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Załącznik Nr 5 

do Ogłoszenia o zamówieniu 

 

UMOWA Nr ..../2018 

zawarta w dniu …... grudnia 2018 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, z siedzibą w Warszawie (00-

403) ul. Solec 24, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod RIK 8/99, dla których 

organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, posiadającym NIP: 526 025 000 15, 

REGON 000646736, reprezentowanym przez: 

Dr Joannę Wasilewską – Dyrektora Muzeum, 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Haliny Boroń, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………. , z siedzibą w ………………….............., przy 

ul. ……………………, NIP ………………………, REGON …………………………, wpisanym 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 
(
*

)
 ……………………., reprezentowanym 

przez ……………………………..…, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

 

wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie zamówienia na usługi społeczne, na podstawie art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), w sprawie 

świadczenia usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz usług całodobowego 

monitoringu lokalnego systemu alarmowego wraz z podejmowaniem interwencji, w przypadku 

wystąpienia sygnałów alarmowych, w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka 

w Warszawie, o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług 

polegających na całodobowej ochronie osób i mienia oraz monitorowaniu systemów włamania i 

napadu w obiektach  Zamawiającego (zwanych dalej „Usługami”), zgodnie z zakresem i 

warunkami zawartymi w Ogłoszeniu o zamówieniu  wraz z załącznikami, w tym w Szczegółowym 

Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z 

ofertą Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia Usług do : 
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a) zapoznania się z planami obiektów objętych ochroną, których bezpośrednio dotyczy 

wykonywanie Usługi, 

b) skontaktowania się i podjęcia współpracy z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego, 

c) protokolarnego odebrania obiektów Zamawiającego objętych ochroną. 

3. Wykonawca zobowiązany jest, w celu prawidłowej realizacji Usługi i wykonania jej w pełnym 

zakresie, do zapoznania się z warunkami panującymi w obiektach, objętych Usługami i 

wewnętrznymi instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego, w tym instrukcjami na okoliczność 

zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych. 

4. Świadczone usługi ochrony, określone niniejszą umową, będą wykonywane zgodnie z zasadami 

określonymi w  ustawie o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 ze zm.). 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

1. Usługi świadczone będą w okresie od dnia 31 grudnia 2018 r. od godziny przejęcia obiektów do 

dnia 31 stycznia 2021 r. do godziny zdania obiektów, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przejęcie obiektów, o których mowa w § 1 ust. 1, a także objęcie pierwszego dyżuru przez 

agentów ochrony oraz podłączenie do systemu monitoringu Wykonawcy odbędzie się w dniu 

31.12.2018 r., do godziny 15.00. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy gotowości do 

protokolarnego przejęcia obiektów w dniu 31.12.2018 r. w godzinach 8-15. Zdanie obiektów 

nastąpi w dniu 31.01.2021 r do godz. 15.00. 

3. Osobami odpowiadającymi za prawidłową realizację niniejszej umowy są : 

    a) ze strony Zamawiającego - ….................................., tel. …................, kom. ….........................., 

e-mail : …........................................................., 

    b)  ze strony Wykonawcy - …....................................., tel. …..................., kom. …........................, 

e-mail : ….................................................... 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 i 3, następuje przez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony i nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy, wymagającej  sporządzenia aneksu. 

§ 3 

Wartość umowy i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 2 do 

Umowy, wyniesie nie więcej niż …...................... zł (netto),  powiększone o należny podatek VAT 

w wysokości …. %, co stanowi kwotę …............ zł, łącznie …...................... zł 

(słownie: …..................................................................  ), przy stawce ryczałtowej za 1 miesiąc w 

wysokości  …  …....... zł netto, powiększone o należny podatek VAT w wysokości …. %, co 

stanowi kwotę …............ zł, łącznie …...................... zł 

(słownie: …..................................................................  ). 

2. Zamawiający zastrzega iż wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie ryczałtem w 
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okresach miesięcznych, z dołu po zakończeniu danego miesiąca na podstawie faktury VAT, w 

terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury osobie wyznaczonej do 

kontaktu ze strony Zamawiającego. Do faktury należy dołączyć raport miesięczny, o którym mowa 

w § 4, podpisany przez osoby uprawnione. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, powyżej, płatne będzie przelewem, na konto 

Wykonawcy: …..........................................................................................., . 

4. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie/fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej. 

5. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie podlega zmianie do końca trwania umowy. 

7. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, w 

szczególności : bezpośrednie koszty wykonania Usług, inne koszty związane z wykonywanymi 

usługami, zakładany zysk, koszty ubezpieczeń, zużytych materiałów i urządzeń niezbędnych do 

wykonania Usług oraz koszty przyjazdu grup interwencyjnych (np. w przypadku włączenia się 

alarmu) i świadczenia przez nie ochrony fizycznej, podczas oczekiwania na przyjazd osoby 

upoważnionej przez Zamawiającego do odwołania alarmu oraz inne, jeśli występują, jak również 

należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

§ 4 

Raport miesięczny 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia na ostatni dzień danego miesiąca comiesięcznych 

raportów, które winny zawierać zakres świadczonych usług przez Wykonawcę w danym miesiącu 

(zwanych dalej „raportami miesięcznymi”). 

2. Raporty miesięczne winny być zatwierdzone przez osobę uprawnioną ze strony Zamawiającego. 

3. Raport miesięczny winien również zawierać informacje dotyczące ewentualnych przypadków 

nienależytego wykonania Usług, potwierdzonych protokołem stwierdzającym nienależyte usługi, o 

którym mowa w § 7. 

4. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do podpisania raportu miesięcznego jest osoba 

wskazana w § 2 lub inna upoważniona przez Zamawiającego osoba. 

5. Osobą uprawnioną ze strony Wykonawcy do podpisania raportu miesięcznego jest osoba 

wskazana w § 2. 

§ 5 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom Wykonawcy wykonującym 

czynności w ramach realizacji Usług warunki socjalno – bytowe. 
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2. Zamawiający lub upoważniony przez niego przedstawiciel, może wydawać osobom 

wykonującym bezpośrednio Usługi, specjalne dyspozycje, pod warunkiem odnotowania ich w 

Książce Służby. Dyspozycje te będą wykonywane tylko w przypadku, jeżeli mieszczą się w 

zakresie Usług objętych niniejszą umową i nie kolidują z przepisami prawa obowiązującymi w tej 

materii oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa chronionego obiektu. W trakcie 

wykonywania stałych obowiązków pracownicy Wykonawcy realizujący bezpośrednio Usługi, 

podlegać będą nadzorowi osoby upoważnionej przez Zamawiającego, o której mowa w § 2. 

3. Zamawiający, a także osoba przez niego upoważniona, o której mowa w ust. 2, mają prawo do 

kontrolowania sposobu wykonywania Usług,  wglądu do dokumentacji związanej z realizacją Usług, 

jak również wnioskowania o przedłożenie jej kopii. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla wszystkich pracowników 

Wykonawcy, wyznaczonych do bezpośredniej realizacji Usług, wskazanych w Wykazie osób, 

stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Celem szkolenia  będzie szczegółowe zapoznanie 

pracowników ochrony z topografią strzeżonych powierzchni oraz zaznajomienie z regulacjami 

wewnętrznymi, obowiązującymi w poszczególnych obiektach Zamawiającego, a dotyczących 

ochrony, zasad ruchu osobowego, materiałowego, pojazdów. Zakres szkolenia będzie obejmował 

również tematykę, dotyczącą ochrony danych osobowych. 

§ 6  

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca realizuje usługi będące przedmiotem niniejszej umowy : 

       a) na podstawie Koncesji nr ….................... z dnia …..................... na prowadzenie działalności 

w zakresie objętym niniejszą umową, wydanej na okres …......................., której kopia stanowi 

Załącznik nr 4 do umowy, 

           b) przy pomocy osób wymienionych w Wykazie osób, którego kopia stanowi Załącznik nr 3 

do umowy, posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie i uprawnienia 

niezbędne do prawidłowego wykonywania Usług. 

2. Wykonawca ma obowiązek działać z poszanowaniem wszystkich praw i regulaminów 

obowiązujących u Zamawiającego, a także zadbać o poszanowanie i przestrzeganie tych praw i 

regulaminów przez swój personel. 

3. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami 

wynikającymi z naruszenia praw i regulaminów, o których mowa w ust. 2, przez jego personel. 

4. Wykonawca ma obowiązek świadczyć Usługi z najwyższą starannością, skutecznością i 

dokładnością, zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką zawodową. Najwyższa staranność realizacji 

obowiązków objętych postanowieniami  niniejszej umowy przez Wykonawcę oceniana będzie przy 

uwzględnieniu zawodowego charakteru wykonywanej przez niego działalności. 

5. Wykonawca ma obowiązek traktować wszystkie dokumenty i informacje uzyskane w związku z 
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realizacją niniejszej umowy jako poufne i objęte tajemnicą służbową, nie może ich publikować ani 

ujawniać w trakcie wykonywania umowy oraz po jej zakończeniu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawniania informacji udostępnionych przez 

Zamawiającego lub pozyskanych w inny sposób w trakcie realizacji umowy, które dotyczą ważnych 

interesów Zamawiającego lub jego pracowników, w okresie realizacji umowy oraz przez okres 3 lat, 

liczonych od chwili ustania stosunku prawnego łączącego Stroni niniejszej umowy. 

