nie odpowiada za szkody powstałe na osobach trzecich i w ich mieniu wyrządzone 

przy wykonywaniu czynności ochrony przez wykonawcę. 

5. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej obejmującej łącznie odpowiedzialność cywilną na sumę 

ubezpieczenia o wartości …………………………………………. zł (zgodnie z przedstawioną 

polisą podczas negocjacji).  

6. Ubezpieczenie, o których mowa w ust. 5, musi pozostać w mocy przez cały czas trwania  

umowy.  

7. W przypadku posiadania ubezpieczenia, w okresie krótszym niż termin obowiązywania umowy, 

wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów ubezpieczenia na następny okres                   

i  przedkładania zamawiającemu dokumentu potwierdzającego ten fakt na 7 (słownie: siedem) 

dni przed upływem terminu dotychczasowego ubezpieczenia, pod rygorem prawa 

zamawiającego do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1. Suma 

gwarancyjna przez cały okres trwania umowy nie może być niższa niż określona w ust. 5. 

8. Ubezpieczenie OC służy pokryciu roszczeń zamawiającego,  pracowników oraz osób trzecich 

powstałych z tytułu wykonywania przedmiotowej umowy oraz w wyniku zaniechania 

wykonywania przedmiotu umowy.  

 

§ 4 
1. W przypadku powierzenia części usług będących przedmiotem niniejszej umowy 

podwykonawcom, wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie tych 

usług oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawców.  

2. Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec 

zamawiającego. 

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców oraz 

ich pracowników, - jak za działania własne.  

4. Wykonawca reprezentuje podwykonawcę w stosunkach z zamawiającym. 

5. Wykonawca ma obowiązek informować na piśmie zamawiającego o podwykonawcach, którym 

powierzy do wykonania określony zakres usług przedmiotu niniejszej umowy w terminie do 3 

dni od dnia dokonania przedmiotowego powierzenia. 

6. Zapłata należna podwykonawcy powinna być dokonana przez wykonawcę po wykonaniu 

zakresu usług określonych w umowie o podwykonawstwo.  

7. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie zamawiającego udzielić mu informacji dot. 

podwykonawców w terminie do 3 od dnia od przedmiotowego żądania. 

 

§ 5 
1. Zamawiający obowiązany jest do:  

1) nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń ochrony (portiernia 1 – Brama Główna, portiernia 

2 – Brama zaplecza administracyjno-technicznego), w których będą pełnione dyżury, 

2) udostępnienia do celów związanych z ochroną środka łączności - telefonu umiejscowionego 

w portierni ZOO - Brama Główna. Podstawą do obciążenia wykonawcy za rozmowy 

prywatne pracowników ochrony będzie wydruk rozmów tzw. biling, 

3) przekazania wszelkich informacji oraz materiałów, jakie Strony uznają za niezbędne do 

prawidłowego wykonania umowy przez wykonawcę. 

 

 

 

 



§ 6 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli wykonywania zadań ochronnych 

przez pracowników wykonawcy lub podwykonawcy, o każdej porze przez osoby wskazane  

w § 7 ust 1 niniejszej umowy.  

2. Zakres kontroli zamawiającego obejmuje w szczególności: 

1) sprawdzenie poprawności wykonywania zadań przez pracowników ochrony wykonawcy 

wynikających z niniejszej umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia;  

2) sprawdzenie ważności legitymacji kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;  

3) sprawdzenie trzeźwości pracowników ochrony lub realizacji zadań pod wpływem innych niż 

alkohol środków odurzających;  

4) sprawdzenie sprawności technicznej środków łączności;. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentacji i dokonywanie wpisów do 

książki służby przez osoby upoważnione o których mowa w § 7 ust 1 niniejszej umowy.  

 

§ 7 

1. Ustala się, że wymienione poniżej osoby będące przedstawicielami zamawiającego  

mają prawo wydania dyspozycji, polecenia służbowego pracownikom wykonawcy:  

1) …………………………………………………………….. tel. ……………………………. . 

