Załącznik nr 5b
do SZ
UMOWA nr ………….
zawarta w dniu ………………… w Gdańsku pomiędzy:
Muzeum Narodowym w Gdańsku, ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk, zarejestrowanym
PRM/76/03, wpisanym do rejestru instytucji kultury Samorządu Województwa Pomorskiego
pod nr RIK 5/99/2009, NIP 583-10-13-769, REGON 000276660,
reprezentowanym przez:
Wojciecha Bonisławskiego- Dyrektora Muzeum
zwanym dalej Zamawiającym
a:
………………………………………… (nazwa Wykonawcy)
z siedzibą w …………………………… (siedziba Wykonawcy),
………………………………………… (adres wykonawcy),
wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru
lub ewidencji) pod numerem: …………….przez ……………………….… Regon: …..… ,
NIP: …..… (odpowiednio)
reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa innego
dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowiącego załącznik do
niniejszej umowy) przez:
1. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia
publicznego, znak: ZP/DIM/U/1/2017, zgodnie ze specyfikacją zamówienia i ofertą
Wykonawcy.
§ 1.
W wykonaniu Zadania nr 2 zamówienia publicznego znak ZP/DIM/U/1/2017
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę:
1) w zakresie usługi dozoru wystaw i sprzątania sal wystawienniczych w Oddziale
Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim Muzeum Narodowego w
Gdańsku, przez niekwalifikowanych pracowników ochrony przez sześć dni w tygodniu
przez 8 godzin dziennie w okresie od 18 kwietnia 2017 roku do 20 kwietnia 2020
roku, w wymiarze 30 500 godzin,
2) w zakresie usługi dozoru wystaw i sprzątania sal wystawienniczych w Oddziale
Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie Muzeum Narodowego w Gdańsku, przez
niekwalifikowanych pracowników ochrony, przez sześć dni w tygodniu przez 8 godzin
dziennie w okresie od 1maja do 31 października w roku 2017, 2018, 2019 - w
wymiarze 7 500 godzin.
3) Łączny wymiar czasowy wynosi 38 000 godzin.
2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania usługi, o której mowa w ust. 1, określa
szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty w załączniku nr 1 (o treści załącznika nr 7b
do SZ) do niniejszej umowy
3. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania kluczowej części przedmiotu
umowy tj. dozoru i sprzątania wystaw.
4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164
z późn. zm.), dalej Pzp, Zamawiający wymaga aby osoby zatrudnione przez Wykonawcę
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lub podwykonawcę (także dalszego podwykonawcę) wykonywały czynności niezbędne do
realizacji przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ust.1 pkt 1, 2 umowy na
podstawie umowy o pracę. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu Kodeksu pracy, z wyjątkiem stanowiska Koordynatora Dozoru.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu przed podpisaniem
niniejszej umowy, imiennego wykazu osób, ze wskazaniem podstawy zatrudnienia, a także
do jego aktualizowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Po rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca na każde żądanie
Zamawiającego przekaże do wglądu, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, w
wyznaczonym mu terminie, nie krótszym niż 2 dni robocze, zanonimizowane dokumenty
potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących przedmiot umowy na podstawie umowy
o pracę (według wyboru Zamawiającego: zgłoszenia ZUA, umowy o pracę lub
comiesięczne raporty RMUA), podobnie jeśli pracodawcą jest podwykonawca lub dalszy
podwykonawca.
Wykonawca posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług
ochrony osób i mienia (załącznik nr 2).
Wykonawca posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej bezpośrednio związanej z czynnościami będącymi
przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż 3 mln zł. (załącznik nr 3).
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia określonego w
ust. 1, na kwotę nie mniejszą niż 3 mln zł. przez cały okres realizacji umowy, w tym celu
Wykonawca będzie przedkładał kolejne opłacone polisy ubezpieczenia Zamawiającemu
na 14 dni przed zakończeniem ważności poprzedniej polisy, brak ważnej polisy może
skutkować odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego w trybie przyjętym w § 9 ust.2
pkt 2.
§ 2.
Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie objętym umową.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje kadrą zapewniającą należyte wykonanie przedmiotu
umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i ochrony informacji niejawnych
Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Odpowiedzialnymi za realizację postanowień Umowy z ramienia Zamawiającego będą:
1) kurator Oddziału Muzeum Tradycji Szlacheckiej……………………. .
