Istotne postanowienia umowy
Na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. Ust. z 2021 r., poz. 1129.,
z późn.zm.) do udzielenia zamówienia objętego niniejszą umową nie zastosowano przepisów ww. ustawy.
Bezpośrednim odbiorcą przedmiotu umowy jest: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie – jednostka budżetowa Samorządu Województwa Mazowieckiego.
§1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi: maksymalnie 4 konwojów papierów wartościowych
i maksymalnie 16 konwojów pieniędzy w ciągu miesiąca włącznie z transportem z banku do obiektu oraz
z obiektu do banku na terenie Warszawy (około 5 km), zgodnie z treścią oferty z dnia _____________ , która stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej umowy. Odbiorcą usługi jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. zwany dalej
„Urzędem”.
§ 2.
1.
2.

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, wyznacza się na dzień 2 stycznia 2022 r.,
a termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy wyznacza się na dzień 31 grudnia 2023 r.
Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego (w tym co do terminu wykonania
każdorazowej usługi).

§3.
1.

2.

3.
4.
5.

Wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, będzie polegało, w szczególności, na:
1) pobraniu papierów wartościowych/pieniędzy z banku;
2) dostarczeniu papierów wartościowych/pieniędzy do jednego z dwóch wybranych dwóch obiektów na terenie
Warszawy;
3) pobraniu papierów wartościowych/pieniędzy z siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, zwanego dalej „Urzędem”, wskazanej przez Zamawiającego (najczęściej ul. Jagiellońska 26 lub
ul. Kijowska 10/12a) i dostarczeniu wartości pieniężnych do banku;
Ustala się następujące wymagania dotyczące konwojowania i ochrony przewożonych walorów pieniężnych:
1) konwój wykonywany jest przez przynajmniej jednego pracownika ochrony, z zastrzeżeniem warunków określonych
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców
i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. z 2016r., poz. 793, z późn. zm. ), zwanym dalej „rozporządzeniem” ;
2) konwój odbywa się na trasie siedziba Urząd - bank – pomieszczenie kasowe w siedzibie Urzędu
3) konwój odbywa się na trasie siedziba Urzędu - wybrany punkt na terenie Warszawy – pomieszczenie kasowe
w siedzibie;
4) konwój z banku do siedziby Urzędu będzie się odbywał przy pomocy pojazdu Wykonawcy, dostosowanego
do transportu papierów wartościowych/pieniędzy (zgodnie z obowiązującymi w zakresie przepisami).
Konwojowanie wartości pieniężnych w obrębie jednej jednostki pieniężnej określonej w rozporządzeniu o którym mowa
w pkt 1.
5) Wykonawca w trakcie wykonywania umowy będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie ochrony mienia i osób na sumę gwarancyjną na
jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości min. 20 000 EUR.
Usługa konwojowania będzie szczegółowo zlecana przez Zamawiającego telefonicznie na 24 godziny przed wykonaniem
świadczenia, z zastrzeżeniem ust. 4
Zamawiający zastrzega prawo zlecenia usługi konwojowania na pięć godzin przed wykonaniem świadczenia
- maksymalnie do 6 razy w ciągu miesiąca.
Podpisując umowę, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszystkich informacji dotyczących
realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności: kwot przewożonych pieniędzy, trasy i godziny przejazdu, organizacji
ochrony fizycznej i technicznej, taktyki wykonywanego transportu, ilości transportu, ich wyposażenia itd.

§ 4.
1.

2.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 nie może przekroczyć łącznie kwoty
______________ zł brutto (słownie: _____________________), a za jeden konwój ____________ brutto (słownie:
________________________).
Należność Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie wypłacana na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę za każdy miesiąc z dołu na podstawie dokumentu określającego liczbę wykonanych w miesiącu usług
(każdorazowo dołączanego do faktury przekazywanej Zamawiającemu).

3.

4.
5.
6.

7.

Zamawiający dokona zapłaty miesięcznej należności za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury określającej liczbę zrealizowanych konwojów i po pozytywnym zweryfikowaniu tej liczby.
Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia numeru umowy na wystawianych fakturach.
Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia zapłaty do banku
prowadzącego jego rachunek.
Fakturę należy wystawić na Województwo Mazowieckie w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
NIP 113-245-39-40
1) Nabywca usługi: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP 113-245-39-40
2) Płatnik faktury: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa;
3) numer niniejszej umowy.
Za dzień dokonania zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego, pod warunkiem, iż na tym
rachunku znajdują się środki niezbędne do dokonania zapłaty”.

§ 5.
1.

2.
3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wartości będące przedmiotem konwoju, a tym samym w przypadku utraty całości
lub części tychże wartości, zapłaci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty kwotę stanowiącą
równowartość utraconych wartości, które były przedmiotem danego konwoju, w przypadku stwierdzenia wykonania
konwoju niezgodnie z treścią rozporządzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1.
Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i możliwości techniczne do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1.
Wykonawca oświadcza, że posiada oraz posiadać będzie w trakcie trwania niniejszej umowy ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej - pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy i zapłaty kary umownej w wysokości określonej w § 9 ust.2 niniejszej umowy.

§ 6.
1.

2.

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej umowy, a ponadto
w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 22 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1995)
W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje kara umowa w wysokości
określonej w § 8 ust. 2.

§ 7.
1.

2.

3.

4.

5.