7. Wykonawca oraz jego pracownicy mają obowiązek dochować tajemnicy służbowej, zarówno w 

czasie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu. Wykonawca oraz zatrudnieni lub związani z nim na 

podstawie innego stosunku pracownicy, nie mogą w żadnym przypadku przekazywać osobom 

trzecim udostępnionym im lub uzyskanych przez nich informacji, ani też upubliczniać danych 

związanych z zaleceniami sformułowanymi w trakcie lub w wyniku świadczenia Usług. Ponadto 

nie mogą oni wykorzystywać informacji udostępnionych przez Zamawiającego w trakcie lub w 

związku z realizacją niniejszej umowy. 

8. Pracownicy Wykonawcy powinni wywiązywać się ze swoich obowiązków w taki sposób, by 

zapewnić prawidłową i terminową, zgodną ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, 

realizację niniejszej umowy. 

9.  Wykonawca  ponosi prawną i finansową odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie obowiązków przez pracowników, wyznaczonych przez niego do realizacji niniejszej 

umowy. 

10. W czasie wykonywania Usług, w obiektach Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić należyty ład, porządek oraz przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. Wykonawca ponosi 

również odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją Usług oraz wskutek działań 

osób zatrudnionych przez niego lub związanych z nim na podstawie innego stosunku prawnego. 

11. Na czas realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobom 

uczestniczącym w realizacji zamówienia jednolite umundurowanie, zgodnie ze Szczegółowym 

Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz imienne identyfikatory. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w sposób nieprzerwany koncesji i innych uprawnień 

prawem wymaganych, na wykonywanie Usług, posiadanych w dacie zawarcia umowy oraz 

przyjmuje na siebie wszelkie koszty jakie Zamawiający poniesie na skutek utraty, wygaśnięcia lub 

nieodnowienia koncesji i innych uprawnień, którymi wykazał się w związku z realizacją niniejszej 

umowy Wykonawca. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o: 

      a) każdej zmianie w warunkach koncesji / wydaniu koncesji nowej / wygaśnięciu koncesji; 

      b) wznowieniu koncesji przed upływem terminu jej ważności na okres obowiązywania zawartej 

umowy i przedłożenia jej Zamawiającemu. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy ubezpieczeniowej , a w przypadku jej braku, 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
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cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z realizacją Usług, o sumie ubezpieczenia 

nie mniejszej niż 500.000,00 zł na jedno zdarzenie, z rozszerzeniem o klauzulę dla szkód w 

zbiorach muzealnych i dziełach sztuki, o podlimicie w ramach sumy ubezpieczenia nie mniejszej 

niż 150.000,00 zł, na cały okres obowiązywania umowy. W przypadku posiadania polisy OC, której 

okres obowiązywania wygasa w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

wznowienia polisy, przed upływem terminu jej ważności, na warunkach określonych powyżej, na 

okres obowiązywania niniejszej umowy i przedłożenia jej Zamawiającemu. Kopia polisy  lub 

innego  dokumentu, z którego wynika, że Wykonawca jest ubezpieczony  stanowi  załącznik  nr 5 

do Umowy. 

14.  Wykonawca oświadcza, że wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu 

zamówienia będą co najmniej 4 kwalifikowanych pracowników ochrony zatrudnionych w pełnym 

wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (Dz.U. z 2018  r., poz. 108 ) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania. 

15. Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać nieprzerwanie w całym okresie 

wykonywania zamówienia, tj. co najmniej od …............ r. do …............. r. z zastrzeżeniem, 

iż w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez którąkolwiek z osób zatrudnionych na zasadach, 

o których mowa w ust.14 powyżej lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, 

Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innych osób na zasadach określonych 

w niniejszej Umowie. 

16.  Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie, dotyczące zatrudnienia osób, o których mowa w ust.14 powyżej. 

17.   W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób świadczących usługi ochrony: 

      a) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio  przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu (druk RCA) na potwierdzenie opłacania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Informacje takie jak: Imię, 

Nazwisko, kod tytułu ubezpieczenia oraz wymiar czasu pracy osoby ubezpieczonej powinny być 

możliwe do zidentyfikowania. 

18.  Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób świadczących usługi ochrony, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 
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przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § ….. ust. …. pkt …. 

