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MPŚ-IX.261.4.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Załącznik nr 4.3 do SWZ 

WZÓR 

 

UMOWA Nr ……………………   

 

zawarta w dniu ....................... 2022 r. w Słupsku, pomiędzy: 

…………………………. z siedzibą przy ul. ………………….. 76-200 Słupsk, NIP:  ……………….., 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

……………………………………… – Dyrektora  

 

a 

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

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

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130 000 

zł  w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) pn.: „Usługi ochrony osób i mienia oraz 

monitoringu elektronicznego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku” – część III  zwanego w dalszej 

części postępowaniem, Zamawiający zleca Wykonawcy realizację zamówienia o następującej treści, zgodnego 

w treści ze złożoną przez Wykonawcę ofertą: 

 

Przedmiot umowy 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz monitoringu elektronicznego w 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące obiekty Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: 

     w Klukach 27 (28 zabytkowych obiektów). 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ (w zakresie części III), 

stanowiący integralną część niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę pomieszczeń służbowych oraz zapewnić ochronę 

znajdującym się w tych pomieszczeniach osobom, mieniu oraz dokumentacji i zawartych w tej 

dokumentacji informacjom podlegającym ochronie z mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie 

danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 125). 

5. Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych 

w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 125) Administrator 

Danych Osobowych Zamawiającego powierza pracownikom ochrony Wykonawcy przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie wynikającym z wykonywanych obowiązków, określonych niniejszą Umową, 

po uprzednim wydaniu im upoważnienia, o którym mowa w art. 41 przywołanej wyżej ustawy. 

 

§ 2. 

Godziny dozoru obiektów zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 

§ 3. 

1. Usługa w formie dozoru sygnałów alarmowych tj. monitorowania systemu sygnalizacji włamania i pożaru, 

powinna być świadczona w Klukach 27. 



Strona 2 z 10 

2. Wykonawca celem realizacji przedmiotu umowy dysponuje całodobową bazą monitoringu umożliwiającą 

przyjęcie sygnału zagrożenia. 

3. Wykonawca ma obowiązek monitorowania i rejestracji pracy systemów alarmowych, poprzez włączenie 

systemów dyskretnego ostrzegania o zagrożeniach włamaniem i napadem obiektów Zamawiającego do 

systemu monitorowania zdarzeń Wykonawcy. 

4. Wykonawca powinien wysłać na teren obiektu, z którego został przekazany sygnał alarmowy, grupę 

interwencyjną, natychmiast po odebraniu sygnału alarmowego. 

5. Maksymalny czas dojazdu grupy interwencyjnej do budynków muzeum wynosi 50 minut. Zadaniem grupy 

interwencyjnej jest przyjazd do obiektu i przerwanie działalności przestępczej na terenie obiektu. 

6. Wykonawca ma obowiązek monitorowania do własnego Centrum Monitorowania, możliwie wielotorowo, 

sygnału z systemów ochrony przeciwpożarowej. Usługa ta powinna być świadczona całodobowo i dotyczyć 

wszystkich budynków przy ul. Dominikańskiej 5-9 w Słupsku. 

7. Pojęcie „Centrum Monitorowania" oznacza miejsce, w którym całodobowo znajduje się osoba kontrolująca 

sygnały przychodzące z poszczególnych obiektów muzeum i ma możliwości techniczne wezwania do 

obiektu, w którym zaistniał alarm: grupy interwencyjnej, Straży Pożarnej, Policji, itp. 

 

§ 4. 

Termin realizacji  

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 

 

§ 5. 

Podstawowe prawa i obowiązki Wykonawcy 

1. Obowiązkiem pracowników ochrony jest zapewnienie bezpieczeństwa osób, budynku, zgromadzonej w nim 

muzealiów i mienia przed próbami włamania, podpalenia lub zniszczenia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę osób, mienia i informacji podlegających prawnej ochronie 

poprzez pracowników kwalifikowanych, spełniających wymogi kwalifikacyjne określone w rozdziale 5 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1995). Pracownikom 

ochrony pełniącym dyżur Wykonawca zapewni właściwe umundurowanie, środki przymusu bezpośredniego 

oraz zaopatrzy w identyfikator ze zdjęciem i napisem: ………………………………… Dodatkowo 

Wykonawca wyposaży pracowników ochrony wszystkich obiektów Zamawiającego, w urządzenia typu 

pager do szybkiego powiadamiania służby dyżurnej uzbrojonego stanowiska interwencyjnego Wykonawcy. 

