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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

 

UMOWA NR…………………….. 

o świadczenie usług ochrony  

 

zawarta we Wrocławiu w dniu ………. roku pomiędzy: 

 

Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Oporowskiej 62, 

53–434 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 000070008, posiadającą: REGON 931121527, NIP 894-23-23-724, kapitał zakładowy:  

51 428 000,00 złotych w całości wpłacony, reprezentowany przez: 

……………………………………,  

zwaną dalej: „Zamawiającym” 

 

a 

 

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

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

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

reprezentowaną/-ym przez: 

……………………………………., 

zwaną/-ym dalej: „Wykonawcą” 

 

w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 138 o ust. 2-4 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na: „Zabezpieczenie służbami 

porządkowo-informacyjnymi imprez masowych podczas meczów piłki nożnej z udziałem 

zawodników drużyny piłkarskiej WKS Śląsk Wrocław na terenie Stadionu Miejskiego we Wrocławiu 

przy Al. Śląska 1”, 

 

została zawarta umowa o następującej treści (zwana dalej Umową): 

 

§1 

Definicje 

 

Wyrażeniom pisanym w Umowie z wielkiej litery Strony Umowy tj. Zamawiający i Wykonawca nadają 

identyczne znaczenie jak w Ogłoszeniu, chyba że Umowa wyraźnie inaczej stanowi. 

 

§2 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest zabezpieczenie masowych imprez sportowych – meczów piłki nożnej  

z udziałem drużyny piłkarskiej WKS Śląsk Wrocław na terenie Stadionu w czasie trwania cyklu 

imprez – Rozgrywek Ekstraklasy. 

2. Przez zabezpieczenie masowej imprezy sportowej Strony rozumieją ogół skoordynowanych 

przedsięwzięć podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w 

związku z masową imprezą sportową - meczami piłki nożnej z udziałem drużyny piłkarskiej WKS 

Śląsk Wrocław, rozgrywanymi na Stadionie Miejskim we Wrocławiu, z uwzględnieniem 

wymogów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz przepisów 
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powszechnie obowiązującego prawa, które zastąpią ww. ustawę, w szczególności w zakresie 

zaangażowanych służb porządkowych i służb informacyjnych. 

3. Harmonogram imprez wchodzących w skład cyklu imprez, o którym mowa w ust. 1, stanowi 

Załącznik nr 1 do Umowy.  

4. O dokładnym terminie odbycia imprezy masowej, jej charakterze, szczegółowej lokalizacji  

i przewidywanej ilości uczestników Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie z 7 dniowym 

wyprzedzeniem.  

5. Zamawiający zastrzega, iż zakres i wymiar świadczonych usług może ulec zmniejszeniu z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego. O zmianie w tym  zakresie Wykonawca zostanie powiadomiony 

pisemnie z 7 – dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zapłaci za rzeczywisty wymiar i zakres 

wykonanych usług 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany kwalifikacji meczów określonych w Załączniku nr 1, 

ze względu na opinie Policji, ewentualnie innych organów uprawnionych do podejmowania 

takich decyzji. W takim wypadku Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż na 3 dni 

naprzód, powiadomi Wykonawcę na piśmie o wprowadzonych zmianach. 

7. Planowany czas trwania imprezy masowej oraz jej szczegółowy przebieg określa Załącznik nr 1 

do Umowy. 

 

§3 

Obowiązki Wykonawcy 

 

 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 

2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1160) realizowanej przez 

służby informacyjno-porządkowe. 

2. Wykonawca w toku wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy zobowiązuje się postępować z 

należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Pracownicy wykonujący zadania wynikające z niniejszej umowy podlegają bezpośrednio 

Wykonawcy. Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba, mogą wydawać polecenia 

pracownikom wskazanym w zdaniu poprzednim w uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem 

odnotowania tego faktu na piśmie. Polecenia te będą wykonywane tylko w przypadku i zakresie 

wynikającym z niniejszej umowy i gdy nie będą sprzeczne z obowiązującymi przepisami. 