19.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez 

Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

20. Osoby wskazane w Wykazie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia będą 

wykonywać powierzone im obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia niespodziewanych 

przeszkód w ich wykonywaniu, Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt 

zastępstwo dla tych osób. Zastępcy ustanowieni w ten sposób, będą posiadać uprawnienia i 

odpowiednie doświadczenie zawodowe nie niższe niż osoby, które zastępują. 

21. Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiał Zamawiającego niezwłocznie, na piśmie pod 

rygorem nieważności, o zamiarze zmiany osób wskazanych w Wykazie osób, ze wskazaniem 

nazwiska, uprawnień, informacji na temat doświadczenia zawodowego, wraz z uzasadnieniem 

konieczności wprowadzenia zmiany. Osoby zastępujące bezwzględnie muszą być zatrudnione na 

umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 

22. Ustanowienie zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

23. W przypadku gdy osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zaniedbuje 

swoje obowiązki lub wykonuje je w sposób nienależyty, Wykonawca będzie zobowiązany, na 

pisemny wniosek Zamawiającego, do powierzenia obowiązków objętych  niniejszą umową innej 

osobie, posiadającej kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie nie mniejsze niż określone przez 

Zmawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. 

24. Zmiany osobowe, o których mowa w ust.20, ust.21 i ust.23 powyżej, nie stanowią zmiany  

niniejszej umowy. 

25. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się ze stanem zabezpieczenia obiektów objętych 

świadczeniem usług. 

26. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w czasie 

świadczenia Usług, z wyłączeniem szkód powstałych z przyczyn pozostających poza jego kontrolą 

np. klęski żywiołowe, strajki, demonstracje, pożar będący wynikiem awarii urządzeń technicznych. 

27. W każdym przypadku, gdy w związku z realizacją Usług wystąpi w mieniu lub osobie szkoda, 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia oraz przekazania Zamawiającemu 

raportu zawierającego ustalenie przyczyn i okoliczności zaistnienia szkody i jej rozmiaru. 

28. W sytuacji zagrożenia mienia lub osób znajdujących się w obiektach chronionych Wykonawca 

zobowiązany jest do podejmowani czynności zmierzających do zapobieżenia powstania szkody 

oraz do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego lub jego przedstawicieli, określonych w § 2 

umowy oraz odpowiednich  służb (np. straży pożarnej, policji). 

29. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania podwykonawcy tak jak za  
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działania, zaniechania, zaniedbania własne. 

§ 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości : 

1) 10% kwoty netto miesięcznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, obliczonego zgodnie 

z zasadami określonymi w §3 ust. 2 umowy – za każdy przypadek, potwierdzony protokołem 

spisanym w obecności osób wskazanych w §5 ust 4 i 5, stwierdzającym niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie Usług polegające na : 

a) świadczenia usług przez osoby bez wymaganych kwalifikacji, określonych w § 6 

ust. 1 pkt 2 umowy, 

b) wykonywanie Usług w niepełnej obsadzie osobowej lub przez osobę inną niż 

wymieniona w Wykazie osób, 

c) spożywaniu przez pracownika wykonującego Usługi w obiektach Zamawiającego 

napojów alkoholowych lub środków niedozwolonych, odurzających lub 

wykonywaniu przez niego czynności pod ich wpływem, 

d) nieprzestrzeganiu zasad i regulacji wewnętrznych Zamawiającego w zakresie m.in. 

zasad ruchu osobowego, materiałowego oraz ruchu pojazdów na terenach obiektów 

Muzeum, w tym uniemożliwieniu wejścia lub wjazdu na teren obiektów przez osoby, 

mimo ich prawidłowego zgłoszenia zgodnie z powyższymi regulacjami, 

e) niepoinformowaniu Zamawiającego o zdarzenia mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo obiektów i przebywających na ich terenie osób. 

2)  5%  kwoty netto miesięcznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, obliczonego zgodnie z 

zasadami określonymi w §3 ust. 2 umowy – za każdy przypadek potwierdzony protokołem 

spisanym w obecności osób wskazanych w §5 ust 4 i 5, stwierdzającym niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie Usług polegające na : 

a) wykonywaniu przez pracownika Wykonawcy czynności objętych przedmiotem 

umowy bez wymaganego sprzętu lub ubioru służbowego, 

b)  działaniu grupy interwencyjnej, niezgodnie  z opisem przedmiotu zamówienia i 

czasem zadeklarowanym przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 

1) 5 000,00 zł w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy, na skutek wystąpienia 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w tym okoliczności, o których mowa 

w § 8 ust. 1 umowy. 

2) kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, zgodnie z 

Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za miesiąc którego dotyczy, za każdą 

niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego, w przypadku 

niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób świadczących usługi ochrony fizycznej, lub 



Strona 9 z 11 

zatrudnieniu w mniejszej niż wymagana liczbie, Kara umowna będzie naliczana za każdy (nawet 

niepełny) miesiąc kalendarzowy, w którym ta osoba nie była zatrudniona i na zwolnionym 

stanowisku nie została niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni, zatrudniona inna osoba 

spełniająca warunki określone w Zapytaniu ofertowym w stosunku do pracowników ochrony. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 000,00 zł w przypadku gdy 

Zamawiający odstąpi od umowy, na skutek wystąpienia okoliczności, za które odpowiedzialności 

nie ponosi Wykonawca, z zastrzeżeniem okoliczności opisanych w §8 ust.4 umowy. 

3. Zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia 

przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych do rzeczywistej wysokości poniesionej 

szkody. 

4. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o zaistnieniu 

okoliczności uzasadniających naliczenie kary umownej. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia, naliczonych kar 

umownych, określonych niniejszą umową. 

§ 8 

Odstąpienie / Wypowiedzenie umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia do umowy w przypadkach określonych 

przepisami prawa oraz  w następujących przypadkach : 

    1) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy, mające wpływ na jego 

sytuację ekonomiczno – finansową; 

        2) nastąpi przerwa w świadczeniu Usługi przez Wykonawcę; 

        3) Wykonawca realizuje Usługi z rażącą niestarannością 

        4) Wykonawca  zaprzestał realizacji umowy; 

        5) Wykonawcy została cofnięta koncesja lub nastąpiła zmiana jej zakresu w taki sposób, że 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo prowadzenia działalności na świadczenie usług w 

zakresie wynikającym z niniejszej umowy; 

       6) w razie naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy, jeżeli naruszenie 

to nie zostało usunięte w terminie określonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu, 

wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy o takim naruszeniu.    

2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i zawierać uzasadnienie oraz powinno  zostać złożone w terminie dwóch tygodni od 

daty powzięcia wiadomości o okolicznościach rozwiązania. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części  

zamówienia. Podstawą do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie stopień 

realizacji Usług, określony na podstawie ostatniego raportu. 
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4. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie było można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego 

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno 

nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

§ 9 

Zmiany umowy 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć  w chwili 

zawarcia umowy. 

2. Wprowadzenie zmian do treści umowy wymaga sporządzania pisemnego aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

3. Strony przewidują możliwość zmiany treści umowy o charakterze istotnym, w szczególności 

zmianę godzin i dni otwarcia obiektów, w których realizowane są Usługi. 

4. W sytuacji gdy podczas realizacji umowy zmianie ulegnie stawka podatku VAT na usługi 

stanowiące przedmiot zamówienia, cena wynagrodzenia miesięcznego w kwocie brutto, określona 

w Formularzu ofertowym, pozostanie bez zmian. 

§ 10 

Ochrona danych osobowych1 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Muzeum. 

2. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu 

realizacji niniejszej Umowy. 

3. Dane Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

4. Dane Wykonawcy będą przetwarzane w czasie wynikającym z przepisów o archiwizacji. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia tych danych. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że 

przetwarzanie danych narusza RODO. 

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia niniejszej umowy. 

8. Realizacja niniejszej umowy wiąże się z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych 

osobowych. Przed rozpoczęciem realizacji umowy, strony podpiszą umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

                                                 
1

 nie dotyczy spółki reprezentowanej przez zarząd 
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§ 11 

Postanowienia  końcowe 

1. Umowa jest jawna i podlega upublicznieniu w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji 

publicznej. 

2. Wszelkie pisma doręczane będą stronom pod adresy wskazane w komparycji umowy. Przesyłkę 

wysłaną pod te adresy, w przypadku jej niepodjęcia w wymaganym terminie, uważać się będzie za 

doręczoną. 

3. Oświadczenie lub inne pismo przesłane listem poleconym na adres określony w ust. 3 i nie 

odebrane przez adresata, strony uznają za prawidłowo i skuteczne doręczone. 

4. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie 

adresu. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doręczenia stronie, do której jest 

zaadresowane. 

5. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 5 powoduje, że pismo wysłane pod adres 

określony 

w ust. 3 uznaje się za doręczone. 

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

7. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu), 

Załącznik nr 2. Oferta Wykonawcy, 

Załącznik nr 3. Wykaz osób przewidzianych do wykonywania usług, 

Załącznik nr 4. Koncesja, 

Załącznik nr 5. Polisa OC. 

 

Wykonawca             Zamawiający 

 

 

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

 