3. Wymagania dotyczące pracowników ochrony: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na umowę o pracę osób świadczących usługę ochrony 

osób i mienia. Wykonywanie wskazanych usług mieści się w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który 

brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy 

określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 

wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji 

zamówienia, wszystkich osób wykonujących usługi, o których mowa w pkt. 1. 

3) W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4) 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 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274#art(22)par(1)
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osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu  pracownika na podstawie umowy 

o pracę,  

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

d) innych dokumentów, 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 

o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie 

przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 

1 czynności.  

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami powyższych zapisów, 

zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji umowy, 

wszystkich osób wykonujących usługi, o których mowa w pkt. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

4. Celem realizacji przedmiotu umowy wykonawca dysponuje załogą - grupą interwencyjną w rozumieniu 

Rozporządzenia Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad 

uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz 

ewidencjonowania  broni i amunicji (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 992), zdolną do reakcji – interwencji w 

ochranianym obiekcie, w czasie nie dłuższym niż 50 minut. 

5. Do zadań pracowników ochrony należy: 

1) zapewnienie ciągłej ochrony mienia i osób przebywających w obiekcie i granicach ochranianego obszaru 

oraz informacji przetwarzanych w chronionym obszarze; 

2) udzielanie niezbędnej pomocy w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, do czasu przyjazdu 

odpowiednich służb; 

3) natychmiastowe podejmowanie działań mających na celu minimalizację szkód powstałych w wyniku 

kradzieży, włamania, pożaru, awarii instalacji elektrycznej, wodnej, CO, urządzeń technicznych, klęsk 

żywiołowych lub innych zdarzeń losowych; 

4) kontrola pomieszczeń (szczególnie zamknięcia okien i drzwi po godzinach pracy), 

5) ochrona pracowników muzeum oraz osób trzecich przebywających w muzeum; 

6) obsługa urządzeń monitoringu telewizji przemysłowej, urządzeń systemu antywłamaniowego i 

antynapadowego, urządzeń  systemu przeciwpożarowego; 

7) otwieranie i zamykanie bram wjazdowych osobom upoważnionym, w celu umożliwienia wjazdu, 

w szczególności służbom porządkowym i konwojom policyjnym; 

8) patrolowanie korytarzy i interweniowanie w każdym przypadku niewłaściwego zachowania się osób 

przebywających na terenie muzeum, niszczenia lub podejmowania przez nie prób kradzieży mienia. W 

przypadkach, gdy osoby upomniane nie dostosują się do poleceń pracowników ochrony, po ich 

zatrzymaniu należy niezwłocznie przekazać je w ręce wezwanych funkcjonariuszy policji; 

9) kontrola i nadzór nad ruchem osobowym w obiektach oraz na terenie muzeum; do obiektów muzeum 

mogą wchodzić tylko osoby posiadające ważne bilety wstępu, a także inne osoby, które wykażą 

potrzebę wejścia; 
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10) udzielanie informacji osobom przebywającym w obiektach; 

11) noszenie w widocznym miejscu identyfikatora służbowego i napisu „ochrona"; 

12) występowanie w pełnym umundurowaniu; 

13) zachowywanie się wobec osób trzecich powściągliwie i bez poufałości; 

14) stanowcze interweniowanie, nie przekraczające ogólnie przyjętych norm taktu i kultury; 

15) przestrzeganie innych zasad wynikających z regulaminów wewnętrznych Zamawiającego; 

16) pełnienie służby w wyznaczonym miejscu i czasie; 

17) działanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; 

