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Ad. 1 

 

Zamawiający wymaga potwierdzenia realizacji przez Wykonawcę 50 usług polegających na 

zabezpieczeniu fizycznym imprez masowych przy udostępnionej liczbie miejsc dla 

uczestników wynoszącej nie mniej niż 7.000 dla piłki nożnej w sytuacji, gdy Wykonawca 

będzie składał w postępowaniu ofertę w zakresie Pakietu I (piłka nożna) oraz potwierdzenia 

realizacji przez Wykonawcę 50 usług polegających na zabezpieczeniu fizycznym imprez 

masowych przy udostępnionej liczbie miejsc dla uczestników wynoszącej nie mniej niż 1.000 

dla piłki siatkowej w sytuacji gdy Wykonawca będzie składał ofertę w zakresie Pakietu II (piłka 

siatkowa). 

 

Ad. 2 

 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie postanowień dotyczących zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 

składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne. W tym celu zmianie ulega § 8 umów będących 

załącznikami nr 5 i 6 do ogłoszenia. § 8 przyjmują następujące brzmienie: 

 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w 

jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. 

W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań 

Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może bez 

pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać jakichkolwiek czynności skutkujących 

przystąpieniem osoby trzeciej do zobowiązań Zamawiającego. 

2. Zmiany lub wprowadzenie nowych postanowień umowy mogą mieć miejsce na 

zasadach opisanych poniżej: 

2.1. Wnioskowanie o zmianę – Strony: 

a) Wniosek Zamawiającego o dokonanie zmiany, 

b) Wniosek Zamawiającego, aby Wykonawca przedłożył propozycję, 



c) Wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany. 

2.1. Opis zmiany: 

a) zmiana umowy korzystna dla Zamawiającego, (w tym, w szczególności 

obniżenie cen za realizację usługi); 

b) ustawowa zmiana podatku VAT (w takim przypadku zmianie ulegać będzie 

wartość brutto umowy, natomiast ceny jednostkowe netto oraz wartość netto 

pozostaną niezmienione); 

c) zmiany adresowe Wykonawcy i Zamawiającego; 

d) zmiana przepisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mających wpływ 

na realizację niniejszej umowy; 

e) siła wyższa; 

f) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy określona w niniejszej umowie jeden raz w roku, w oparciu o 

wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia wynikający z obowiązujących 

przepisów prawa; 

g) zmiany zasad podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne; 

h) inne nieistotne zmiany postanowień umowy. 

2.3. Procedura wprowadzania zmian przez Wnioskodawcę: 

a) Opis proponowanej zmiany, 

b) Wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

c) Termin wprowadzenia zmian, 

d) Należy podać, w jaki sposób /dlaczego/ zmiana jest korzystna dla 

Zamawiającego lub konieczna dla wykonania umowy. 

2.4  Pisemny wniosek o zmianę składany przez Wykonawcę musi wpłynąć do 

Zamawiającego w terminie, co najmniej 10 dni przed planowanym wprowadzeniem 

zmian. Wnioski wniesione po terminie oraz wnioski niezawierające elementów 

opisanych powyżej nie będą rozpatrywane. 

3. Ewentualne zmiany warunków umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego 

aneksu podpisanego przez obie strony. 

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

wykonywania służby porządkowej/informacyjnej w czasie trwania imprez masowych.  

5. Ze strony Zamawiającego do bieżących kontaktów wynikających z realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy oraz wezwania Policji, wyznaczony został: 

1) … 

6. Ze strony Wykonawcy do bieżących kontaktów wynikających z realizacji przedmiotu 

niniejszej Umowy, bezpośredniej kontroli dyscypliny i jakości pracy członków służby 

porządkowej/informacyjnej wyznaczony został 

1) … 

7. W przypadku zmiany wartości umowy, o której mowa w § 8 ust. 2.2 lit. b), nie jest 

wymagany aneks do umowy, a zmiana wartości umowy następuje z dniem wejścia  



w życie zmienionej stawki VAT. W takim przypadku wartości netto wynagrodzenia 

pozostają bez zmian, zaś wartości brutto ulegają zmianie proporcjonalnie do zmienionej 

stawki podatku VAT. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 2.2. lit. f) oraz lit. g) Strona umowy, która 

powołuje się na zaistniałą zmianę zobowiązana jest wykazać drugiej Stronie, że: 

a) zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

oraz; 

b) o jaką dokładnie wartość zmienią się koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

9. Zmiany, o których mowa w ust. 5 obowiązywać będą od pierwszego dnia miesiąca, 

następującego po miesiącu, w którym weszła w życie ta zmiana, pod warunkiem 

pisemnego zgłoszenia przez Stronę umowy, która powołuje się na zaistniałą zmianę 

zamiaru dokonania zmian umowy w związku ze zmianą przedmiotowych norm prawa. 

Zmiany te zostaną dokonane, jeżeli będę one miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia tego faktu oraz wykazania 

zmienionej wartości wynagrodzenia leży wyłącznie po Stronie umowy, która powołuje 

się na zaistniałą zmianę. Wprowadzenie zmian nastąpi poprzez podpisanie aneksu do 

umowy. Pierwsza waloryzacja dopuszczalna jest po 1 stycznia 2020 r. 

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2.2. lit. f) wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze 

zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

11. W przepadku zmiany, o którym mowa w ust. 2.2 lit. g) wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

12. W przypadku nie wykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa  

w ust. 2.2 lit. f) i lit. g) na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający ma prawo 

odmówić waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia 

wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Wykonawcy. 

13. W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej. 

14. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, jeżeli nie dojdzie do ugody lub 

porozumienia Stron, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

15. Umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 



Ad. 3 

 

Koncepcja winna uwzględniać wszystkie rodzaje meczy co do których Wykonawca zamierza 

złożyć ofertę. Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę wyłącznie w zakresie pakietu nr I 

(piłka nożna) tworzy koncepcję realizacji zamówienia dotyczącą wyłącznie usługi ochrony 

piłki nożnej. Podobnie rzecz ma się w przypadku pakietu nr II (piłka siatkowa). Zamawiający 

wymaga przygotowania jednej koncepcji w przypadku każdego z pakietów bez podziału na 

rodzaje meczów czy też miejsce ich rozgrywania. 

 

Ad. 4 

 

Zamawiający skorygował ogłoszenie, w ten sposób, że na zabezpieczenie normalnego meczu 

piłki nożnej wymaga 100 pracowników. 

 