2) kurator Oddziału Muzeum Hymnu Narodowego……………………..
3) Koordynator z ramienia Muzeum gł. Specjalista ds. Bezpieczeństwa
Muzeum………….
Odpowiedzialnym za realizację postanowień umowy z ramienia Wykonawcy będzie:
Koordynator Dozoru …………………………..
§ 3.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przydzielone mu do obsługi wystawy i
eksponaty.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla każdej wystawy wskazaną przez
Zamawiającego liczbę osób zgodnie z comiesięcznym Harmonogramem Pracy, który
Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż na 7 (siedem) dni kalendarzowych
przed pierwszym dniem następnego miesiąca.
W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń organizacyjnych, losowych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzenia zmian do
miesięcznego Harmonogramu Pracy. W takim przypadku Zamawiający dostarczy

Wykonawcy w terminie do 3 (trzech) dni kalendarzowych roboczych zmieniony
Harmonogram Pracy.
4. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi będące przedmiotem umowy przez
wszystkie dni tygodnia (z wyjątkiem poniedziałków) łącznie ze świętami i dniami
ustawowo wolnymi od pracy (z wyjątkiem dni wskazanych w odpowiednim zarządzeniu
dyrektora Muzeum), w czasie wskazanym, w pkt 8 opisu przedmiotu umowy
stanowiącym załącznik nr1 do niniejszej umowy.
5. Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na dodatkowy dozór wystaw w formie pisemnej z
wyprzedzeniem co najmniej czterech dni.
6. Obowiązujący koszt 1 rob./godz. jak w § 5 ust. 3, przewidywana maksymalna liczba
godzin dozoru wystaw, o której mowa w ust. 3, w trakcie trwania umowy: 1000 godzin,
jest wliczona do ogólnej liczby godzin wymienionej w § 1 ust. 1 pkt 1.
7. Pracownicy Wykonawcy podczas wykonywania swoich obowiązków podlegają również
nadzorowi osób, o których mowa w § 2 ust. 4, a w sytuacjach opisanych w ust. 7 pkt. 1-5 ,
kwalifikowanemu pracownikowi ochrony obiektu (SUFO).
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z najwyższą starannością i
zgodnie z „Regulaminem dozoru oraz sprzątania wystaw w Muzeum Narodowym w
Gdańsku” będącym załącznikiem nr 4 do niniejszej umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z pracownikami i zewnętrzną służbą
ochrony Zamawiającego (SUFO), Policją oraz Strażą Pożarną i informować o wszelkich
możliwych zagrożeniach oraz nieprawidłowościach stwierdzonych podczas świadczenia
usług, o ile nie będzie zagrażało to życiu i zdrowiu pracowników dozoru a w
szczególności w przypadkach wystąpienia :
1) kradzieży i/lub uszkodzenia będącego wynikiem włamania lub bezprawnego
wtargnięcia,
2) zagrożenia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej spowodowane
przestępczym działaniem osób trzech,
3) pożaru lub zagrożenia pożarem,
4) wszelkich awarii instalacyjnych,
5) innych nie wymienionych wyżej zagrożeń życia lub zdrowia ludzi oraz uszkodzenia lub
utraty mienia.
10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić :
1) swoim pracownikom jednolite stroje służbowe w kolorystyce uzgodnionej z
Zamawiającym,
2) latarki ręczne o silnym snopie światła.
3) prowadzenie dokumentacji świadczonych usług,
4) przestrzeganie przez własnych pracowników wewnętrznych aktów normatywnych
Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które
mają wpływ na stan bezpieczeństwa obiektów i mienia Zamawiającego w czasie
obowiązywania umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
12. Zatrudnione przez Wykonawcę osoby zobowiązane są do złożenia podpisanych
oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy informacji służbowej w związku z wykonywaniem
przedmiotu umowy.
§ 4.
1. Zamawiający zobowiązuje się do utrzymania w należytym stanie oświetlenia oraz
systemów zabezpieczających i alarmowych obiektów – w zakresie, w jakim obiekty są w
nie wyposażone.
2. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia pomieszczeń socjalnych dla pracowników
Wykonawcy.

Zamawiający zobowiązuje się wyposażyć pracowników Wykonawcy w niezbędne
identyfikatory związane z Systemem Kontroli Dostępu (SKD).
