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Załącznik nr 2 

UMOWA nr ………../2021 

 

zawarta w dniu ……………. roku w Koszalinie pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółką 

z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25 A, zarejestrowaną 

w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000027924, NIP: 669-050-14-66 i kapitale zakładowym w wysokości 48 677 000 PLN,  

o Zarządzie w składzie: 
 

Robert Mania  -  Prezes Zarządu 

Jacek Cybulski  -  Członek Zarządu 

Adam Wyszomirski  -  Członek Zarządu   

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

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

a 

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

 

 

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

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

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, którego równowartość 

wyrażona w złotych jest mniejsza od kwoty 428 000 euro dla usług, przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

zamówienie nr 21/EP/EA/2021/NU/PP pn. Dozór fizyczny obiektów Miejskiej Energetyki 

Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, zgodnie ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą z dnia ………………  
 

§ 2 

 

1. Świadczone przez Wykonawcę usługi w zakresie dozoru winny być wykonywane z należytą 

starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności i przy zachowaniu 

przezorności oraz troski o powierzone mienie Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi dozoru, zgodnie z harmonogramem godzin pracy 

ochrony fizycznej, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę dozoru obiektów Zamawiającego w formie stałej 

obecności pracownika ochrony w określonym miejscu i czasie, zgodnie z harmonogramem 

godzin pracy ochrony fizycznej stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca do wykonywania obowiązków objętych zamówieniem skieruje pracowników 

sprawnych fizycznie i odpowiednio przygotowanych. Zamawiający wymaga, aby, do wykonania 

zamówienia zatrudnione były osoby na podstawie umowy o pracę w wymiarze obejmującym 

100% godzin ochrony. Zatrudnione osoby zobowiązane są posiadać co najmniej roczne 

udokumentowane doświadczenie w zakresie ochrony fizycznej obiektów. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do umundurowania pracowników w jednolite ubrania  

i wyposażenie ich w identyfikatory oraz dbania o czystość i porządek w pomieszczeniach 

pełnienia służby. Wykonawca zapewnienia na własny koszt swoim pracownikom środki, w tym 

środki czystości i sprzęt niezbędny do należytego świadczenia usług. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dnia 16 czerwca 2021 r. przygotować i przedstawić do 

akceptacji Zamawiającemu projekty Instrukcji ochrony i zabezpieczenia obiektów. Dla każdego 

obiektu, tj. Kotłowni DPM ul. Mieszka I 20A, Kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 i Siedziby Spółki  

ul. Łużycka 25A, powinna być sporządzona odrębna Instrukcja. 

7. Zamawiający nie narzuca Wykonawcy, jakich urządzeń wspomagających ochronę  

i zabezpieczenie obiektów ma użyć do świadczenia usługi dozoru mienia Zamawiającego. 

Usługa świadczona przez Wykonawcę musi w pełni zabezpieczać mienie Zamawiającego, a za 

wszelkie naruszenia, uszkodzenia mienia czy jego kradzież odpowiada Wykonawca.  

8. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje system alarmowy czy monitoring wizyjny do 

świadczenia usługi dozoru mienia Zamawiającego, koszt podłączenia i instalacji tych urządzeń 

na obiektach Zamawiającego będzie leżał po stronie Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do patrolowania placów, mienia ruchomego i nieruchomości 

znajdujących się w obrębie ogrodzenia stałego Kotłowni DPM ul. Mieszka I 20A  

w Koszalinie, Kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie oraz Siedziby spółki ul. Łużycka 

25A w Koszalinie. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do stałego dozoru sygnałów przesyłanych  w systemach 

alarmowych i przeciwpożarowych pozostających na wyposażeniu Zamawiającego 

zlokalizowanych na Kotłowni DPM ul. Mieszka I 20A w Koszalinie, Kotłowni FUB  

ul. Słowiańska 8 w Koszalinie oraz Siedziby Spółki ul. Łużycka 25A w Koszalinie. 