4. W ramach usług zabezpieczenia masowych imprez sportowych - meczów piłki nożnej z udziałem 

drużyny piłkarskiej WKS Śląsk Wrocław Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) ochrony osób, tj. podjęcia wszelkich koniecznych i zgodnych z prawem działań mających na 

celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej osób 

uczestniczących w masowej imprezie sportowej, 

2) ochrony mienia, tj. podjęcia wszelkich koniecznych i zgodnych z prawem działań 

zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także 

przeciwdziałających powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczających 

do wstępu osób nieuprawnionych na Teren obiektu, 

3) zapewnienia Służby Porządkowej i Służby Informacyjnej w liczbie osób ustalonej  

z Zamawiającym, 

4) prowadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej zatrudnionych pracowników 

wykonujących zadania wynikające z niniejszej Umowy, w tym dokumentacji przebiegu 

czynności podejmowanych w związku z wykonaniem umowy, 

5) stałej współpracy z Zamawiającym, jako organizatorem masowej imprezy sportowej,  

w szczególności do stosowania się do Regulaminu imprezy masowej/obiektu, instrukcji 

przeciwpożarowej oraz zakazów i zaleceń Zamawiającego. 

5. Wykonawca w czasie trwania imprezy masowej, działając zgodnie z regulaminem imprezy 
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masowej/obiektu, w ramach zaangażowanych zgodnie z niniejszą Umową sił i środków, 

zobowiązuje się do prowadzenia następujących czynności: 

1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej,  

a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia imprezy 

masowej, 

2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,  

3) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą 

lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby 

pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub 

substancje psychotropowe, 

4)  wydawania poleceń przez służby informacyjno-porządkowe osobom zakłócającym porządek 

publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej/obiektu,  

a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej, 

5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie 

zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów 

zabronionych, 

6) zgłaszania bezzwłocznie kierownikowi do spraw bezpieczeństwa lub innej upoważnionej 

osobie ze strony Zamawiającego wszelkich zauważonych braków lub naruszeń stanu 

zabezpieczenia terenu obiektu, a po zakończonej imprezie w formie pisemnej w terminie do 

2 dni od daty wykonania usługi. 

6. Służby porządkowe – w czasie trwania imprezy masowej, działając zgodnie z regulaminem 

imprezy masowej/obiektu, w ramach zaangażowanych zgodnie z niniejszą Umową sił i środków 

są dodatkowo zobowiązane do: 

1) usuwania z miejsca przeprowadzenia imprezy masowej osób, które swoim zachowaniem 

zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej 

lub regulaminem obiektu (terenu), 

2) usuwania z miejsc przeprowadzenia imprezy masowej osób mających zakaz wstępu na 

imprezy masowe, w tym zakaz klubowy. 

7. Służby informacyjne w czasie trwania imprezy masowej, działając zgodnie z regulaminem 

imprezy masowej/obiektu, w ramach zaangażowanych zgodnie z niniejszą Umową sił i środków - 

są dodatkowo zobowiązane do: 

1) informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez 

organizatora lub służby ratownicze, 

2) informowania o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych, 

3) nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie masowej, 

4) niedopuszczania osób uczestniczących w imprezie masowej do miejsc nieprzeznaczonych dla 

publiczności, 

5) niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych 

działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych, 

6) obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania 

nadmiernemu zagęszczeniu osób, 

7) pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy 

masowej, 

8) reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie masowej. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych z zabezpieczeniem imprezy 

masowej w następujący sposób: członkowie służby porządkowej i informacyjnej stawią się na 

terenie Stadionu i potwierdzą swoją obecność na liście obecności, zgodnie z harmonogramem 

godzinowym podanym w załączniku nr 1 do umowy. 

9. Wykonawca wyposaży, na własny koszt, wszystkich pracowników ochrony wykonujących 

ochronę fizyczną na Stadionie, a także obsługę, w sprzęt i środki niezbędne do wykonania 
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przedmiotu zamówienia, w tym w bezprzewodowe środki łączności wewnętrznej, służące do 

bezpośredniego porozumiewania się z Centrum Monitoringu Stadionu oraz pomiędzy 

pracownikami ochrony wykonującymi ochronę fizyczną na Stadionie w tym samym czasie. 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać na czas wykonywania przedmiotu umowy co najmniej 15 

radiotelefonów przenośnych, działających w systemie TETRA w paśmie radiowym typu 

dyspozytorskiego, na podstawie pozwolenia radiowego wydanego przez Prezesa Urzędu 

Telekomunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych 

pracujących w sieci radiowo komunikacyjnej ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego, 

obejmującym zasięgiem teren miasta Wrocławia.  

10. Wykonawca zapewni minimum 5 sztuk czytników dowodów osobistych umożliwiających 

elektroniczną rejestrację imienia, nazwiska i numeru PESEL kibiców drużyny klubu gościa 

wchodzących na teren imprezy masowej oraz weryfikację tych danych w bazie zakazów 

stadionowych.  
11. Wykonawca zapewni 6 osób do Centrum Monitoringu celem obsługi systemu monitoringu 

podczas trwania imprezy masowej. 
12. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić służby informacyjno/porządkowe do realizacji 

zamówienia w ilości   711 osób w tym minimum 356 osób wpisanych na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej (o której mowa w art.26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997  
o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2213))  i 356 osób posiadających uprawnienia 
służb informacyjnych. Każdy członek służb informacyjno/porządkowych musi legitymować się 
„Certyfikatem Stewarda PZPN”.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt środków łączności dla własnych 

potrzeb oraz w celu zapewnienia łączności z 3 osobami wskazanymi przez Zamawiającego 

biorącymi udział w zabezpieczeniu masowej imprezy sportowej. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na swój koszt ubioru i oznaczenia pracowników 

wykonujących zadania wynikające z niniejszej Umowy w sposób jednolity, umożliwiający ich 

identyfikację, w szczególności poprzez zamieszczenie plakietek identyfikujących z numerami  

i zdjęciami lub imieniem, nazwiskiem i zdjęciem, zgodnie z wymogami wynikającymi  

z obowiązujących ustaw, rozporządzeń i regulaminów. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania ze służbami medycznymi i przeciwpożarowymi  

w czasie trwania masowej imprezy sportowej, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 

obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. 

16. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 2 dni po zakończeniu 

imprezy sportowej własnego raportu z przebiegu imprezy i realizacji zadań wykonywanych przez 

podległych sobie pracowników. 

17. W razie kontroli masowej imprezy sportowej Wykonawca zobowiązuje się do współpracy  

z organami administracji publicznej uprawnionymi do kontroli. 

18. Wykonawca zobowiązany jest przygotować projekt Planu Zabezpieczenia Obiektu na zasadach 

przewidzianych w postanowieniach wzoru Umowy i wykonywać usługę zgodnie z tym Planem. 

 

 

§4 

Obowiązki Zamawiającego 

 

Obowiązki związane z umożliwieniem wykonywania usług przez Wykonawcę 

 

1. Zamawiający zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności nałożonych na organizatora 

imprezy masowej na mocy ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

(Dz. U. z 2009 r., nr 62, poz. 504). 

2. Zamawiający umożliwi Wykonawcy realizację usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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3. Zamawiający zobowiązany jest do powierzenia wskazanej przez Wykonawcę osobie, będącej 

pracownikiem/osobą działającą na rzecz Wykonawcy, w terminie do dnia rozpoczęcia pierwszej 

imprezy masowej funkcji kierownika do spraw bezpieczeństwa, w rozumieniu ustawy  

o bezpieczeństwie imprez masowych. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wzorów kart wstępu i biletów lub 

innych dokumentów, uprawniających do wstępu i przebywania na imprezie masowej nie później 

niż 7 dni przez rozpoczęciem imprezy masowej. 

5. Zamawiający oświadcza, iż uzyskał wszelkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie konieczne  

do przeprowadzenia imprezy masowej. 

6. W przypadku, gdy działania Wykonawcy w ramach zaangażowanych zgodnie z niniejszą Umową 

sił i środków uniemożliwiają skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia i życia 

uczestników imprezy masowej, kierownik do spraw bezpieczeństwa w imieniu Zamawiającego 

zobowiązuje się do natychmiastowego wystąpienia pomoc do Policji w tym zakresie. 

7. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić należytą koordynację wszelkich służb obecnych  

na terenie obiektu w czasie trwania imprezy masowej, zapewniającą realizację obowiązków 

wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  

(Dz. U. z 2009 r., nr 62, poz. 504). 

 

 

§5 

Kadry wykonawcze 

 

1. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji usługi, na 1 dzień przed planowaną imprezą masową, 

przedłoży Zamawiającemu imienny wykaz pracowników przeznaczonych do realizacji usługi 

zabezpieczenia imprezy masowej. W uzasadnionych przypadkach konieczności dokonania 

korekty w imiennym wykazie pracowników wyznaczonych do realizacji usługi, wykonawca 

przekaże stosowny dokument nie później niż 5 godzin przed rozpoczęciem imprezy. Wykaz 

powinien zawierać następujące informacje: 

1) imię i nazwisko pracownika ochrony, 

2) numer i stopień licencji, a także datę jej wydania oraz określenie organu, który je wydał, o 

ile pracownik taką licencję posiada. 

3) numer PESEL 

 

§6 

Nadzór umowy 

 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, koordynowania i bieżącej oceny wykonywania 

służby porządkowej/informacyjnej w czasie trwania cyklu imprez masowych. 

2. Ze strony Zamawiającego do bieżących kontaktów wynikających z realizacji przedmiotu niniejszej 

Umowy oraz wezwania Policji, wyznaczony został: Kierownik ds. bezpieczeństwa 

3. Ze strony Wykonawcy do bieżących kontaktów wynikających z realizacji przedmiotu niniejszej 

Umowy, bezpośredniej kontroli dyscypliny i jakości pracy pracowników Wykonawcy wyznaczony 

został: Kierownik ds. bezpieczeństwa. 

4. Strony uzgadniają iż w przypadku zmiany osób na stanowiskach Kierowników ds. 

Bezpieczeństwa, powiadamia o tym drugą ze stron w formie pisemnej (dopuszczalna forma 

elektroniczna). 

 

§7 

Kary umowne 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych za: 

1) nieprzystąpienie do wykonania zamówionej usługi - w wysokości 25% kwoty 

wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 9 ust. 1; przy czym za nieprzystąpienie do 

wykonania zamówionej usługi uznaje się brak powyżej 10% ustalonej łącznie liczby 

członków służb porządkowych w terminie wykonywania tej usługi; 

2) Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę bądź 

osoby wykonujące w imieniu Wykonawcy obowiązki wynikające z niniejszej umowy  

z tytułu naruszenia przepisów o zachowaniu masowej imprezy sportowej skutkującej 

nałożeniem na Zamawiającego sankcji przez właściwe organy  FIFA, UEFA, PZPZN, 

Ekstraklasy S.A.  lub inny podmiot  prowadzący rozgrywki – w wysokości równej karze 

pieniężnej nałożonej na Zamawiającego. 

3) niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę bądź 

osoby wykonujące w imieniu Wykonawcy obowiązki wynikające z niniejszej umowy 

zakwalifikowane jako: wpuszczenie osoby na teren obiektu posiadającej przedmioty 

niebezpieczne lub nieposiadającej biletu lub bez przeprowadzenia kontroli - w wysokości 

0,5% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 za każdy przypadek; 

4) świadczenie usług przez osoby, nie będące w stanie prawidłowo świadczyć usługi, w tym 

znajdujące się, w ocenie Zamawiającego, z dużym prawdopodobieństwem w stanie 

nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub osoby bez odpowiednich uprawnień  

- w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 za każdy 

przypadek; 

5) inne przypadki naruszenia postanowień niniejszej umowy, stwierdzone protokołem 

- w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 za każdy 

przypadek. 

2. Z tytułu jednego naruszenia Zamawiający może nałożyć jedną karę umowną udokumentowanej 

notą obciążeniową doręczoną Wykonawcy, wystawioną na podstawie protokołu sporządzonego 

przez Strony, potwierdzającego zasadność i wskazującego podstawy faktyczne i umowne 

nałożenia kary. 

3. W sytuacji, gdy poniesiona szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych, 

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wartości rzeczywiście 

poniesionej szkody na zasadach określonych w § 11 Umowy. 

4. W przypadku, jeśli suma naruszeń Wykonawcy powoduje powstanie uprawnienia po stronie 

Zamawiającego do naliczania kar umownych w kwocie odpowiadającej co najmniej 25% kwoty 

wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 9 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 2 miesięcy do zaistnienia takiej okoliczności  

i naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia równej karze, która mogłaby zostać naliczona za 

poszczególne zaistniałe naruszenia.  