18) wykonywanie innych zadań związanych z bezpieczeństwem obiektu, zleconych przez Zamawiającego; 

19) prowadzenie książki dyżurów i raportów z przebiegu służby, w sposób umożliwiający stwierdzenie 

godzin rozpoczęcia i zakończenia dyżuru przez każdą osobę świadczącą usługi ochrony; 

20) każdorazowe opuszczenie posterunku - portierni może nastąpić po uprzednim zabezpieczeniu 

pomieszczenia przed wejściem nieupoważnionych osób; 

21) przyjmowanie do przechowywania i wydawanie kluczy do pomieszczeń służbowych. Klucze 

wyszczególnione w Wykazie przechowywanych kluczy przyjmowane są do przechowywania 

w szafce otwieranej na klucz. Klucze te mogą być wydawane pracownikom uprawnionym za 

pokwitowaniem w „Książce dyżurów"; 

22) obsługa central systemu włamania, napadu, ppoż. oraz natychmiastowe reagowanie na sygnalizację 

alarmową uruchamianą na salach wystawowych i w innych pomieszczeniach muzeum; 

23) monitorowanie i rejestracja pracy systemów sygnalizacji włamania, napadu i ochrony 

przeciwpożarowej oraz ich przechowywanie przez okres trzech miesięcy i udostępnianie wyciągów 

z rejestru na żądanie Zamawiającego; 

24) kontrolowanie wizyjne monitorów i nagrywanie obrazów, ze wszystkich kamer, za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz oraz archiwizowanie nagrania przez okres maksymalnie możliwy, ograniczony 

wielkością pamięci zainstalowanej w urządzeniu. 

6. Po godzinach otwarcia muzeum - do zadań pracowników ochrony należy zapewnienie bezpieczeństwa 

budynku, osób i zgromadzonych w nim muzealiów oraz mienia przed próbami włamania, podpalenia 

lub zniszczenia: 

1) ochrona budynków przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed włamaniem oraz kradzieżą; 

2) systematyczne patrolowanie każdego budynku min. 3 razy na zewnątrz, mające na celu wykrycie 

zagrożeń lub awarii, które należy w miarę możliwości likwidować we własnym zakresie lub też za 

pomocą wyspecjalizowanych służb. W zależności jak poważne jest zagrożenie awaryjne należy 

powiadomić Kierownika Działu Kadr i Administracji lub osobę go zastępującą; 

3) Wykonawca zobowiązany jest do założenia i prowadzenia Książki Służby, w której odnotowywane są: 

każdorazowe zdanie i przejęcie służby wraz z uwagami z przebiegu służby, godziny rozpoczęcia i 

zakończenia pracy przez osobę pełniącą  służbę, jak również rejestrowanie wszystkich uwag oraz 

zdarzeń zaistniałych w trakcie służby – każdy zapis powinien być czytelnie podpisany; wszelkie uwagi, 

spostrzeżenia i zalecenia zamawiającego, co do sposobu i formy świadczonych usług będących 

przedmiotem umowy, nawet z żądaniem wymiany danego pracownika w terminie 7 dni. 

7. Wykonawca w toku wykonywania umowy zobowiązuje się postępować z należytą starannością, 

z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, oświadcza, że posiada stosowne 

ubezpieczenie oraz zobowiązuje się do stałego odnawiania ubezpieczenia w okresie trwania umowy. 

8. Wykonawca nie odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez pracowników Zamawiającego. 

9. W przypadku nieobecności strażnika na służbie lub jego przybycia w stanie uniemożliwiającym mu 

wykonywanie jego obowiązków Zamawiający powiadomi o tym fakcie niezwłocznie Wykonawcę, który 

w trybie natychmiastowym zabezpieczy posterunek innym pracownikiem ochrony. 

10. Nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków ochrony Wykonawca czuwa przez swoich kontrolerów, 

którzy mogą kontrolować pracowników podczas pełnienia służby w obiekcie chronionym bez prawa 

wchodzenia do pomieszczeń zamkniętych. 

11. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
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prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy o wysokości sumy gwarancyjnej 

ubezpieczenia nie mniejszej niż 145 000,00 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy złotych). Wykonawca 

utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w dniu podpisania umowy dowód zawartego ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia 

polisy.  

 

§ 6. 

Podstawowe prawa i obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający obowiązany jest do zapewnienia funkcjonariuszom ochrony odpowiednich bezpiecznych 

i higienicznych warunków pracy zgodnie z przepisami BHP i ppoż. ogrzewania i oświetlenia 

w pomieszczeniu portierni, krzesła, stolika, odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych. 

2. W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, Zamawiający obowiązany jest zawiadomić o tym 

Wykonawcę i udzielić wszelkiej pomocy przy badaniu przyczyny wypadku. Zamawiający w miejscu 

widocznym dla strażnika winien wywiesić wykaz telefonów do: Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, 

Policji, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Energetycznego, Pogotowia Sieci Wodociągowej oraz do 

przedstawiciela Zamawiającego, którego należy powiadomić w razie nagłego wypadku. 

3. O wszelkich przypadkach kradzieży z włamaniem w ochranianym obiekcie Zamawiający zobowiązany jest 

powiadomić niezależnie od organów policji - Wykonawcę. 

4. Zamawiający zobowiązany jest również zawiadomić Wykonawcę o terminie rozpoczęcia remanentu po 

kradzieżowego w celu umożliwienia Wykonawcy oddelegowania jej przedstawiciela do wzięcia udziału 

w tym remanencie.  

5. W razie odzyskania skradzionych lub zrabowanych przedmiotów Zamawiający jest zobowiązany 

powiadomić o tym Wykonawcę, zaś przedmioty odzyskane przyjąć z powrotem. 

6. Jeżeli Zamawiający odzyskał przedmioty w stanie niezmienionym Wykonawca jest wolny od obowiązku 

wypłaty odszkodowania a w razie, gdy odszkodowanie zostało już wypłacone, Zamawiający zobowiązany 

jest zwrócić niezwłocznie Wykonawcy kwotę tego odszkodowania. Jeżeli Zamawiający odzyskał część 

przedmiotów lub przedmioty w stanie zmienionym odszkodowanie ulega zmniejszeniu o wartość 

odzyskanych przedmiotów. Ocena wartości odzyskanych przedmiotów z kradzieży winna być dokonana 

w obecności przedstawicieli obu stron i stwierdzona w formie protokolarnej. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej związanej z przekroczeniem przez pracowników 

ochrony zatrudnionych przez Wykonawcę obowiązujących przepisów Kodeksu Karnego i Kodeksu 

Cywilnego 

8. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych 

w umowie warunków.  

 

§ 7. 

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy 

1. Osoba upoważnioną ze strony Wykonawcy do porozumiewania się w sprawie umowy (koordynator) jest 

…………………………………………………… tel. ……………………….., e-mail. ……………………. 

2.  Osoba upoważnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się w sprawie umowy (koordynator) jest 

…………………………………………………… tel. ……………………….., e-mail. …………………… 

 

§ 8. 

Wykonawcy i Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, z wyłączeniem usług 

bezpośredniej ochrony osób i mienia realizowanych przez kwalifikowanych pracowników ochrony. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 
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temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednak nie później niż przed 

dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji usług.  

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z umową o podwykonawstwo 

odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, bądź inny dokument z uwagi na status prawny 

Podwykonawcy, potwierdzające, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy posiadają 

uprawnienia do jego reprezentacji. 

5. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego i wymaga dokonania 

procedury określonej w 12.4. Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).  

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

§ 9. 

Wynagrodzenie za przedmiot  umowy i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą złożoną na etapie 

postępowania przetargowego wynosi: 

cena netto: …………………… zł + podatek VAT (……%), tj. …………………… zł  

cena brutto: ………………………………… zł 

(słownie brutto: …………………………………………………………………………), w tym: 

     ………………… zł netto za 1 m-c x 12 m-cy = ……………………………. zł netto. 