11. W przypadku wystąpienia zagrożenia, naruszenia obiektu przez osoby niepowołane lub innych 

nagłych zdarzeń zagrażających zdrowiu, życiu, bądź chronionemu mieniu, Wykonawca 

zobowiązany jest do wezwania grupy interwencyjnej, do natychmiastowego powiadomienia 

osoby upoważnionej przez Zamawiającego oraz zawiadomienie odpowiednich służb np. Policję, 

Straż Pożarną. Grupa interwencyjna będzie podejmować niezwłocznie działania po otrzymaniu 

sygnału alarmowego z systemów zainstalowanych w obiektach Zamawiającego, od pracownika 

ochrony bądź od osoby upoważnionej przez Zamawiającego, na terenie chronionych obiektów. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia książek dyżurów, do których pracownicy ochrony 

wpisywać będą wszystkie wejścia i wyjścia osób na obiekty, wszystkie wjazdy i wyjazdy 

pojazdów, wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem 

dozoru mienia Zamawiającego. 

13. Zamawiający oświadcza, że spełnia warunki dla operatora usług kluczowych opisane w Ustawie 

z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1369  

z późn.zm.). W przypadku, gdy Zamawiający zostanie objęty tym systemem, Wykonawca będzie 

zobowiązany do spełnienia wymogów wynikających z tej ustawy. 

14. W zakresie wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska, BHP  

i P.poż, Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać regulacji zawartej w „Instrukcji 

wykonywania prac na terenie i w obiektach Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o. o.  

w Koszalinie przez firmy zewnętrzne”, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

 

§ 3  

 

1. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumentację potwierdzającą zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (dokument potwierdzający 

zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego), przeznaczonych do realizacji zadań objętych 

przedmiotem umowy przez cały okres jej trwania. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do 
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uzyskania od własnych pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  

z przepisami o ochronie danych osobowych. 

2. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz 

osób, które będą w jego imieniu wykonywać czynności określone w niniejszej umowie.  

W przypadku zmiany składu osobowego pracowników wymienionych w wykazie, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu najpóźniej na 2 dni przed przystąpieniem nowych osób do 

wykonywania czynności określonych niniejszą umową, zaktualizowany wykaz pisemny. Zmiana 

wykazu nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

3. W przypadku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę, w razie rozwiązania       

stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem całego 

okresu trwania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej 

osoby, w ciągu 7 dni kalendarzowych (licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy), na podstawie 

umowy o pracę w nie mniejszym wymiarze czasowym pracy. Do czasu zatrudnienia nowego 

pracownika, Wykonawca zapewni ciągłość w należytym wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy                        

o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia wskazanej osoby, natomiast Wykonawca ma 

obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 w terminie 

wskazanym w ust. 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych osób 

na podstawie umowy o pracę, skutkujące naliczeniem kary umownej, o której mowa w §11 ust. 3 

lit f).   

§ 4 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych Zamawiającemu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania działań zapobiegających przestępstwom                          

i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałających powstawaniu szkód 

wynikających z tych zdarzeń oraz ochrony obiektu i mienia przed wszelkimi następstwami, które 

mogłyby zaistnieć przez niepożądane działanie osób trzecich.  

3. W przypadku stwierdzenia włamania bądź innego zagrożenia, Wykonawca zobowiązuje się do 

natychmiastowego powiadomienia pracownika Zamawiającego …………………………  

tel. …………….. (dotyczy dozoru na Kotłowni DPM ul. Mieszka I 20A w Koszalinie  

i Kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie) oraz ……………….. tel. ……………. (dotyczy 

dozoru w Siedzibie Spółki ul. Łużycka 25A w Koszalinie) jak również odpowiednich służb np. 

Policję, Straż Pożarną oraz uczestnictwa w komisji badającej okoliczności zdarzenia  

i oceniającej wysokość poniesionych z tego tytułu strat. 

4. Zamawiający zobowiązany jest na żądanie Wykonawcy udzielić niezbędnej pomocy przy 

dochodzeniu roszczeń regresowych przeciw osobom trzecim, dostarczyć informacje i inne 

dokumenty niezbędne dla skutecznego dochodzenia roszczeń. 