2) …………………………………………………………….. tel. ……………………………. . 

2. Dyspozycje i polecenia służbowe, o których mowa w ust. 1 mogą być wydawane w formie 

pisemnej lub ustnej z pominięciem wykonawcy. Odmowa ich wykonania przez pracownika 

ochrony może nastąpić jedynie w przypadku, jeżeli nie mieszczą się w przedmiocie umowy lub 

są sprzeczne z przepisami prawa. 

3. W zakresie kontroli należytego wykonania umowy osobą odpowiedzialną ze strony 

wykonawcy jest …………………………………………… tel. ……………………………... . 

4. W zakresie należytego wykonania umowy dotyczącego wymogu zatrudniania osób 

przewidzianych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę – 

osobą odpowiedzialna ze strony wykonawcy jest ………………………………………… tel. 

……………………………... . 

5. W zakresie kontroli należytego wykonania umowy osobą odpowiedzialną ze strony 

zamawiającego jest ……………….…………………….…… tel. …………………………….. . 

 

§ 8 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje przez okres 10 miesięcy od dnia  

01.03.2022 r. 
 

§ 9 

1. Strony ustalają cenę za 1 godzinę pracy pracownika ochrony w wysokości ………… zł netto / 

……… zł brutto.  

2. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przez wykonawcę czynności, zgodnie                              

z wymogami zamawiającego zawartymi w umowie, SWZ i Opisie przedmiotu zamówienia do 

łącznej kwoty: 

- Wartość całkowita usługi netto …................................................................. zł. 

Słownie: …...................................................................................................... . 

- Podatek VAT: …....................... %, …........................................................... zł 

Słownie: …...................................................................................................... . 

- Wartość całkowita usługi brutto: …............................................................... zł. 

Słownie: …...................................................................................................... . 

3. Wykonawca zapewnia niezmienność cen świadczonej usługi w okresie trwania umowy, za 

wyjątkiem sytuacji określonych w § 17 ust. 2. 

4. Wykonawca będzie wystawiał faktury za wykonane usługi po zakończeniu danego miesiąca 

kalendarzowego. 

5. Kwoty określone w niniejszym paragrafie wyczerpują wszystkie zobowiązania zamawiającego 

w stosunku do wykonawcy z tytułu wykonywania umowy. 



6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę zgodnie 

z poprawnie wystawioną fakturą VAT w terminie 30 dni od daty jej otrzymania zawierającej 

następujące dane: 

- Nabywca: Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o., 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, 

NIP: 7743264757 

 - numer rachunku bankowego wykonawcy. 

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

8. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur, w wysokości odsetek 

ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

 

§ 10* 

I wersja  

 

1. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 

2. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem  

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za 

dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 9 ust. 6. 

3. Wykonawca  oświadcza,  że  numer  rachunku  rozliczeniowego  wskazany  we  wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie  

z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek 

VAT oraz że rachunek ten znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tzw. białej liście podatników 

VAT. 

4. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez wykonawcę na fakturze nie spełnia 

wymogów określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, zamawiający wstrzyma się  

z dokonaniem zapłaty za realizację przedmiotu umowy do czasu wskazania innego rachunku 

przez wykonawcę, który będzie spełniał warunki określone w ust. 3. W takim przypadku 

wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie płatności za okres od 

pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w § 9 ust. 5 do 7-go dnia od daty 

powiadomienia zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi z ust. 3. 

5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez 

zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 3 oraz ust. 4 

okażą się niezgodne z prawdą. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego 

tytułu na zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, 

jaka powstała u zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie,  

z zakwestionowanych przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku 

VAT na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur dokumentujących realizację 

przedmiotu umowy. 

 

II wersja  

 

1. Wykonawca oświadcza, że nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 

2. Wykonawca  oświadcza,  że  numer  rachunku  rozliczeniowego  wskazany  we  wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, nie jest rachunkiem, dla którego zgodnie  

z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek 

VAT oraz że rachunek ten znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tzw. białej liście podatników 

VAT. 

