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UMOWA nr …………………
zawarta dnia ………………...

w Lublinie

pomiędzy:
Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, w imieniu
której działa Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie z siedzibą: ul. Nałęczowska 14, 20-701
Lublin  reprezentowany na podstawie pełnomocnictwa z dnia 21 lutego 2013 r. (Zarządzenie nr
58/2/2013 Prezydenta Miasta Lublin w sprawie upoważnienia Pana Grzegorza Malca – Dyrektora
Zarządu  Transportu  Miejskiego  w  Lublinie)  przez  Grzegorza  Malca  –  Dyrektora  Zarządu
Transportu Miejskiego w Lublinie

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a firmą …………………………wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
……………………  pod  nr  ……………………,  NIP:  …………………..,  REGON:
…………………………… reprezentowaną przez: ……………………………

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W  wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  Wykonawcy,  w  postępowaniu  na  „Usługę
ochrony kontrolerów biletowych w porze nocnej”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania usługę  ochrony kontrolerów
biletowych w porze nocnej, polegającą na:
a) stałej  asyście  2  pracowników  ochrony  dla  grupy  kontrolerów,  którzy  rozpoczynają

i prowadzą czynności kontrolne w pojazdach komunikacji miejskiej wykonujących przewozy
na zlecenie ZTM w Lublinie, 

b) udzieleniu  niezbędnej  pomocy  kontrolerom-rewizorom  w  przypadkach  wystąpienia
niepożądanych, w tym agresywnych zachowań podczas wykonywania czynności kontrolnych,
asyście pracownika ochrony dla kontrolera do czasu zakończenia przez niego czynności
kontrolnych w przypadku konieczności  opuszczenia  przez  niego  pojazdu z  pasażerem,
który chce wysiąść z pojazdu na najbliższym przystanku,

c) przewozie pojazdem Wykonawcy grupy kontrolerów-rewizorów Zamawiającego w miejsca
przez nich wskazane.

2. Wymienione  w  ustępie  1  czynności  wykonywane  będą  pojazdem  będącym  w  dyspozycji
Wykonawcy, zapewniającym możliwość przewiezienia kierowcy,  dwóch pracowników ochrony
i czterech kontrolerów. 

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  oznaczenia  pracowników  ochrony w  sposób  jednolity,
umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego.

4. Wszelkie czynności związane z realizacją niniejszej umowy muszą być wykonywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności
wykonywane niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Strony  uzgadniają,  że  osoby  wskazane  przez  Wykonawcę  i  wykonujące  usługi  na  rzecz
Zamawiającego  zobowiązane  są  do  zachowania  w  tajemnicy  informacji  dotyczących
całokształtu  spraw związanych  z  ochroną  i  bezpieczeństwem  ochranianych  osób  i  mienia.
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zabezpieczenia  realizacji  tego  postanowienia  wobec  osób,
które będą wykonywały przedmiot umowy.
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6. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia i  doświadczenie do wykonywania
przedmiotu umowy, w tym koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w zakresie
usług ochrony osób i mienia.

§ 2

1. Wszystkie  czynności  w  ramach  przedmiotu  umowy  będą  wykonywane  zgodnie
z harmonogramem realizacji usług przekazywanym Wykonawcy na 7 dni kalendarzowych przed
rozpoczęciem miesiąca. 

2. Harmonogram przekazywany będzie drogą elektroniczną na wskazane w § 3 ust.  2 adresy
 Wykonawcy, przez uprawnione osoby. 

3. W ramach przedmiotu umowy dopuszcza się zmiany w harmonogramie realizacji usług zgodnie
z potrzebami Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej na 3 dni
robocze przed planowanymi zmianami.

4. Przez porę nocną Zamawiający rozumie czynności wykonywane pomiędzy godzinami 22.00 –
6.00.

5. Czynności w ramach niniejszej umowy wykonywane będą średnio 1 raz w tygodniu w każdym
miesiącu. 

§ 3

1. Zamawiający ma prawo bieżącego kontrolowania sposobu realizacji niniejszej umowy.
2. Do bieżącej kontroli i współpracy w zakresie realizacji umowy upoważnieni są: 

1) ze strony Zamawiającego:
a) Sławomir  Smarzewski,  tel.  81 466-29-37 wew.  135,  tel.  kom. 502-520-504,  e-mail:

ssmarzewski@ztm.lublin.eu,
b) Katarzyna  Motyka,  tel.  81 466-29-37  wew.  135,  tel.  kom.  785-559-968,  e-mail:

kkowieska@ztm.lublin.eu.
2) ze strony Wykonawcy:  …………….................................................……….