5. Za kradzież akt, dokumentów, pieczęci czy też wyposażenia odpowiada Wykonawca  

w przypadku, gdy  po zakończeniu pracy pozostawiono je w zamkniętych miejscach (szafach, 

biurkach itp.). Sprzęt komputerowy powinien być wyłączony. 

6. W razie zaistnienia kradzieży w strzeżonym przez Wykonawcę obiekcie obowiązuje strony 

następujący tryb postępowania: 

1) w przypadku stwierdzenia dokonywania kradzieży w czasie dozoru strażnik obowiązany jest 

natychmiast powiadomić Policję i przedstawiciela Zamawiającego; 

2) w przypadku stwierdzenia kradzieży przez Zamawiającego, natychmiast po fakcie, a o ile 

będzie to niedziela lub inny wolny dzień od pracy – w najbliższym dniu roboczym, 

Zamawiający zawiadomi kierownictwo Wykonawcy o tym fakcie i niezwłocznie właściwą 

miejscowo jednostkę Policji. Zawiadomienie wykonane telefonicznie powinno być 

potwierdzone pisemnie w ciągu 2 dni;  
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3) fakt popełnienia kradzieży winien być odnotowany przez zgłaszającego kradzież. Adnotacja 

winna być dokonana niezwłocznie po ujawnieniu kradzieży; 

4) wstępne dochodzenie, w tym inwentaryzacja po kradzieży, powinna być przeprowadzona  

w obecności lub w uzgodnieniu z przedstawicielem Wykonawcy.  

7. Wykonawca odpowiada za szkodę spowodowaną kradzieżą, kradzieżą z włamaniem lub 

dewastacją mienia, chyba że wykaże niedopełnienie obowiązków przez Zamawiającego. 

8. W przypadku powstania szkody Zamawiający dokona jej wyceny i prześle do niego żądanie 

zapłaty. Termin zapłaty odszkodowania przez Wykonawcę wynosi 7 dni od odbioru wezwania 

do zapłaty, w przeciwnym wypadku Zamawiający będzie uprawniony do wystąpienia  

z roszczeniem o zapłatę na drogę sądową.  

9. W przypadku odzyskania skradzionych lub zrabowanych przedmiotów Zamawiający  jest 

obowiązany je przyjąć. Jeżeli Zamawiający odzyskał przedmioty w stanie niezmienionym 

Wykonawca jest wolny od obowiązku wypłaty odszkodowania, a w razie gdy odszkodowanie 

zostało wypłacone, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić niezwłocznie kwotę odszkodowania. 

 

§ 5 

 

1. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy warunki socjalne w postaci pomieszczenia  

do pełnienia dozoru w czasie wykonywania czynności związanych z realizacją niniejszej umowy 

oraz możliwość korzystania z telefonu stacjonarnego w celach związanych z wykonywaniem 

zamówienia. 

2. Zamawiający w miejscu dostępnym i widocznym umieści wykaz telefonów do Policji, Straży 

Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego oraz wykaz osób upoważnionych do kontaktów ze strony 

Zamawiającego. 

3. Osoby dozorujące obiekty Zamawiającego podlegają bezpośrednio Wykonawcy. Zamawiający 

może wydać osobom dozorującym dyspozycje z pominięciem Wykonawcy, pod warunkiem 

odnotowania ich w książce dyżuru. Dyspozycje te będą wykonane tylko w przypadku, jeżeli 

mieszczą się w przedmiocie umowy i nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają na stan 

bezpieczeństwa dozorowanego obiektu. 

 

§ 6 

 

Strony zawierają umowę na czas określony, tj. od dnia 31.05.2021 r. od godz. 7:00 do dnia 

31.12.2022 r. do godz.7:00. 

§ 7 

 

1. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (19 miesięcy x wartość   

usługi za jeden miesiąc): 

 

łączna wartość netto: ……………. zł  

łączna wartość podatku VAT (23%): ……………….. zł  

łączna wartość brutto: ………..…… zł  

(słownie: …………………………………………………………) 

 

      w tym: 

 

1.1. Kotłownia DPM ul. Mieszka I 20A w Koszalinie (19 miesięcy x wartość usługi za jeden 

     miesiąc): 
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łączna wartość netto: ……………… zł  

łączna wartość podatku VAT (23%): ……………… zł  

            łączna wartość brutto: …………….. zł  

 

1.2. Kotłownia FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie (19 miesięcy x wartość usługi za jeden 

     miesiąc): 

 

łączna wartość netto: ……………… zł  

łączna wartość podatku VAT (23%): ……………… zł  

            łączna wartość brutto: …………….. zł  

 

1.3. Siedziba Spółki ul. Łużycka 25A w Koszalinie (19 miesięcy x wartość usługi za jeden 

     miesiąc): 

 

łączna wartość netto: ……………… zł  

łączna wartość podatku VAT (23%): ……………… zł  

            łączna wartość brutto: …………….. zł  

 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie będzie podlegało zmianie przez cały czas 

obowiązywania umowy, z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

3. Wykonawca powinien w ofercie uwzględnić ewentualne ryzyko z tytułu wzrostu składników 

cenotwórczych, które wpływać będą na cenę usługi dozoru w okresie obowiązywania umowy. 

4. Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 będą wprowadzone w drodze  aneksu do 

umowy. 

§ 8 

 

1. Należności za wykonane usługi dozoru rozliczane będą w okresach miesięcznych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć jedną fakturę za dany miesiąc, w podziale na lokalizacje 

obiektów. 

3. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę, w terminie 21 dni 

od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek Wykonawcy: 

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

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 4, znajduje się i będzie 

znajdował się przez cały okres obowiązywania umowy na białej liście podatników VAT 

prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej1. 

6. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonać przelewu 

wierzytelności wynikającego z niniejszej umowy na osobę trzecią (art. 509 Kc). 

 

§ 9 
 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą jest …………….. 

2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się ze strony Wykonawcy jest …………………………… 
 

 

§ 10 
 

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT-NIP: ………………….. 

2. Wykonawca oświadcza, że organem podatkowym właściwym dla Wykonawcy jest …………….. 

 

1  Dotyczy podatników VAT 
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3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT-NIP: 669-050-14-66.  

 

§ 11 
 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych na niżej opisanych zasadach. 

2. Jeżeli podstawą naliczenia kary umownej jest wynagrodzenie Wykonawcy, należy przez to 

rozumieć łączne wynagrodzenie netto określone w § 7 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi: 

a) karą umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku odstąpienia od 

umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

b) karą umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, 

c) karą umowną w wysokości 100,00 zł za każdy ujawniony przypadek braku umundurowania  

i identyfikatora, 

d) karą umowną w wysokości 100,00 zł za każdy ujawniony przypadek nieprzestrzegania 

harmonogramu godzin pracy ochrony fizycznej, 

e) karą umowną w wysokości 500,00 zł za każdy ujawniony przypadek przebywania na terenie 

pracowników będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków 

odurzających, 

f) karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień braku zatrudnienia, o którym mowa  

w § 3 ust. 2 i ust. 3, liczonych od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego  

w trybie § 3 ust. 4, chyba że Wykonawca wykaże, że niezatrudnienie osoby na umowę  

o pracę nie nastąpiło z przyczyn leżących po jego stronie, 

g) karą umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku 

przedłożenia projektu Instrukcji ochrony i zabezpieczenia obiektów na zasadach określonych 

w § 2 ust. 6 dla każdego z obiektów odrębnie. 

4. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia 

Wykonawcy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi 

odpowiedzialność.  

5. Strony zgodnie oświadczają, że kary umowne, o których mowa w ust. 3 lit c) - g) mogą być 

dochodzone także w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie oświadczenia złożonego 

przez którąkolwiek ze stron. 

6.   Kary umowne, o których mowa w ust. 3 lit c) - g) naliczone przez Zamawiającego nie mogą 

przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy. 