2. Stawka 1 roboczogodziny pracy pracownika ochrony w okresie realizacji przedmiotu zamówienia będzie 

wynosiła ………………………. zł netto. 

3. Ceny określone w ust. 1 są stałe przez cały okres obowiązywania umowy, z wyjątkiem sytuacji 

przewidzianych w Specyfikacji warunków zamówienia. 

4. Ceny wskazane w ust. 1 zawierają wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których 

nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, 

umundurowania i wymaganego wyposażenia technicznego pracowników oraz inne koszty niezbędne do 

należytego wykonania przedmiotu umowy, a także podatek VAT w przypadku wynagrodzenia łącznego.  

5. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu zamówienia płatne będzie raz w miesiącu, na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę w terminie do dnia 7 miesiąca następnego. 

6. Wykonawca wystawi fakturę na adres: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9, 

NIP: 839-10-03-052. 

7. Należność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego, w terminie 30 

dni licząc od daty otrzymania faktury.  

8. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty otrzymania faktury 

korygującej. 

9. Na uzasadniony wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia budynku, 

osób i mienia dodatkowymi pracownikami ochrony, rozliczenie nastąpi w oparciu o cenę jednostkową za 1 

r/bh za jednego pracownika.  

10. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ulegnie zwiększeniu o wartość usług świadczonych na podstawie ust. 9, 

jednakże nie więcej niż o 10%.  

11. Zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w 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 2022 r., poz. 931 z późn. zm.). 

12. Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: sekretariat@muzeum.slupsk.pl 

13. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu 

mailowego.  
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14. W przypadku wystawienia i dostarczenia faktury w formie elektronicznej nie jest dopuszczalne 

równoczesne wystawienie faktury w formie papierowej. 

 

§ 10. 

Zwłoka i kary umowne 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje 

się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 500,00 zł za każde stwierdzone uchybienie w realizacji przedmiotu umowy, tj. 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności wynikających z obowiązków Wykonawcy; 

2) w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu polisy 

ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy wraz z 

dowodem zapłaty, w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 11 umowy;   

3) za niedotrzymanie terminu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń, o których 

mowa w § 5 ust. 3 pkt. 4  umowy, w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

4) za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt. 1 i 2 zatrudnienia na umowę o pracę osób 

świadczących usługę ochrony osób i mienia – za każdy pełny dzień w wysokości 100 zł; powyższa kara 

będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę świadczącą usługi, a nie zatrudnioną przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na postawie umowy o pracę; 

5) w wysokości 20 000,00 zł w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Całkowita wartość naliczonych kar umownych określonych w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty 

40 000,00 zł 

3. Kary umowne są niezależne od poniesionej szkody.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych 

kar. 

5. Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1-4 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

dokończenia świadczenia usług, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych. 

6. Kary, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy 

przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego 

zapłaty takiej kary umownej.  

7. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za 

które odpowiada Zamawiający – Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 20 000,00 zł, 

jednakże kara ta nie może być wyższa od poniesionej przez Wykonawcę szkody. Kara umowna wskazana 

w zdaniu pierwszym nie dotyczy sytuacji określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych i § 

11 ust. 4 umowy.  

9. Całkowita wartość naliczonych kar umownych określonych w ust. 8 nie może przekroczyć 20 000,00 zł. 

 

§ 11. 

Rozwiązanie, odstąpienie od umowy 

1. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, jakie poniosła 

strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane pismem za 

pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

pocztowe lub bezpośrednio drugiej stronie. 

3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich 

roszczeń, aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
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1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;  

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której 

zmiana dotyczy. 

6. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął realizacji usług ochrony w dniu, kiedy usługi 

winny być rozpoczęte,  

2) Wykonawca przerwał realizację usług z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i przerwa ta 

trwa dłużej niż 1 dzień, 

3) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje usługi będącą przedmiotem 

niniejszej umowy w sposób niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji warunków zamówienia,  

- Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt. 5 

niniejszej umowy. 

7. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą 

odstąpienia. 

8. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, jakie poniosła 

Strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy. 