3. Strony oświadczają, że wypełnią obowiązek informacyjny przewidziany w art.  13 lub art.  14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. Eu L 119, s.1), wobec osób fizycznych wskazanych
do kontaktów przy realizacji niniejszej umowy.

§ 4

1. Za realizację umowy Zamawiający będzie płacił Wykonawcy wynagrodzenie, na które składa
się:
a) kwota  za  roboczogodzinę  kierowcy  oraz  kwota  za  roboczogodzinę  dwóch  pracowników

ochrony wynikająca z ilości godzin pracy określonych w harmonogramie realizacji usług,
b) kwota wynikająca z przejechanych przez środek transportu kilometrów. 

2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 
3. Strony uzgadniają – zgodnie ze złożoną ofertą – następujące stawki w wysokości:

a) ……………….  zł  netto  (słownie:  ……………  zł  netto)  plus  podatek  VAT  w  wysokości
………………. zł, co daje wynagrodzenie brutto …………… zł (słownie: ………………… zł
brutto) za jedną roboczogodzinę pracownika, w tym również kierowcy,
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b) …….……. zł netto (słownie : …………… zł) plus podatek VAT w wysokości ………………. zł,
co daje wynagrodzenie brutto …………… zł  (słownie:  ………………… zł brutto)  za 1 km
przebiegu środka transportu. 

4. Zamawiający zapłaci  wyłącznie za faktycznie zrealizowane przez Wykonawcę godziny pracy
pracowników i przejechane kilometry. 

5. Strony uzgadniają, że ustalenie ilości przejechanych kilometrów każdorazowo nastąpi poprzez
spisanie wskazań drogomierza samochodu od momentu podstawienia pojazdu w uzgodnione
miejsce, do momentu zakończenia czynności kontrolnych. Wzór ewidencji przebiegu pojazdu
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

6. Z wynagrodzenia Wykonawca pokryje wszelkie koszty wykonywania usługi,  w szczególności
koszty robocizny, zakupu materiałów, narzędzi i sprzętu, paliwa itp.

7. Miesięczne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wpłacać będzie
na konto wskazane na fakturze, na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur płatnych
w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. O zachowaniu terminu
decyduje  data  polecenia  przelewu  przez  Zamawiającego.  Faktura  będzie  wystawiana
po zakończeniu każdego miesiąca,  w którym Wykonawca świadczył  usługi  objęte zakresem
niniejszej umowy. 

8. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób
trzecich bez uprzedniej, pisemnej  zgody Zamawiającego.

9. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  potrącenia  kar  umownych  z  wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

10. W przypadku zmiany stawki  podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza się
zmianę wartości umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. Taka zmiana
nastąpi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy.

11. Na fakturze figurować będzie jako Nabywca: Gmina Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1,
20-109  Lublin,  NIP:  9462575811,  natomiast  jako  Odbiorca:  Zarząd  Transportu  Miejskiego
w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin.

12. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych,  które
mogą wpływać na wystawianie i  obieg faktur  oraz ich księgowanie i  rozliczanie dla celów
podatkowych takich jak: nazwa firmy, adres, nr konta, nr NIP, itp. 

13. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie oświadcza, że wszelką korespondencję związaną z
umową i jej realizacją należy kierować na adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, ul.
Nałęczowska 14, 20-701 Lublin. Zmiana adresu wymaga pisemnego zawiadomienia bez ko-
nieczności zmiany umowy. 

14. Z  tytułu  realizacji  zamówienia  Wykonawca,  oświadcza  iż  wyśle/  nie  wyśle*  (*niewłaściwe
skreślić)  ustrukturyzowaną  fakturę  elektroniczną  w  sposób,  o  którym  mowa
w  art.  4  ust.  1  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 z 2018 r. poz. 2191) z uwzględnieniem właściwego numeru GLN
5907653871290 Zamawiającego.

       § 5

1. Zamawiający  będzie  nakładał  na  Wykonawcę  następujące  kary  z  tytułu  niewłaściwego
wykonywania postanowień umowy:
1) w przypadku niepodstawienia pojazdu wraz z kierowcą oraz dwoma pracownikami ochrony,

Zamawiający nałoży karę umowną w wysokości 200 zł za każdy ujawniony przypadek,
2) w przypadku podstawienia pojazdu z niepełną obsadą, Zamawiający nałoży karę umowną

w wysokości 100 zł za każdy ujawniony przypadek,
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3) w przypadku podstawienia pojazdu niespełniającego wymagań Zamawiającego określonych
w § 1 ust. 2 w zakresie ilości miejsc, Zamawiający nałoży karę w wysokości 100 zł za każdy
ujawniony przypadek,