5. Naliczone kary umowne Zamawiający może potrącać z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§8 

Okres Obowiązywania i Zmiany Umowy 

 

1. Umowę zawiera się na czas określony, tj. czas trwania cyklu imprez od dnia 20.07.2018 r. do dnia 

19.05.2019 r. 

2. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona w następujących przypadkach:  

1) konieczności dostosowania postanowień umownych do zmian wynikających z nowelizacji 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwagi na brak możliwości realizacji Umowy 

wedle pierwotnej jej treści, lub z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron,  

2) zmian redakcyjnych Umowy, lub zmian będących następstwem zmian danych Stron 
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ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli 

stron wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy, 

3) zmiany nieistotnej w rozumieniu art. 144 ust. 1e Ustawy PZP, 

3. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem zasad  

i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Do zmian Umowy dochodzi wskutek negocjacji prowadzonych przez strony. 

5. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

§9 

Wartość Umowy 

 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania całego przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości obliczonej zgodnie z Umową, przy czym maksymalne łączne 

wynagrodzenie brutto za wykonanie całego przedmiotu Umowy przez cały okres jej realizacji, 

wynosi: [ ● ]  zł, (słownie  [ ● ] złotych), w tym wartość netto: [ ● ]  zł, ( słownie [ ● ]  złotych  

i wartość podatku od towarów i usług  (VAT ): [ ● ] zł, ( słownie:[ ● ] złotych ). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usług zabezpieczenia imprezy będzie obliczane 

zgodnie z  Tabelą stawek stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy, przy uwzględnieniu postanowień 

opisanych poniżej. 

3. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy stanowić będzie sumę 

wynagrodzeń z tytułu realizacji poszczególnych usług, wyliczonych według zasad podanych w 

ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za świadczenie usług zabezpieczenia imprezy płatne będzie 

w następujący sposób: 

1) część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w kwocie odpowiadającej 40% (słownie: 

czterdzieści procent) wynagrodzenia Wykonawcy za zapewnienie usług w czasie danej 

imprezy (zaliczka na poczet wykonania usług), ustalonego w sposób opisany Umową, 

uiszczona zostanie nie później niż na 1 dzień roboczy przed terminem przeprowadzenia 

zabezpieczanej imprezy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę  

i doręczonej Zamawiającemu nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem 

przeprowadzenia zabezpieczanej imprezy; 

2) pozostała część wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zapewnienie usług w czasie danej 

imprezy uiszczona zostanie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę  

i doręczonej Zamawiającemu nie wcześniej niż po upływie 4 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia zabezpieczanej imprezy.  

5. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości, wskazuje się, że przy obliczaniu wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy nie będzie się uwzględniało czasu pracy związanego z poprawianiem 

nienależycie wykonanych usług objętych przedmiotem Umowy. 

6. Wynagrodzenie maksymalne netto, jak i wynagrodzenie wynikające z Formularza Ofertowego 

nie będą podlegały podwyższeniu – z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 – i obejmują wszelkie koszty 

związane z prawidłowym wykonaniem prac objętych przedmiotem Umowy, w szczególności 

koszty materiałów,  koszty wyposażenia pracowników, narzuty oraz wszystkie koszty 

towarzyszące przygotowaniu i właściwej realizacji prac objętych przedmiotem Umowy. 

Powyższe oznacza, że Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, poza wynagrodzeniem 

obliczanym na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie nie będzie żądał od 

Zamawiającego zapłaty innych kwot.  

7. Do wynagrodzenia wyliczonego w sposób określony w niniejszym paragrafie doliczony należny 

podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 
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8. W razie niewykorzystania przez Zamawiającego kwoty maksymalnego wynagrodzenia, o której 

mowa w § 9 ust. 1 Umowy przed upływem terminu obowiązywania Umowy wskazanego  

w § 8 ust. 1 Umowy, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu wobec Zamawiającego żadne 

roszczenia.  

9. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace  

w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej pod względem formalnym  

i merytorycznym faktury VAT (decyduje data wpływu faktury do Zamawiającego),  

z zastrzeżeniem odmiennych terminów płatności przewidzianych Umową. 

10. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe  

za każdy dzień opóźnienia. 

11. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że są płatnikami podatku VAT. 

12. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, 

faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.) 

13. Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: mkorny@slaskwroclaw.pl 

oraz biuro@slaskwroclaw.pl.  

14. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie  

ww. adresu mailowego. 

15. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest Małgorzata 

Korny, tel. 695 205 110, e-mail: mkorny@slaskwroclaw.pl. 

 

§10 

Protokół odbioru 

 

1. Usługa w ramach jednej imprezy masowej będzie uznana za wykonaną po dokonaniu odbioru, 

który zostanie stwierdzony protokołem odbioru (dalej: Protokół) podpisanym przez obie strony 

w terminie 24 godzin po zakończeniu danej imprezy masowej. 

2. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu wykonanych pracy, po akceptacji należytego 

wykonania prac przez Zamawiającego. 

3. W przypadku odmowy Wykonawcy podpisania Protokołu, Zamawiający sporządza i podpisuje 

Protokół samodzielnie. 

4. Protokół jest podstawą dla rozliczenia usługi oraz naliczenia ewentualnych kar umownych. 

 

§11 

Zakres odpowiedzialności 

 

W ramach niniejszej Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na następujących zasadach: 

1) Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którym powierzył czynności 

zabezpieczenia jak za działania lub zaniechania własne, 

2) Wykonawca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z udowodnionego 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba że udowodnione niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie Umowy, jest następstwem okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

3) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa sposobu organizacji widowni  

(w tym przejść i dróg ewakuacyjnych), 

4) Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy Wykonawca nie jest odpowiedzialny  

za niewykonanie albo nienależyte wykonanie niniejszej Umowy spowodowane siłą wyższą,  

co oznacza okoliczności o nadzwyczajnym charakterze i pozostające poza kontrolą 

Wykonawcy. 

 

mailto:mkorny@slaskwroclaw.pl
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§12 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

 

1. W ramach umowy Zamawiający jako administrator danych powierza Wykonawcy czynności 

związane z przetwarzaniem danych osobowych.  

2. Szczegółowe zapisy w tym zakresie zostaną uregulowane odrębną umowę powierzenia, która 

stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

3.  Powierzone czynności dotyczą: przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących  

w imprezie masowej w zakresie ich identyfikacji, kontroli tożsamości, a także monitorowania  

ich zachowań w formie monitoringu wizyjnego. 

4. Zakres powierzonych danych obejmuje: imię, nazwisko, numer PESEL osoby uczestniczącej  

w imprezie masowej. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie, 

określonych odpowiednio w punktach 3 i 4. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 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). 

 
 

§13 

Dodatkowe postanowienia Umowy 

 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszystkich informacji dotyczących 

zabezpieczenia imprezy masowej na terenie obiektu, a w szczególności: zasad organizacji  

i taktyki ochrony fizycznej, oraz zasad zabezpieczenia technicznego, jej uzbrojenia i wyposażenia, 

używanych sygnałów i kodów alarmowych, parametrów wykorzystywanych urządzeń, 

obowiązującej dokumentacji itp., chyba że informacje, o których mowa powyżej stały się ogólnie 

dostępne bez udziału Wykonawcy bądź podlegają ujawnieniu w całości lub części 

upoważnionemu organowi/sądowi działającemu w granicach prawa. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada koncesję nr ……………………………………... na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, wydaną przez 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej. 

4. Zmiany Umowy, jej uzupełnienie bądź rozwiązanie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy  

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 145, poz. 

1221 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  

(Dz. U. z 2009 r., nr 62, poz. 504) wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy kodeksu 

cywilnego. 

6. Wszelkie sprawy lub spory wynikłe na tle stosowania postanowień niniejszej Umowy, nie dające 

się usunąć na drodze wzajemnych polubownych rokowań stron, podlegają pod rozstrzygnięcia 

właściwego sądu powszechnego we Wrocławiu. Zawiadomienia lub innego rodzaju informacje 

dopełniające postanowienia niniejszej Umowy lub z nią związane muszą posiadać formę pisemną 

i być doręczane osobiście bądź pocztą poleconą. Zawiadomienia i informację muszą być 

zaadresowane do Strony mającej je otrzymać na adres. 
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§14 

Załączniki 

 

Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Harmonogram imprez masowych 

2. Załącznik nr 2 – Tabela stawek (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia) 

3. Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 

_______________________      _______________________ 

 