7.  W przypadku, gdy kary umowne naliczone przez Zamawiającego przekraczają 20% 

wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  

z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.       

8.  W przypadku, gdy kary umowne określone w ust. 3 i 4 nie pokryją rzeczywiście poniesionej 

szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

9.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z przysługującego mu wynagrodzenia kary umownej 

naliczonej przez Zamawiającego. 

 

§ 12  

 

1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego 

(umowne prawo odstąpienia) w następujących przypadkach: 

1) gdy Wykonawca nie będzie wywiązywać się z istotnych warunków umowy, określonych  

w § 2 - § 4 niniejszej umowy, 

2) o którym mowa w § 11 ust 7 umowy, 
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3) podjęcia przez Wykonawcę likwidacji firmy, 

4) gdy Wykonawca nie przestrzega regulacji zawartej w „Instrukcji wykonywania prac na 

terenie i w obiektach Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie przez firmy 

zewnętrzne”, o której mowa w § 2 ust.14. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

3. Wykonawca może odstąpić od umowy wyłącznie w przypadku, jeżeli Zamawiający będzie 

zalegał z zapłatą umownego wynagrodzenia za dwa miesiące, jak również w przypadkach 

wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszystkie inne podstawy 

odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę zostają niniejszym wyłączone. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3), Wykonawca ma obowiązek 

poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia. 

6. W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za 

część wykonanej usługi, która została wykonana do dnia odstąpienia, w terminie określonym  

w § 8 ust. 4.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat  

w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 

§ 13  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich Informacji 

uzyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy. 

2. Przez informacje należy rozumieć wszelkie informacje techniczne, technologiczne,  

organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, dotyczące Zamawiającego,  

uzyskane od Zamawiającego w trakcie realizacji niniejszej umowy niezależnie od formy 

przekazania tych informacji i ich źródła zwanych dalej ,,Informacjami”. 

3. Z zakresu Informacji wskazanych w ust.2 wyłączone są informacje dotyczące wyłącznie 

sposobu osiągnięcia korzyści podatkowej, jeżeli taka korzyść miałaby wystąpić w toku realizacji 

niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do weryfikacji ewentualnego występowania obowiązków 

raportowych powstałych na gruncie przepisów Działu III Rozdziału 11a Informacje  

o schematach podatkowych Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (dalej: 

„Ordynacja podatkowa”) w związku z realizacją niniejszej umowy. W razie wystąpienia wyżej 

wskazanych obowiązków, Wykonawca zobowiązuje się do ich realizacji oraz do 

poinformowania Zamawiającego o ich realizacji w zakresie i terminach wynikających z Działu 

III Rozdziału 11a Ordynacji podatkowej. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać Informacje jedynie w celu realizacji niniejszej 

umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie 

rozpowszechniać jakichkolwiek części Informacji określonych w ust. 1 z wyjątkiem 

uzasadnionej potrzeby do celów określonych w ust. 5. 

7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu przez Wykonawcę, Zamawiający, 

którego Informacje zostały naruszone, ma prawo żądać od Wykonawcy, który dopuścił się 

takiego naruszenia, odszkodowania w wysokości poniesionych strat i utraconych korzyści. 
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        § 14 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie  

w formie aneksu podpisanego przez każdą ze stron.  

2. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Spory między stronami w zakresie objętym umową rozstrzygane będą przez właściwy sąd 

w Koszalinie. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

5. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

a) Oferta Wykonawcy; 

b) Harmonogram godzin pracy ochrony fizycznej - załącznik nr 1 do umowy. 

c) Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę - załącznik nr 2 do umowy. 

d) Instrukcja wykonywania prac przez firmy zewnętrzne - załącznik nr 3 do umowy. 

e) Oświadczenie dotyczące rachunku wirtualnego (jeśli dotyczy) - załącznik nr 4 do umowy. 

 

 

 

    ZAMAWIAJĄCY:                    WYKONAWCA: 
 

 