4. Zamawiający może wydawać pracownikom Wykonawcy polecenie służbowe w zakresie
zawartej umowy z pominięciem Wykonawcy, pod warunkiem odnotowania ich w książce
wystawy. Polecenia te winny być wykonane przez pracownika Wykonawcy, gdy nie są
sprzeczne z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa
obiektów.
5. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach (np. niedyspozycja pracownika) ma prawo
żądać w każdym czasie wymiany pracowników Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany
jest jej dokonać nie później niż w ciągu dwóch godzin od zgłoszenia żądania.
§ 5.
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie oferty
Wykonawcy na kwotę:
netto: …………………zł. (słownie: ………………………… …/100 złotych)
podatek VAT: ………………zł. (słownie:……………………… …/100 złotych),
brutto: ………………………..zł.
(słownie: ………………………… …./100 złotych),
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonaną usługę w rozliczeniu
miesięcznym, za faktycznie przepracowane godziny.
3. Stawka jednej roboczogodziny, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi ……… zł netto
(słownie: ……. 00/100 złotych), w stawkę tę wliczony jest udział we wszystkich opłatach
i kosztach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
4. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, składa się stawka jednej roboczogodziny,
pomnożona przez ilość roboczogodzin w wymiarze 30 500 od 18 kwietnia 2017 roku do
20 kwietnia 2020 roku w Muzeum Tradycji Szlacheckiej plus ilość roboczogodzin w
wymiarze 7 500 od 1maja do 31 października w roku 2017, 2018, 2019 w Muzeum
Hymnu Narodowego.
5. Przewiduje się zmianę wynagrodzenia i stawki na zasadach określonych w §12.
§ 6.
1. Strony ustalają następujące zasady wystawiania i płatności faktur:
1) podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest potwierdzenie przez
Zamawiającego należytego wykonania usługi w okresie rozliczeniowym o którym
mowa w § 5 ust. 2,
2) kwota wynagrodzenia miesięcznego określona w fakturze musi wynikać odpowiednio
z iloczynu przepracowanych godzin przez pracowników i przyjętej w § 5 ust. 3 stawki
godzinowej.
2. Wynagrodzenie za wykonaną usługę Zamawiający zapłaci przelewem na konto wskazane
na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
3. Strony ustalają, że za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
4. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania
odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
§ 7.
Umowa zostaje zawarta na okres …………. roku do 20 kwietnia 2020 roku.
§ 8.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w § 1 ust.1 umowy przez osobę, którą w okresie świadczenia usługi przez tę osobę nie
łączył stosunek pracy z wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą,
w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za 1 miesiąc za pracę
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ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i liczby
odpowiednio dni lub miesięcy zatrudnienia bez umowy o pracę,, z wyłączeniem
stanowiska Koordynatora Dozoru;
2) za zwłokę w przekazaniu dokumentów, o których mowa w § 1 ust.7 umowy, z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,5 % miesięcznego wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym na ich przekazanie
3) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego że usługa dozoru i sprzątania nie
została wykonana lub została wykonana nienależycie (niezgodnie z pkt 4,6,7 załącznika
nr 2 do niniejszej umowy, co stwierdzone zostało przez upoważnionych pracowników
Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę w wysokości
500,00 zł.,
4) za każdy przypadek wprowadzenia przez Wykonawcę nieuzgodnionej zmiany w
składzie osób realizujących przedmiot umowy co stwierdzone zostało przez
upoważnionych pracowników Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
każdorazowo karę w wysokości 500,00 zł.,
5) gdy Wykonawca nie będzie prowadził dokumentacji określonej w pkt 10 załącznika nr
1 do niniejszej umowy, co zostanie stwierdzone przez upoważnionych pracowników
Zamawiającego - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę w wysokości
500,00 zł.;
6) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
wymienionych w § 9 ust.2, w wysokości 30.000,00 zł.;
7) za każdy przypadek naruszenia poufności, o której mowa w § 11 ust. 1 w wysokości
5.000, 00 zł.;
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1000,00 zł. w przypadku
dokonania zmian w składzie personelu dozorującego poszczególne oddziały w stopniu
przekraczającym 30 % składu przedstawionego Zamawiającemu w ofercie w pierwszych
trzech miesiącach od rozpoczęcia realizacji usługi.