_______________________________________________________________________________ 
*(postanowienia §10 umowy - I lub II wersja - będą miały zastosowanie w zależności od oświadczenia złożonego przez wykonawcę 

przed podpisaniem umowy). 

 

 



§ 11* 
I wersja  

 

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę/faktury, o których mowa  

w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku 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.). Faktury ustrukturyzowane należy przesyłać na 

Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: …………………. 

2. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy określonej w ust. 1 nie wyraża 

zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których 

mowa w art. 2 pkt 3 ustawy określonej w ust. 1, za pośrednictwem platformy elektronicznego 

fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia wykonawcy z obowiązku przedłożenia 

wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego 

rozliczenia umowy.  

3. Jeżeli wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia na 

fakturę/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie zamawiającego na adres 

e-mail: sekretariat@zoo.plock.pl, najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury. 

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. 

d) ustawy określonej w ust. 1. 

 

 albo  

 

II wersja  

 

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.  

2. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku  

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.) nie 

wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych,  

o których mowa w art. 2 pkt 3 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. 2020 poz. 1666, ze zm.), za pośrednictwem platformy 

elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia wykonawcy z obowiązku 

przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do 

prawidłowego rozliczenia umowy.  

3. Jeżeli wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia na 

fakturę/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie zamawiającego 

na adres e-mail: sekretariat@zoo.plock.pl, najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem 

faktury.  

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5d) 

ustawy określonej w ust. 2 

____________________________________________________________________________ 
*(postanowienia §11 umowy - I lub II wersja - będą miały zastosowanie w zależności od oświadczenia złożonego przez 

wykonawcę przed podpisaniem umowy). 

 

 

§ 12 

1. W razie zaistnienia jakichkolwiek okoliczności powodujących narażenie na straty dóbr 

zamawiającego podlegających ochronie zgodnie z treścią § 1 obowiązuje następujący tryb 

postępowania:   

1) wykonawca niezwłocznie podejmie odpowiednie działania zmierzające do przeciwdziałania 

powstałemu zagrożeniu, 

2) wykonawca niezwłoczne zawiadamia o zaistniałej sytuacji Zarząd ZOO Płock Sp. z o.o. lub 

inne upoważnione przez niego osoby, 



3) wykonawca sporządza protokół ze zdarzenia. 

 

§ 13 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w przypadku każdorazowego 

protokolarnego stwierdzenia nienależytego wykonania umowy prze wykonawcę polegającego 

w szczególności na: 

1) odstąpieniu przez wykonawcę od ustalonych procedur postępowania,  

2) pozostawieniu niezabezpieczonego wejścia lub wjazdu na chroniony obiekt, 

3) niepodjęciu działań zapobiegawczych w przypadku zaistnienia sytuacji wymagających 

podjęcia działań przez wykonawcę’, 

4) niewłaściwym ubiorze lub wyposażeniu personelu ochrony,  

5) zmiany osób realizujących przedmiot umowy bez uprzedniej zgody zamawiającego. 

2. Protokół o którym mowa w ust. 1 zostanie sporządzony i podpisany przez osoby upoważnione 

przez zamawiającego w sytuacji stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, a 

następnie przekazany wykonawcy w terminie do 5 dni od dnia jego sporządzenia. 

3. Przekazanie protokołu, o którym mowa w ust. 2 zostanie dokonane osobie upoważnionej 

wskazanej § 7 ust. 3 i/lub 4. 

4. W sytuacji braku możliwości przekazania protokołu w sposób określony w ust. 3, zamawiający 

przekaże go wykonawcy na adres wskazany w ofercie w tym e-mail. Za datę dostarczenia 

uważa się, datę stempla pocztowego lub datę wysłania wiadomości z poczty elektronicznej 

zamawiającego. 

5. Rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach: 

1) w przypadku trzykrotnego protokolarnego stwierdzenia niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy, 

2) nieprzedstawienia przez wykonawcę aktualnego i opłaconego ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, w tym kontynuacji polisy,  

3) rażącego naruszenia przez wykonawcę warunków niniejszej umowy,  

4) utraty przez wykonawcę koncesji MSWiA na prowadzenia działalności gospodarczej                        

w zakresie ochrony osób i mienia wystawionej na wykonawcę.   

6. Rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia następuje na podstawie 

pisemnego oświadczenia zamawiającego. 
 

§ 14 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty zamawiającemu kary umownej w wysokości: 

1) 50% wynagrodzenia brutto, wynikającego z faktury za ostatni miesiąc, w przypadku 

rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy określonych w § 13 ust 5. 

2) 3000,00 zł, w przypadku każdorazowego protokolarnego stwierdzenia któregokolwiek                        

z zaniedbań, określonych w § 13 ust 1, 

3) 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w przypadku niedostarczenia w wymaganym przez 

zamawiającego terminie dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy                  

o pracę osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 i 8, 

4) 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w przypadku niedostarczenia w wymaganym przez 

zamawiającego terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 i 5, 

5) 5000,00 zł w przypadku rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy określonych w § 15 ust. 1 pkt 3.               

2. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy powstanie szkoda – wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej 

wysokości na zasadach ogólnych k.c. 

3. W przypadku wystąpienia kar umownych po stronie wykonawcy, wykonawca wyraża zgodę na 

potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na kumulowanie przez zamawiającego kar umownych określonych 

w ust. 1. 

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto. 



6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych. 

 

§ 15 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących wykonawcy 

bez zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia będącego 

przyczyną rozwiązania, w szczególności gdy:  

1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji wykonawcy,  

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym 

wykonanie umowy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy,  

4) Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia na umowę o pracę osób, o których mowa  

w § 2 ust. 1 pkt 3. 

2. Rozwiązanie umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.  

 

§ 16 
1. 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, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.  

4. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 

wskazanych w art. 456 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i na warunkach w nim 

określonych, z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy. W takim przypadku, 

wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

dotychczasowej części umowy i nie jest uprawniony do żądania kar czy odszkodowania.  
 

§ 17 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu 

stron, wyrażone na piśmie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez strony pod rygorem 

nieważności.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 

1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp 

możliwość zmiany postanowień umowy określając następujący rodzaj i zakres oraz warunki 

zmiany postanowień umowy dotyczące:  

1) Wynagrodzenia:  

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie należne 

wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej 

stawki podatku od towarów i usług (VAT),  

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia  10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach  

i w sposób określony w ust. 3 – 10, jeżeli zmiany te, będą miały wpływ na koszty 

wykonania umowy przez wykonawcę. Ciężar udowodnienia poniesionych kosztów  

w zakresie, o którym mowa zdaniu poprzednim w całości leży po stronie wykonawcy 

2) Terminu realizacji przedmiotu umowy:  

a) w przypadku niemożności wykonywania przedmiotu umowy w razie zaistnienia 

okoliczności nadzwyczajnych, w szczególności wypełniających przesłanki uzasadniające 

wprowadzenie stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu kląski żywiołowej, termin 



wykonania przedmiotu umowy przedłużony zostanie o czas trwania ww. okoliczności  

uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy i - jeśli dotyczy – o czas niezbędny 

do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, powstałej w 

związku z okolicznościami nadzwyczajnymi, o których mowa powyżej. 

3. Zmiana umowy w zakresie o którym mowa w ust. 2 pkt 1 będzie możliwa po dniu wejścia   

w życie przepisów będących przyczyną tych zmian. 

4. Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmian                      

w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może wystąpić do zamawiającego z pisemnym 

wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy wraz 

z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, 

o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której 

nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę 

wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Jeśli wniosek wykonawcy o dokonanie 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy umowy w zakresie, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b) i c) wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w poprzednim 

zdaniu, zamawiający pozostawia wniosek bez rozpoznania. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 

o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit a), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy 

realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

dotyczących  zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit a). 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a), wartość wynagrodzenia netto 

wykonawcy nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. 

7. Strony oświadczają, że pod pojęciem odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego 

wykonawcy należy odpowiednio rozumieć: 

1) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b) - sumę wzrostu kosztów 

wykonawcy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracowników biorących 

bezpośredni udział w realizacji pozostałej do wykonania części umowy w momencie wejścia 

w życie przepisów dotyczących zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit.b), do wysokości 

wynagrodzenia minimalnego za pracę, obowiązującej po zmianie przepisów lub jej 

odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 

Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją niniejszej 

umowy. 

2) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c) – sumę wzrostu kosztów 

wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę wynikających z konieczności 

odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób biorących bezpośredni udział  

w realizacji pozostałej do wykonania części umowy w momencie wejścia w życie przepisów 

dotyczących  zmiany o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c). Kwota odpowiadająca zmianie 

kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników,  

o których mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b) i c), wykonawca, jest zobowiązany 

dołączyć wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3 dokumenty z których będzie wynikać,                      

w jakim zakresie te zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:  

a) pisemne zestawienie dotyczące liczby osób zatrudnionych i zaangażowanych przez 

wykonawcę bezpośrednio w wykonywanie przedmiotu umowy, ze wskazaniem ich 

wymiaru czasu pracy, 

b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie przepisów  

o w zakresie którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b) pracowników biorących udział  

w realizacji przedmiotu umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części 



wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa 

w ust. 2 pkt 1 lit. b), 

i/lub  

c) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie przepisów   

w zakresie  o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c) pracowników biorących udział  

w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany,  o której mowa  

w ust. 2 pkt 1 lit. c). 

9. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 3 oraz 

odpowiednio dokumentów, o których mowa w ust. 8, zamawiający przekaże wykonawcy 

informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie 

należne wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz 

z uzasadnieniem. 

10. W przypadku nie przedłożenia przez wykonawcę kompletu dokumentów i informacji,                        

o których mowa w ust. 8, zamawiający wyznaczy wykonawcy dodatkowy termin na ich 

uzupełnienie nie krótszy niż 3 dni lecz nie dłuższy niż 7 dni, licząc od dnia wyznaczenia.                   

W takim przypadku termin, o którym mowa w ust. 9, będzie biegł od dnia doręczenia przez 

wykonawcę uzupełnionych dokumentów.  

11. Zawarcie aneksu w przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b), c)  nastąpi nie 

później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez zamawiającego wniosku                           

o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a), zmiana wynagrodzenia brutto nastąpi                     

w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

 

§ 18 

1. W odniesieniu do danych osobowych Strony potwierdzają i zgadzają się, że każda ze Stron 

działa jako administrator danych w zakresie przetwarzania danych osobowych, w związku  

z zawarciem i realizacją umowy oraz dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami. 

2. Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich przedstawicieli zaangażowanych                               

w realizację przedmiotu umowy, lub osób, którymi posługują się przy wykonywaniu umowy, 

do celów kontaktu i zapewnienia jej prawidłowej realizacji . 

3. W zakresie udostępnionych danych osobowych Strony zobowiązują się do przestrzegania 

postanowień 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), w szczególności do przetwarzania 

udostępnionych danych osobowych wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem 

przedmiotu umowy oraz do ich zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie 

trwania umowy, jak i po jej ustaniu. 

4. Jednocześnie Strony zobowiązują się wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO wobec wskazanych przez siebie osób fizycznych. 
 

 

§ 19 

1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu zamówienia Strony rozstrzygać będą 

polubownie, a w razie braku możliwości porozumienia rozstrzygać będzie sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby zamawiającego.  

2. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu 

umowy.  



§ 20 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach pozostających na 

prawach oryginału, po jednej dla każdej ze stron. 

 
Załączniki: 

załącznik nr 1 – Formularz oferty 

załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 
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