4) w przypadku niezapewnienia kontrolerom asysty przez pracowników ochrony, Zamawiający
nałoży karę w wysokości 100 zł za każdy ujawniony przypadek,

5) w  przypadku  nieudzielenia  niezbędnej  pomocy  kontrolerom-rewizorom  na  okoliczność
wystąpienia niepożądanych, w tym agresywnych zachowań podczas wykonywania czynności
kontrolnych, Zamawiający nałoży karę w wysokości 100 zł za każdy ujawniony przypadek,

6) w  przypadku  wykonywania  przez  pracownika  ochrony  czynności  niezgodnie
z  postanowieniami  §  1  ust.  3,  Zamawiający  nałoży  karę  w  wysokości  100  zł  za  każdy
ujawniony przypadek.

2. Gdyby  kary  umowne  ustalone  w  ustępie  1  nie  pokrywały  szkody  Zamawiającego,  może
on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

3. Za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,  zobowiązany
jest on zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1000 zł. 

4. Za  rozwiązanie  umowy  w  trybie  natychmiastowym  w  przypadku  określonym  w  §  6  ust.  3,
Zamawiający nałoży karę umowną w wysokości 2000 zł. 

§ 6

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………….. do dnia …………….
2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
3. Zamawiający  może  ponadto  rozwiązać  niniejszą  umowę  w  trybie  natychmiastowym

w przypadku trzykrotnie stwierdzonego przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę
postanowień  umowy  w  okresie  jednego  miesiąca  kalendarzowego,  czyli  wystąpienia
okoliczności wskazanych w § 5 ust. 1 pkt.1 - 6. 

4. Rozwiązanie, o którym mowa w ustępach poprzedzających niniejszego paragrafu, musi zostać
złożone na piśmie, pod rygorem nieważności. 

§ 7

1. Zmiany  postanowień  niniejszej  umowy  będą  wymagały  pisemnego  aneksu  pod  rygorem
nieważności.

2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o  wystąpieniu  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. W  przypadku  określonym  w  ust.  2  Wykonawca  może  żądać  jedynie  należnego  mu
wynagrodzenia, z tytułu wykonania części umowy.

4. Odstąpienie  od  umowy  następuje  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  i  powinno
zawierać uzasadnienie. 

5. Poza przypadkami określonymi w ust. 2 - 4 niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje
prawo  rozwiązania  Umowy  bez  wypowiedzenia,  gdy  Wykonawca  nie  rozpoczął  realizacji
przedmiotu  umowy  bez  uzasadnionych  przyczyn  lub  nie  zrealizował  dwóch  zleceń
Zamawiającego  w  okresie  rozliczeniowym  i  nie  kontynuuje  jej  pomimo  wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 8
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1. Wykonawca  jest  uprawniony  zlecić  realizację  Umowy  osobom  trzecim  –  podwykonawcom,
w  zakresie,  jaki  wynika  z  treści  złożonej  oferty,  bez  naruszenia  swoich  zobowiązań
wynikających  z  niniejszej  umowy.  Wykonawca  zobowiązuje  się  udzielić  Zamawiającemu
wszelkich uprzednich i pisemnych informacji dotyczących tych podwykonawców.

2. Realizacja  umowy przez  podwykonawców nie  zwalnia  Wykonawcy  z  odpowiedzialności  lub
obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów obowiązującego prawa.

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za działanie własne.
4. Zawarcie niniejszej umowy jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę następujących

oświadczeń, że:
1)  ponosi  wszelką  odpowiedzialność  prawną  również  wobec  osób  trzecich  za  ewentualne

szkody związane z realizacją umowy,
2) jest  zobowiązany  do  zaspokojenia  wszelkich  roszczeń  finansowych  podwykonawców

związanych z realizacją niniejszej umowy.
5. W  razie  niezapłacenia  przez  Wykonawcę  wynagrodzenia  podwykonawcy,  Zamawiający

wstrzyma wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu
żadne odsetki czy odszkodowanie.

6. Zamawiający  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  czynności  Wykonawcy  związane
z realizacją niniejszej umowy.

§ 10

W  sprawach  nie  uregulowanych  umową  mają  zastosowanie  przepisy  obowiązującego  prawa,
w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Sprawy  sporne  rozstrzygać  będzie  sąd  właściwy  dla  siedziby  Zamawiającego,  po  uprzedniej,
nieskutecznej próbie mediacji.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.

           ZAMAWIAJĄCY:                       WYKONAWCA:

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

Załącznik nr 1: Ewidencja przebiegu pojazdu.
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