Podstawą do stwierdzenia nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy
lub innych faktów, o których mowa w ust.1 pkt 3,4 i ust.2 będzie notatka służbowa
sporządzona przez osoby o których mowa w § 2 ust. 4.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.2 niniejszej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach
ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wymienionych w § 9 ust.3, w wysokości w
wysokości 30.000, zł.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych,
o których mowa w ust. 1 pkt 3,4,5 i ust. 2.
§ 9.
1. Rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, może:
1) Zamawiający, jeżeli Wykonawca utraci wymagane uprawnienia do prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie objętym umową;
2) Zamawiający, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w
art.145a Pzp z uwzględnieniem art.145b Pzp;
3) Wykonawca, jeżeli Zamawiający dopuszcza się zwłoki z zapłatą wynagrodzenia
co najmniej za trzy pełne okresy płatności.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy gdy:
1) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia usług lub przerwania
ich Wykonywania na okres dłuższy niż 2 dni robocze i bezskutecznym upływie terminu
dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego;
2) Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia lub nie dostarczy polisy zgodnie z § 1
ust.12,
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3. Wykonawca może odstąpić od umowy gdy Zamawiający nie wywiąże się z
obowiązków wymienionych w § 4 ust. 1,2 i bezskutecznie upłynie termin
dodatkowy wyznaczony przez Wykonawcę.
4. W razie zaistnienia 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 istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
6. Rozwiązanie czy odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno
zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
§ 10.
Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ustala
się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4 % ceny umownej brutto,
tj ………………………..zł
Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione przez Wykonawcę najpóźniej
z datą zawarcia niniejszej umowy w formie przewidzianej Ustawą Pzp.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek zamawiającego w
Banku Millenium nr 42 1160 2202 0000 0000 6412 1898, z podaniem tytułu:
„zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr …………..”.
Zabezpieczenie wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Muzeum
Narodowe w Gdańsku, ul. Toruńska 21, 80-822 Gdańsk.
Zamawiający może, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy
wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób
zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.
Zamawiający zwróci wykonawcy 100% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w
terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
§ 11.
Strony zobowiązują się, iż bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony nie będą
kopiować, rozpowszechniać ani ujawniać osobom trzecim uzyskanych w ramach
wykonywania przedmiotu umowy poufnych informacji. Strony zobowiązują się traktować
ja jako poufne i stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i Wykonawcy.
Wykonawca będzie ponosił przewidzianą prawem odpowiedzialność za niedotrzymanie
wskazanych w ust. 1 ustaleń, oraz zobowiązany będzie do zapłacenia na rzecz
Zamawiającego kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 7 za każdy przypadek
naruszenia poufności, chyba że informacja o której mowa :
1) stała się ogólne dostępna bez udziału Wykonawcy,
2) podlega ujawnieniu w całości lub części upoważnionemu organowi/sądowi
działającemu w granicach prawa – na jego żądanie i w granicach tego żądania.
§ 12.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy
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1) w zakresie zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku
zmiany:
a)stawki podatku od towarów i usług;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
Ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów będących podstawą zmian.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit.a, wartość netto wynagrodzenia
określonego w umowie nie ulegnie zmianie, a jego wartość brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisów.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit.b, wartość netto wynagrodzenia
określonego w umowie ulegnie proporcjonalnej zmianie o wartość wzrostu całkowitych
kosztów ponoszonych przez Wykonawcę wynikających ze zmiany wynagrodzeń osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie, z uwagi na wysokość wprowadzonej
minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia, czy z uwagi na wysokość zmienionego
minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit.c, wartość netto stawki określonej w
umowie ulegnie proporcjonalnej zmianie o wartość wzrostu całkowitych kosztów
ponoszonych przez Wykonawcę wynikających z tej zmiany.
Z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit.a, zmiana wysokości
wynagrodzenia wymaga uprzednio udokumentowania przez Wykonawcę wysokości
dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę wskutek wprowadzenia zmian
przepisów.
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 13.
Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy w
tym wierzytelności na osobę trzecią, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015
r. poz. 2164 z późn. zm.)
W przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia, ewentualne spory związane z
realizacją niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy, 2
egz. dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:
1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy - załącznik nr 1(stanowiący załącznik nr 7b do
SZ)
2. Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i
mienia
3. Polisa w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej –
4. Regulamin dozoru oraz sprzątania wystaw w Muzeum Narodowym w Gdańsku
Zamawiający

Wykonawca

