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Załącznik Nr 2 do IWZ 

 

Projekt umowy 

świadczenia kompleksowej obsługi w zakresie bhp oraz ppoż. 

zawarta w  dniu …............... roku 

pomiędzy 

Agencją Mienia Wojskowego, 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26A; Oddział Regionalny w Olsztynie, z 

siedzibą przy ul. Kasprowicza 1, 10-219 Olsztyn, posiadającą NIP 526-10-38-122, REGON 011263946-

00378, reprezentowaną przez …………………………….………………..…….,  

zwaną w dalszej części umowy  “Zamawiającym”, 

a  …………………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą w ………………………………………… przy ul. …………………………………….…… wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………….…… 

Nr KRS: …………………… NIP: ………………………… REGON: ……………………………… 

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

lub 

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

prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą …………………………. 

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

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą .……………………………………………………. 

z siedzibą w ………………………………………… przy ul. …………………………………….…… kod 

……….………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

NIP: ………………………… REGON: ……………………………… 

reprezentowanym przez: …………..……………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy  “Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi w treści umowy „Stronami”. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zamówienia, którego wartość 

nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), strony zawarły umowę następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowych 

usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

2. Świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 polega na sprawowaniu obowiązków z zakresu służby bhp 

zgodnie z Działem dziesiątym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2020 r. poz. 1320), 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. poz. 1650) i innymi obowiązującymi w tej dziedzinie aktami 

prawnymi oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 r. poz. 869) i innymi obowiązującymi w tej dziedzinie aktami prawnymi, w tym 

w szczególności Instrukcją o ochronie przeciwpożarowej w resorcie obrony narodowej (Sygn. Ppoż. 1/2009). 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 2. Warunki realizacji umowy 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy określonego 

w § 1. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonywanie usługi, o której mowa w § 1 niniejszej umowy, angażując pracowników posiadających 

stosowne przygotowanie do wykonywania tego rodzaju prac, przy użyciu własnych narzędzi, materiałów  

i transportu; 

2) wykonywanie usługi zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie; 

3) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę: przez 5 dni roboczych w każdym tygodniu przez okres 

trwania umowy – pozostając z Zamawiającym w stałym kontakcie telefonicznym/e-mailowym w godzinach 

pracy Zamawiającego; przy czym Wykonawca przez co najmniej 4 godziny, co najmniej w jeden 
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uzgodniony dzień tygodnia świadczył będzie usługę przebywając w siedzibie Zamawiającego, jednak nie 

więcej niż 20 godzin w tygodniu; 

4) Wykonawca zobowiązuje się przybyć do siedziby Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w 

ciągu 2 (dwóch) godzin, po zasygnalizowaniu takiej potrzeby przez Zamawiającego; 

5) sporządzanie i przekazywania Zamawiającemu sprawozdania miesięcznego z wykonanych czynności;  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji, jaką przejął od niego  

w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w dniu rozwiązania umowy. 

4. Powierzenie wykonania prac objętych niniejszą umową, osobom trzecim niebędącym pracownikami 

Wykonawcy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

5. Za działania lub zaniechania pracowników oraz osób trzecich, którym Wykonawca powierzy wykonywanie prac 

objętych niniejszą umową po uzyskaniu zgody Zamawiającego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za 

swoje własne działanie lub zaniechanie,  

6. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) sprawowanie kontroli jakości wykonywanych usług; 

2) wypłata wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce w swojej siedzibie do wykonywania prac stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy: 

1) udostępnienie miejsca nastąpi nieodpłatnie, na czas trwania niniejszej umowy; 

2) Wykonawca nie może wykorzystywać udostępnionego miejsca do innych celów niż określone zakresem 

niniejszej umowy; 

3) Wykonawca zobowiązuje się opuścić udostępnione miejsce, niezwłocznie po rozwiązaniu umowy. 

 

§ 3. Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wartość przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy, 

za cały okres obowiązywania umowy, nie przekroczy kwoty: 

brutto: ……………….. zł (słownie: ……………………………………………………………….…………) 

netto: ……………….. zł (słownie: ………………………………………………………….…….…………) 

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

2. Za realizację usługi określonej w § 1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy zryczałtowane 

miesięczne wynagrodzenie w wysokości:  

brutto: ……………….. zł (słownie: ……………………………………………………………….…………) 

netto: ……………….. zł (słownie: ………………………………………………………….…….…………) 

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

3. Wykonanie prac o których mowa w § 1 Wykonawca zobowiązuje się wykazywać w sprawozdaniu  

z wykonanych czynności, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy, przedstawianym co 

miesiąc Zamawiającemu wraz z rachunkiem lub fakturą VAT. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 wypłacane będzie z dołu, po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, 

z zachowaniem wymogu określonego w ust. 3. 

5. Strony uzgodniły termin płatności w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

6. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

7. Faktura VAT wystawiona będzie na Agencję Mienia Wojskowego 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26A; 

Oddział Regionalny w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1, 10-219 Olsztyn, NIP 526-10-38-122, płatnikiem będzie 

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Olsztynie.  

8. Wykonawca zgodnie z art. 4 ust. 2 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. 2018, poz. 2191), może wysyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne 

za pośrednictwem Platformy, a Zamawiający w myśl art. 4 ust. 1 ustawy zobowiązany jest do odbierania od 

Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem Platformy. 

9. Wykonawca składając fakturę w sposób określony w ust. 8 umowy w celu identyfikacji Zamawiającego na 

platformie posługuje się następującym identyfikatorem/loginem: 7391034603. 

10. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonane usługi z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności (Split Payment), na co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Wskazany w fakturze rachunek należy do Wykonawcy umowy i został dla niego utworzony wydzielony 

rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 

12. Rachunek rozliczeniowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze musi występować na tzw. białej liście 

podatników VAT. W przypadku, gdy rachunek rozliczeniowy nie będzie widniał na białej liście podatników VAT, 

Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę 
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odpowiedniego rachunku. W takim przypadku Wykonawca nie będzie uprawniony do naliczenia odsetek za 

opóźnienie. 

13. W sytuacji, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za właściwy termin 

uważa się najbliższy dzień roboczy następujący po sobocie lub dniu ustawowo wolnym od pracy.  

 

§ 4. Czas trwania umowy, warunki rozwiązania umowy. 

1. Umowa obowiązuje od dnia 01.12.2021 r. do 30.11.2023 r. 

2. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

 

§ 5. Kary umowne 

1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następującej wysokości: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 

10 % maksymalnej wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1; 

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

10 % maksymalnej wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1; 

3) z tytułu opóźnienia w realizacji umowy przez Wykonawcę w wysokości 0,1 % niezrealizowanej części 

umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w załączniku nr 1 do umowy, 

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1. 

2. Kary umowne wskazane w niniejszym paragrafie podlegają kumulacji.  

3. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 40% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w §3 ust.1 

Umowy.  

4. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego kary umowne. 

5. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

6. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron lub jej rozwiązanie, nie pozbawia Zamawiającego 

uprawnienia dochodzenia zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych.    

 

§ 6. Odstąpienie od umowy i wstrzymanie wykonania umowy 

1. Zamawiający poza przyczynami ustawowymi, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację umowy, nie realizując danej części przez okres dłuższy niż 

7 (siedem) dni, od uzgodnionego terminu wykonania każdorazowej usługi w zakresie zawartej umowy; 

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji umowy w uzgodnionym terminie lub nie 

podejmuje jej realizacji pomimo dodatkowego wezwania złożonego przez Zamawiającego na piśmie. 

2. W razie odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada, Wykonawca 

jest obowiązany do pokrycia wszelkich uzasadnionych i udokumentowanych kosztów Zamawiającego, 

związanych z odstąpieniem od umowy przez Wykonawcę. 

3. Prawo odstąpienia zostanie zrealizowane w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach 

wskazanych w ust. 1. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, może nastąpić jedynie w formie 

pisemnego oświadczenia, przekazanego pocztą drugiej stronie. Skutek odstąpienia następuje z chwilą 

odebrania oświadczenia o odstąpieniu. Doręczenie uważa się za dokonane także po upływie 14 dni od dnia 

złożenia pierwszego awizo pod adresem wskazanym do doręczeń.  

 

§ 7. Dane osobowe 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu. Wszelka 

odpowiedzialność dotycząca właściwego zabezpieczenia danych osobowych osób wskazanych przez 

Wykonawcę do realizacji umowy należy do Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że posiada zgody od osób 

wskazanych w umowie na przetwarzanie danych osobowych. 
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2. Powierzone przez strony do przetwarzania dane osobowe będą przetwarzane przez nie wyłącznie w celu 

realizacji niniejszej Umowy. 

§ 8. Zmiany w umowie 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy: 

1) przewiduje się zmianę wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT. Zmiana ustawowej 

wysokości VAT powoduje odpowiednią zmianę wynagrodzenia od daty wprowadzenia zmiany. Podatek w 

nowej wysokości dotyczy tylko niezrealizowanej części zamówienia; 

- jeżeli zmiany te, będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.      

2. W okolicznościach wskazanych w ust. 1: 

1) Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wejścia w życie nowych przepisów, może zwrócić 

się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem Wykonawca będzie 

zobowiązany pisemnie przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą wzrost 

kosztów wynikający ze zmiany ww. przepisów. Jeżeli po upływie 14 dniowego terminu Wykonawca nie 

zwróci się do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia Zamawiający uzna, iż zmiany przepisów nie mają 

wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

2) Zamawiający dokona analizy przedłożonej kalkulacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej 

otrzymania. Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja potwierdza wzrost kosztów ponoszonych przez 

Wykonawcę dokona zmiany umowy w tym zakresie. Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja nie 

potwierdza wzrostu kosztów wykonania zamówienia, w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę, nie 

wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, o czym poinformuje Wykonawcę, przedstawiając stosowne 

uzasadnienie. W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy od Zamawiającego, 

Wykonawca może ponownie przedstawić kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów, z uwzględnieniem 

uwag Zamawiającego, który dokona jej analizy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej otrzymania,  

a następnie postąpi w sposób opisany powyżej; 

3) zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty wprowadzenia zmiany w umowie i może dotyczyć wyłącznie 

niezrealizowanej części umowy. 

 

§ 9. Postanowienia dodatkowe 

1. Zamawiający do reprezentowania jego interesów ustanawia: 

1) ................................................. – tel. ……………; e-mail: ………………………………….., 

2) ................................................. – tel. ……………; e-mail: …………………………………… 

2. Przedstawicielami wykonawcy są: 

1) ................................................. – tel. ……………; e-mail: ………………………………….., 

2) ................................................. – tel. ……………; e-mail: …………………………………… 

 

3. Zmiana osób uprawnionych do kontaktów w sprawach realizacji przedmiotu umowy nie wymaga formy aneksu. 

4. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń: 

1) dla Zamawiającego:  Agencja Mienia Wojskowego  

   Oddział Regionalny w Olsztynie  

   ul. Kasprowicza 1, 10-219 Olsztyn; 

2) dla Wykonawcy:   ………………………………. 

    ………………………………. 

5. W przypadku zmiany adresu do doręczeń Strona, której zmiana dotyczy, zobowiązana jest niezwłocznie 

powiadomić o powyższym fakcie drugą Stronę, w formie pisemnej. Brak powiadomienia ma taki skutek, iż 

korespondencję skierowaną na ostatnio podany, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, adres do 

doręczeń, uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia złożenia pod tym adresem pierwszego awizo. 

6. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7. Wszelkie spory jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny w 

Olsztynie, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Cesja praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy nie może nastąpić bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

10. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego 

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

Załączniki do umowy: 

Integralną część niniejszej umowy stanowią niżej wymienione załączniki: 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
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2) Wzór sprawozdania z wykonanych czynności w zakresie bhp i ppoż. 

3) Oferta Wykonawcy. 

4) Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5) Odpis z właściwego rejestru lub ewidencji. 

6) Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i uprawnień do wykonywania przedmiotu umowy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 