 

§ 12. 

Rozwiązywanie sporów 

1. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą 

powstać przy realizacji niniejszej umowy, były rozwiązywane poprzez bezpośrednie negocjacje. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, włącznie ze sporami dotyczącymi jej ważności, 

interpretacji lub rozwiązania, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą ostatecznie rozstrzygane 

przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa wiąże strony z dniem podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. Wszelkie zmiany do umowy muszą być dokonane zgodnie z art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

3. Za niedopuszczalną należy uznać istotną zmianę zawartej umowy, tj. zmianę powodującą, że charakter 

umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, zgodnie z art. 454 ustawy PZP. 

4. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1  pkt. 1 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do 

treści zawartej umowy w następującym zakresie:  

1) ceny, na skutek: 

a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują 

konieczność zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stała, 

b) zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem podanego przez GUS o min. 5% w 

stosunku do poziomu cen z miesiąca zawarcia umowy – wówczas wynagrodzenie ulegnie zmianie o 

procentową wartość zmiany cen,  

c) odstąpienia Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia lub też zmiany zakresu 

świadczenia usług, w efekcie okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć bądź 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4denztgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4denzuge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzga
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związanych z pandemią COVID-19 – wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość usług, od realizacji których odstąpiono bądź których zakres zmieniono, pkt. 2 stosuje się 

odpowiednio, 

– o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z 

uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy; 

2) sposobu i zakresu świadczenia usług w przypadku odstąpienia Zamawiającego od realizacji części 

przedmiotu zamówienia lub też zmiany zakresu świadczenia usług, w efekcie okoliczności, których nie 

można było wcześniej przewidzieć bądź związanych z pandemią COVID-19; 

3) zmiany umowy w zakresie dopuszczonym art. 15 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 

z 2021 poz. 2095 z późn. zm.). 

5. Zmiany umowy muszą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i podpisane przez 

Zamawiającego i Wykonawcę i tylko wówczas takie zmiany stają się integralną częścią umowy. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o ochronie osób i mienia  

7. Językiem obowiązującym przy wykonywaniu prac i w korespondencji w ramach niniejszej umowy będzie 

język polski. 

8. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy. 

9. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

10. Sądem właściwym dla spraw wynikających w niniejszej umowy będzie sąd właściwy według siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 14 

Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (zwane dalej 

rozporządzeniem RODO) informuję, iż: 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z siedzibą w 

76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 

Z administratorem można się skontaktować: 

1) listownie na adres: 76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 

2) telefonicznie: (59) 842 40 81 

3) fax: (59) 842 65 18 

4) przez email: sekretariat@muzeum.slupsk.pl 

2. Inspektor ochrony danych  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez ppiatak@kancelariapiatak.pl 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu: 

1) realizacji postępowania, 

2) realizacji zawartej umowy,  

3) prowadzenie korespondencji i wyjaśnień, 

mailto:administracja@slupsk.sr.gov.pl
mailto:ppiatak@kancelariapiatak.pl
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4) archiwizacji sprawy. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO  

(tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) (tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). 

4. Okres przechowywania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres czasu trwania 

realizacji umowy oraz przez czas wynikający z przepisów nakładających na Administratora archiwizację 

dokumentacji. Okresy wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu upływu okresu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub 

obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne na podstawie innych przepisów 

prawa. 

5. Odbiorcy danych  

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych podmiotom innym niż jest to 

wymagane na podstawie przepisów prawa (organy kontrolne). 

6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.  

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest 

niezgodne z przepisami prawa; 

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z naszym inspektorem 

ochrony danych. 

8. Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Wymóg podania danych  

Podanie danych jest dobrowolne jednak w niektórych sytuacjach może być niezbędne do realizacji umowy. 

Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o 

którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 

niezgodnym z ustawą. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa 

w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia tego postępowania. 

 

Załączniki do umowy: 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2) Oferta Wykonawcy 

3) Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy 

4) Wykaz pracowników ochrony 

 

 ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimzzg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztinbrgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts

