Załącznik nr 5a
do SZ
UMOWA Nr ...................
zawarta w dniu ................. pomiędzy:
Muzeum Narodowym w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Toruńska 1,
zarejestrowanym PRM/76/03, wpisane do rejestru instytucji kultury
Samorządu Województwa Pomorskiego pod numerem RIK 5/99/2009 NIP 583-10-13769; REGON 000276660 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
- Wojciecha Bonisławskiego - Dyrektora Muzeum
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”.
o następującej treści:
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
1. W wykonaniu Zadania nr 1 zamówienia publicznego znak ZP/DIM/U/1/2017
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę:
1) w zakresie ochrony i dozoru mienia polegającego na ochronie fizycznej i obsłudze
urządzeń technicznych chroniących wystawy, eksponaty oraz obiekty i budynki
historyczne we wszystkich oddziałach Muzeum Narodowego w Gdańsku, we
wszystkie dni tygodnia w
systemie całodobowym przez kwalifikowanych
pracowników ochrony w okresie 20-04-2017 roku godzina 12:00 do 20-04-2020
roku godzina 12:00.
2) w zakresie usługi grupy interwencyjnej, świadczenie usługi we wszystkich oddziałach
Muzeum Narodowego w Gdańsku, we wszystkie dni tygodnia w systemie
całodobowym przez kwalifikowanych pracowników ochrony, w okresie 20 kwietnia
2017 roku godzina 12:00 do 20 kwietnia 2020 roku godzina 12:00.
3) Łączny wymiar czasowy wynosi 282 522 godzin
2. Usługa, o której mowa w ust.1, będzie wykonywana w następujących oddziałach Muzeum
Narodowego w Gdańsku:
1) Oddział Sztuki Dawnej (Budynek Główny), ul. Toruńska 1 w Gdańsku,
2) Oddział Zielona Brama ul. Długi Targ 24 w Gdańsku,

3) Odział Sztuki Nowoczesnej - Pałac Opatów, ul. Cystersów 18 w Gdańsku,
4) Oddział Etnografii - Spichlerz Opacki, ul. Cystersów 19 w Gdańsku,
5) Oddział Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie,
6) Oddział Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim.
3. 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 7a
do SZ) do niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania kluczowej części przedmiotu
umowy tj. ochrony i dozoru mienia polegającego na ochronie fizycznej i obsłudze
urządzeń technicznych chroniących wystawy, eksponaty oraz obiekty i budynki
historyczne Muzeum Narodowego w Gdańsku.
5. Wykonawca powierza/nie powierza* podwykonawcom realizację części przedmiotu
umowy w zakresie realizacji zadań grupy interwencyjnej, Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za działania podwykonawców*.
6. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo na usługę, której
przedmiotem jest działanie grupy interwencyjnej, jest obowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy o treści zgodnej z projektem umowy. *
*- niepotrzebne skreślić
7. 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
lub podwykonawcę (także dalszego podwykonawcę) wykonywały czynności niezbędne
do realizacji przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ust.1 pkt 1 umowy na
podstawie umowy o pracę. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z
późn. zm.). Wymóg ten nie obejmuje stanowiska Szefa Ochrony i osób realizujących
zadania grupy interwencyjnej.
8. 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.
9. 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.
10. Wykonawca posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
usług ochrony osób i mienia (załącznik nr 2).
11. Wykonawca posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej bezpośrednio związanej z czynnościami będącymi
przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż 10 5 mln zł. (załącznik nr 3).
12. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia określonego w ust.
6, na kwotę nie mniejszą niż 10 5 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 5.
13. Do bieżących kontaktów we wszystkich sprawach dotyczących realizacji niniejszej
umowy upoważnieni są:
1) ze strony Zamawiającego:

Wojciech Bonisławski tel. 58 301 70 61,
Józef Wardyn tel. 58 301 70 61 wew. 232,
2) ze strony Wykonawcy:
…………………………………..
…………………………………..
14. O zmianie którejkolwiek z osób, o których mowa w ust.13, w trakcie realizacji niniejszej
umowy, strony umowy niezwłocznie informują się wzajemnie na piśmie, zmiana nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca wyznaczy Szefa Ochrony (kwalifikowany pracownik ochrony), który będzie
zobowiązany do stałego nadzoru sposobu wykonania umowy oraz kontaktu z
Zamawiającym przez cały okres realizacji umowy.
2. Wykonawca zapewni zespoły pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22
sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016, poz. 1432), zwaną dalej
ustawą o ochronie osób i mienia, którzy:
1) posiadają co najmniej roczne doświadczenie w zakresie ochrony,
2) posiadają zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony,
3) posiadają legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni cel „B”.
3. Zmiana składu osobowego pracowników ochrony Wykonawcy podlegać będzie
każdorazowo uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego, przy zachowaniu wymagań
określonych w ust. 2.
4. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić do wglądu akta osobowe uzgadnianych
pracowników, przedstawić pisemnie skrócone dane osobowe w/w, oraz na bieżąco
aktualizować zachodzące zmiany.
5. Czynności, o których mowa w ust. 4 będą się odbywały z zachowaniem zasad
wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016, poz.922).
6. Pracownicy ochrony Wykonawcy zobowiązani są do uczestniczenia w szkoleniach i
zebraniach organizacyjnych wyznaczonych przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zapewnia szkolenia pracowników ochrony w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz specjalistyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej w oparciu o
wydane Zarządzenia, Regulaminy i Instrukcje Zamawiającego, w porozumieniu z
inspektorem ds. bhp i ppoż, zatrudnionym u Zamawiającego.
8. Stanowisko Sytemu Monitorowania Alarmów (SMA) zlokalizowane jest ……(adres
bieżącej lokalizacji).Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do powiadomienia na
piśmie Zamawiającego o zmianie lokalizacji Stanowiska Sytemu Monitorowania
Alarmów (SMA). Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.
9. Wykonawca zapewni środki łączności ze stanowiskiem opiekuna ekspozycji w obiektach
wymienionych w § 1 ust. 2.
§3
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 dla pracowników
Wykonawcy niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy, w tym pomieszczeń
socjalnych.
3. Zamawiający w ramach niniejszej umowy będzie mógł zlecić Wykonawcy ochronę
zabezpieczenia prac remontowych, zabezpieczenia ekspozycji wystaw czasowych,

4.
5.

6.
7.

8.

imprez, wydarzeń artystycznych, w przypadkach szczególnych, poprzez doraźne
zwiększenie, na zmianie dyżurnej składu osobowego pracowników ochrony.
Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na dodatkową ochronę w formie pisemnej z
wyprzedzeniem co najmniej czterech dni.
Obowiązujący koszt 1 rob./godz. jak w § 6 ust. 3, przewidywana maksymalna liczba
godzin ochrony, o której mowa w ust. 3, w trakcie trwania umowy: 8000 godzin, jest
wliczona do ogólnej liczby godzin wymienionej w § 1 ust. 1 pkt 1.
Zamawiający zobowiązuje się wyposażyć pracowników Wykonawcy w niezbędne
identyfikatory związane z Systemem Kontroli Dostępu (SKD).
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.
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.

§4
1. Na czas obowiązywania umowy Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność
za skutki i następstwa zdarzeń wynikłych wskutek nienależytego wykonania postanowień
umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje stosować się do postanowień ustawy o ochronie osób i mienia i
przepisów wykonawczych.
3. Wykonawca zobowiązuje stosować się do przepisów obowiązujących u Zamawiającego:
1) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014
roku w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym
niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub inną utratą (Dz.U. z 3014,
poz.1240);
2) obwieszczenia Ministra Kultury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie nadania
regulaminu ogólnych warunków i trybu wykonywania ochrony muzeów i innych
jednostek organizacyjnych podlegających obowiązkowej ochronie, podległych,
podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury.
§5
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, usługa w ramach niniejszej umowy będzie
wykonywana przez Wykonawcę od dnia ……… r. godz. 12.00 do dnia 20 kwietnia
2012r. godz. 12.00.
2. Podstawą do rozpoczęcia usługi przez Wykonawcę będą protokoły przejęcia chronionych
obiektów i dokumentacji przewidzianej w planach ochrony obiektów.
3. Zakończenie usługi poświadczone będzie protokołami zdania chronionych obiektów i
dokumentacji przewidzianej w planach ochrony obiektów.
4. Protokoły, o których mowa w ust. 2, 3 podpisują osoby upoważnione na piśmie przez
Zamawiającego i Wykonawcę.
§6
1. Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy ustala się na podstawie oferty
wykonawcy na kwotę:
netto: …………………zł. (słownie: ……………………………00/100 złotych)
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podatek VAT: ………………zł. (słownie:………………………… 00/100 złotych),
brutto: ………………………..zł.
(słownie: …………………………….00/100 złotych),
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonaną usługę w rozliczeniu
miesięcznym, za faktycznie przepracowane godziny.
Stawka jednej roboczogodziny wynosi, zgodnie z ofertą Wykonawcy, – ……… zł netto
(słownie: ……. 00/100 złotych), w stawkę tę wliczony jest udział we wszystkich
opłatach i kosztach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zgodnie ze złożoną ofertą, składa się stawka
jednej roboczogodziny pomnożona przez ilość roboczogodzin w wymiarze 282 522 od 2004-2017 roku do 20-04-2020 roku, uwzględniająca sytuacje o których mowa w § 3 ust.
3,
Przewiduje się zmianę wynagrodzenia i stawki na zasadach określonych w §12.
§7
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 § 6 ust. 2,
2) kwota wynagrodzenia miesięcznego określona w fakturze musi wynikać odpowiednio
z iloczynu przepracowanych godzin przez pracowników ochrony i przyjętej w § 6 ust.
3 stawki godzinowej.
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.
Strony ustalają, że za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje prawo
naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej

§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za każdy stwierdzony przypadek wykonywania usług wymienionych
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
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i liczby
odpowiednio dni lub miesięcy zatrudnienia bez umowy o pracę, z wyłączeniem
stanowiska Szefa Ochrony;
2) za zwłokę w przekazaniu dokumentów, o których mowa w § 1 ust.8 umowy,
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,5 % miesięcznego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 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 ochrony i dozoru nie
została wykonana lub została wykonana nienależycie (niezgodnie z planem ochrony),
co stwierdzone zostało przez upoważnionych pracowników Zamawiającego i
potwierdzone wpisem do książki służby, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
każdorazowo karę w wysokości 500,00 zł.,
4) za przyjazd grupy interwencyjnej w niepełnym składzie i/lub w niepełnym
wyposażeniu, co stwierdzone zostało przez upoważnionych pracowników
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Zamawiającego i potwierdzone wpisem do książki służby, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu każdorazowo karę w wysokości 500,00 zł.,
5) za przyjazd grupy interwencyjnej co najmniej 10 minut po czasie określonym w
Rozdziale III pkt.4, 5 załącznika nr 1 do niniejszej umowy, co stwierdzone zostało
przez upoważnionych pracowników Zamawiającego i potwierdzone wpisem do
książki służby, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę w wysokości
500,00 zł,
6) za każdy przypadek wprowadzenia przez Wykonawcę nieuzgodnionej zmiany w
składzie osób realizujących przedmiot zamówienia co stwierdzone zostało przez
upoważnionych pracowników Zamawiającego i potwierdzone wpisem do książki
służby – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę w wysokości 500,00
zł.,
7) gdy Wykonawca nie będzie prowadził dokumentacji określonej w rozdziale III pkt 1
załącznika nr 1 do niniejszej umowy, co zostanie stwierdzone przez upoważnionych
pracowników Zamawiającego i potwierdzone wpisem do książki służby – Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę w wysokości 500,00 zł.;
8) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
wymienionych w § 9 ust.3, w wysokości 200.000,00 zł.;
9) za każdy przypadek naruszenia poufności, o której mowa w § 11 ust. 1,2 w
wysokości 1.000, 00 zł.;
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5000,00 zł. w przypadku
dokonania zmian w składzie personelu chroniącego poszczególne oddziały w stopniu
przekraczającym 30 % składu przedstawionego Zamawiającemu w ofercie w pierwszych
trzech miesiącach od rozpoczęcia realizacji usługi.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 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.4, w
wysokości w wysokości 200.000, 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
W przypadku trzykrotnego naliczenia kar umownych z tytułów określonych w § 8 ust. 1
pkt 3 - 7, Zamawiający będzie miał prawo rozwiania niniejszej umowy z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca.
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.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej
umowy lub przerwał ich wykonywanie i przerwa ta trwa dłużej niż godzinę i
bezskutecznie upłynął termin dodatkowy wyznaczony przez Zamawiającego;
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2) Wykonawca nie zorganizował w chronionych oddziałach magazynów uzbrojenia
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i nie dostarczył w dniu
rozpoczęcia usługi kopii protokołu odbioru magazynu przez WPA KWP w Gdańsku,
3) Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu „Koncepcji Zabezpieczenia” w
wyznaczonym dodatkowym terminie 5 dni od dnia wyznaczonego zgodnie z ppkt 1 w
pkt. 2 rozdziału II, załącznika nr 1 do umowy,
4) stwierdzony zostanie dostęp do dokumentacji osób nieuprawnionych lub stwierdzone
zostanie postępowanie niezgodne z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o
ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167) zwanej dalej ustawą o
ochronie informacji niejawnych, przez Wykonawcę lub jego pracowników,
5) Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia lub nie dostarczy polisy zgodnie z § 1
ust.12,
Wykonawca może odstąpić od umowy gdy Zamawiający nie wywiąże się z obowiązków
wymienionych w § 3 ust. 1,2 i bezskutecznie upłynie termin dodatkowy wyznaczony
przez Wykonawcę.
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.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
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 przez Ustawę 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 je jako poufne i stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i
Wykonawcy.

2.

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 9 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
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy:
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.
2) w zakresie:
a) dodatkowej realizacji usług ochrony i dozoru mienia i usług grupy interwencyjnej;
b) i tym samym w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy;
- z powodu ewentualnej konieczności przejęcia przez Zamawiającego we władanie
obiektów i budynków historycznych mających służyć wykonywaniu działalności
statutowej Zamawiającego i obowiązku objęcia ich ochroną wynikającą z dokumentu
Analiza Zagrożeń.
2. Ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów będących podstawą zmian.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
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§ 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 7a do
SZ)
2. Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i
mienia
3. Polisa w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Zamawiający

Wykonawca

