UMOWA NR ………..
/wzór/
Zawarta w dniu ……………... pomiędzy:
Gliwice – Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 6311006640,
w imieniu i na rzecz którego, na podstawie Pełnomocnictwa nr 2018/6967/C Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 31.08.2018 r., działa: mgr Janusz Magiera - dyrektor Zespołu Szkół TechnicznoInformatycznych w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 5 zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………….
NIP ……………………, REGON……………….. działającym na podstawie wpisu do ewidencji rejestru
pod nr …………… legitymującym się aktualną koncesją Nr ……………… na wykonywanie działalności
gospodarczej na usługi w zakresie usług ochrony i mienia realizowanych w formie bezpośredniej
ochrony fizycznej zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:
……………………………………………………
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania ustawy Pzp z uwagi na wartość zamówienia poniżej progu
określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019
poz. 2019 z późn. zm.) i Regulaminu zamówień ZSTI w Gliwicach, w rezultacie dokonania przez

Zamawiającego wyboru oferty cenowej Wykonawcy, którego propozycja cenowa oraz formularz cenowy
została wybrana jako najkorzystniejsza.
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do konwojowania wartości pieniężnych z siedziby
Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach ( budynek internatu) przy ul. Krakusa 16 do
ING Bank Śląski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 i z powrotem.
§2
Konwojowanie wartości pieniężnych odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w przedziale
godzinowym od 10:30 do 15:00 po każdorazowym telefonicznym numerze………………………….
powiadomieniu firmy ………………………………………….z jednodniowym wyprzedzeniem.
§3
1. Wykonawca zapewnia ochronę transportowanych wartości pieniężnych zgodnie z wymogami
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r.
(Dz. U. Nr 2016, poz. 793 z póź. zm.).
2. Zamawiający deleguje kasjerkę do załatwienia formalności związanych z pobraniem pieniędzy.
§4
1. Tytułem wynagrodzenia za należyte, zgodne z postanowieniami niniejszej umowy wykonywanie
czynności objętych przedmiotem umowy, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy
miesięcznego wynagrodzenia brutto obejmującego cenę brutto stawki za jeden konwój pomnożoną
przez ilość konwoi w danym miesiącu.
2. Cena stawki za jeden konwój podany przez Wykonawcę w propozycji cenowej, stanowiącej
integralną cześć niniejszej umowy wynosi …………..zł brutto (słownie: …………………………….).
3. Łączna kwota z tytułu realizacji zamówienia w okresie obowiązywania umowy wynosi brutto ……,zł,
słownie: …………………………………………………złotych w tym wartość netto …………. powiększone
o podatek VAT w wysokości ……………….zł .
4. W przypadku zwiększenia stawki podatku od towarów i usług cena brutto wskazana w umowie
nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur
zgodnie z ceną brutto podaną w propozycji cenowej. Natomiast w przypadku obniżenia stawki
podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust. 3 ulegnie stosownemu obniżeniu,
z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy
stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie.
5. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku
………………………….. nr ………………………w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego albo dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury VAT za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
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7. Dokumenty księgowe powinny być wystawione na następujące dane:
Gliwice – Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640.
Odbiorca faktury ( w dowolnym miejscu na fakturze) – Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
w Gliwicach.
8) 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.
9.Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej płatności.
W przypadku realizacji przez Zamawiającego metody podzielonej płatności, Zamawiający przekaże
wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w banku …………………………nr ………………………………………………..w terminie określonym
w ust. 5 niniejszego paragrafu, zaś wartość podatku VAT zobowiązania, wskazaną na fakturze na
osobny rachunek Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyżej wskazany rachunek bankowy jest
rachunkiem firmowym/ osobistym*
10. Nie stanowi zmiany umowy przyjęcie przez jednostkę dokumentów księgowych (np. faktur,
rachunków, not odsetkowych) związanych z realizacją niniejszej umowy, zawierających dane odnośnie
terminu płatności niezgodne z treścią zawartej umowy.
11. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych
(np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się,
że prawidłowo podano termin określony w umowie.
12. Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć miesięczny wykaz godzin
przepracowanych przez pracowników Wykonawcy.
13. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.
* - zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
§5
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego wykonania usługi
w czasie konwoju od momentu pobrania gotówki przez osobę upoważnioną do momentu dostarczenia
jej do siedziby firmy lub banku.
§6
Wykonawca oświadcza, że usługi konwojowania wartości pieniężnych
w …………………………………………………………………………………………..

ubezpieczone

są

§7
1. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania czynności konwojowania zobowiązuje się
przekazać Zamawiającemu imienną listę pracowników ochrony- konwojowania wartości
pieniężnych z numerami identyfikacyjnymi.
2. Dowódca konwoju zgłaszający się do wykonania usługi legitymował się będzie
przedstawicielowi Zamawiającego identyfikatorem lub dowodem osobistym.
§8
1. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania niniejszej umowy poprzez zapłatę kary umownej w następujących przypadkach i wysokości:
a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na jego pierwsze wezwanie karę umowną
w wysokości 2 (słownie: dwu) krotności wynagrodzenia brutto zapłaconego przez
Zamawiającego Wykonawcy za ostatni pełny miesiąc wykonywania umowy przed
odstąpieniem.
b) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na jego pierwsze wezwanie karę
umowną w wysokości jednej krotności wynagrodzenia brutto.
c) W przypadku naruszenia przez pracowników konwoju przepisów prawa, pełnienia służby
w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających, a także naruszenia
zasad pełnienia służby wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający uprawniony jest do
potracenia do ¼ należnego wynagrodzenia w miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie
potwierdzone zgłoszeniem przez osobę wskazaną w § 3 ust.2.
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2.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wysokość
zastrzeżonych kar umownych oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania
niniejszej umowy.
3. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez uprzedniej
zgody Wykonawcy.

§9
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez swojego podpisu.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 11
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
przedmiotu umowy uzyskanych w trakcie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu.
2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dokumenty powstałe w związku
z wykonywaniem umowy mają charakter poufny.
§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dochowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
1. Stronom przysługuje miesięczny okres wypowiedzenia przypadający na koniec miesiąca.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z winy
Wykonawcy bez prawa do odszkodowania w następujących sytuacjach, gdy Wykonawca:
1) nie podjął się wykonania usługi wynikającej z niniejszej umowy w ciągu 1 dnia od daty jej
obowiązywania;
2) wykonuje usługi z nienależytą starannością,
3) postawiony został w stan likwidacji lub upadłości.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli Zamawiający nie wywiązuje się
z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego miesiąca od upływu
terminu na zapłatę określonego w niniejszej umowie.
4. Odstąpienie od umowy wynikające z ust. 2 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności z uzasadnieniem okoliczności odstąpienia.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie w razie
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie
za usługi wykonane.
§ 14
Niniejsza umowa została zawarta na czas określony tj. od 03.01.2022r. do 31.12.2022r.
§ 15
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W sprawach spornych związanych z wykonaniem niniejszej umowy właściwy jest Sąd siedziby
Zamawiającego.
§ 16
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający:

Wykonawca:
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