Do wykonania przedmiotu Umowy będą kierowani przez Wykonawcę wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie
umów o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, będący kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej, posiadającymi
ważne legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, wystawione przez Wykonawcę.
Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o posiadanych kwalifikacjach
i podstawie zatrudnienia osób biorących udział w realizacji niniejszej umowy wraz z dowodami potwierdzającymi
odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek
niezwłocznie nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych przedstawić je Zamawiającemu.
Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie zamawiającego
zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby
będące pracownikami Wykonawcy.
Zamawiający wymaga, aby do wykonania przedmiotu umowy był kierowany personel, którego wynagrodzenie za pracę
jest równe lub przekracza równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia
10.października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207)
W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązań,
o których mowa w ust. 1 - 4 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem
podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Obowiązek znajduje zastosowanie
w szczególności w przypadku, gdy personel Wykonawcy będzie świadczył usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej,
zamiast na podstawie umowy o pracę.

§ 8.
1.
2.

3.
4.

Strony ustalają karę umowną w wysokości 300,- zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku nieterminowego lub
nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,- zł, jeżeli odstąpienie lub rozwiązanie umowy
nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności z powodu braku realizacji świadczeń wynikających
z realizacji niniejszej umowy.
Kary, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają kumulacji.
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. Kary będą
potrącane bezpośrednio z wartości faktury dotyczącej przedmiotu umowy, wystawionej przez Wykonawcę.

W przypadku, jeśli potrącenie, o którym mowa w ust. 3 nie jest możliwe. Zamawiające wezwie Wykonawcę do zapłaty kary
umownej w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do jej zapłaty.
Jeżeli szkoda wyrządzona Zamawiającemu z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy
przekroczy wartość kar umownych – Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych
wynikających z przepisów kodeksu cywilnego, w wysokości różnicy, między rzeczywistą wartością szkody, a wysokością
uiszczonych kar.

5.
6.

§ 9.
1.

2.
3.
4.
5.

Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym lub
odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa
odstąpienia w przypadku, gdy:
1) wszczęte zostanie postępowanie likwidacyjne przedsiębiorstwa Wykonawcy;
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub majątku, za pomocą, którego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy przez podmioty i osoby trzecie na mocy orzeczenia właściwego organu;
3) Wykonawca dopuszcza się zwłoki w realizacji świadczeń wynikających z niniejszej umowy określonych w § 1 oraz
w § 3 w lub wykonuje ją nienależycie.
Postanowienia powyższe nie ograniczają prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych
w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności postanowieniach Kodeksu cywilnego.
W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania kar umownych,
określonych w § 8 umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub jej wypowiedzeniu dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej.
Każda ze stron zastrzega sobie prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem formy pisemnej.

§ 10.
1)

1.

2.

4.

5.

6.

Administratorem danych osobowych osób reprezentujących [nazwa podmiotu – strony umowy/ postępowania] oraz osób
wskazanych przez [nazwa podmiotu – strony umowy/ postępowania], jako osoby do kontaktu jest Województwo
Mazowieckie, którego dane kontaktowe to: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP:
/umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres
wskazany w ust. 1 lub adres e-mail: iod@mazovia.pl.
Dane osobowe:
1) osób reprezentujących [nazwa podmiotu – strony umowy/postępowania], będą przetwarzane na podstawie obowiązku
prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c 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
osobowych), wynikającego z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności
umów i właściwej reprezentacji stron. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub ważności
podejmowanych czynności.
2) osób wskazanych przez [nazwa podmiotu – strony umowy/postępowania], jako osoby do kontaktu/realizacji
umowy (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym
interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f 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
osobowych), w celu realizacji niniejszej umowy/przebiegu postępowania. Dane zostały podane przez [nazwa podmiotu
– strony umowy/postępowania] w ramach zawieranej umowy/prowadzonego postępowania.
Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie oraz będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo żądania:
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto osobom wskazanym przez [nazwa podmiotu – strony umowy/postępowania], jako osoby do kontaktu, przysługuje
również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji.
[nazwa podmiotu – strony umowy/postępowania] jest zobowiązany do przekazania zapisów niniejszego paragrafu
wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 1.
albo
2)

1. Administratorem danych osobowych [oznaczenie strony umowy] oraz osób reprezentujących [oznaczenie strony umowy]
jest Województwo Mazowieckie, którego dane kontaktowe to: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w
Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP:
/umwm/esp.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres wskazany w ust. 1
lub adres e-mail: iod@mazovia.pl.
3. Dane osobowe [oznaczenie strony umowy] będą przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 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 osobowych). A jeżeli strona
umowy jest reprezentowana przez pełnomocnika, to jego dane osobowe będą przetwarzana na podstawie obowiązku
prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c 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
osobowych), wynikającego z art. 98 Kodeksu cywilnego – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron.
Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy.
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie oraz będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo żądania:
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych.
Ponadto przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia niniejszej umowy .

§ 11.
1.
2.
3.
4.
5.

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Sprawy nie uregulowane umową podlegają przepisom kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie osób i mienia oraz i innym
przepisom prawa powszechnie obowiązującego.
W przypadku zaistnienia sporu właściwym miejscowo sądem będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
Wykonawca nie może zlecić wykonania umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 12
Integralną część umowy stanowią :
1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia …………;
2) Załącznik nr 3 - Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej,
3) Załącznik nr 4 - Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
4) Załącznik nr 5 - Polisa OC
1)
2)

zapis dotyczy osób prawnych
zapis dotyczy osób fizycznych

Zamawiający

Wykonawca

