ZAŁACZNIK NR 2
DO ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
egz. nr ____
UMOWA NR________/DAG/R/2020 (WZÓR)
zawarta w dniu ____________________ pomiędzy:
Muzeum Narodowym we Wrocławiu wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 65/2006, z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Powstańców
Warszawy 5, 50 - 153 Wrocław,
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Dyrektora - dr hab. Piotra Oszczanowskiego
Głównego Księgowego - mgr Joannę Domasik
a
firmą _____________________________ wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w _____________, _______ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: __________; NIP: __________; REGON: __________;z siedzibą:
_______________________________________
lub
Panią/Panem ______________; prowadzącą (-ym) działalność gospodarczą pod firmą: ___________________.,
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP: ________________; REGON:
_____________., z siedzibą: _________________________________________
zwanym dalej Wykonawcą,
zwanych dalej łącznie Stronami
Przedmiotowe usługi zaliczają się do tzw. usług społecznych, zgodnie z art. 138h ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej Pzp.
W związku z powyższym, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie usługi
bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę posiadającego status
SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach” - nr postępowania 4/2020, prowadzonego w
trybie zamówienia na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843) - została zawarta umowa o następującej treści:
§1
OŚWIADCZENIE STRON
1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy i prowadzi działalność w zakresie ochrony mienia i osób na podstawie koncesji
nr __________ z dnia ____________ wydanej przez MSWiA zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 838) oraz posiada status SUFO.
2. Przez ochronę osób i mienia Strony uznają działania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997
r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 838), a więc mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności oraz działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom
przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz nie
dopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.
3. Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy przy pomocy których Wykonawca będzie świadczył usługi
ochrony u Zamawiającego będą pracownikami ochrony wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej, zgodnie z art. 26 i art.27 ustawy z dnia z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia
(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 838) oraz będą mieli legitymację osób dopuszczonych do posiadania broni
zgodnie z zapisem w § 2 ust. 2cyt. wyżej ustawy.
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4. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy pozostanie ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł
(słownie: pięć milionów złotych 00/100).
5. Zamawiający oświadcza, iż posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia powyższej umowy na
zasadach niżej opisanych.
§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług ochrony osób oraz mienia w Muzeum Narodowym we
Wrocławiu i jego oddziałach: Muzeum Sztuki Współczesnej (Pawilonie Czterech Kopuł), Muzeum
Etnograficznym, Składnicy Muzealnej, zgodnie z opisanymi szczegółowo wymaganiami w OPZ – załączniku
nr 1 do umowy, właściwymi dla każdego z obiektów Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
2. Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę
posiadającego status SUFO, w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i
mienia (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 838) jest realizowane:
2.1. w obiekcie Muzeum Narodowego we Wrocławiu jest realizowane przez pracowników ochrony
Wykonawcy oraz własną Grupę interwencyjną Wykonawcy (w rozumieniu Rozporządzenia z dnia 21
października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i
warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz. 992), w zakresie całodobowej ochrony (przywołanie w nagłych, uzasadnionych przypadkach)
oraz cyklicznych patroli nocnych;
2.2. w obiekcie Muzeum Sztuki Współczesnej (Pawilonie Czterech Kopuł) jest realizowane przez
pracowników ochrony oraz własną Grupę interwencyjną Wykonawcy (w rozumieniu Rozporządzenia
z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji
ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (tekst jednolity Dz.
U. z 2015 r. poz. 992) w zakresie całodobowej ochrony (przywołanie w nagłych, uzasadnionych
przypadkach);
2.3. w Muzeum Etnograficznym i Składnicy Muzealnej jest realizowane przez własną Grupę interwencyjną
Wykonawcy (w rozumieniu Rozporządzenia z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad
uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz
ewidencjonowania broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 992) w zakresie całodobowej
ochrony (przywołanie w nagłych, uzasadnionych przypadkach) oraz cyklicznych patroli nocnych.
3. Zamawiający wymaga, aby usługa była wykonywana przez pracowników ochrony, którzy są wpisani na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadających legitymacje osoby dopuszczonej do
posiadania broni.
4. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi ochrony osób i mienia w
Muzeum Narodowym we Wrocławiu i oddziałach: Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum Etnograficznym,
Składnicy Muzealnej oraz w innych miejscach wykonywania swojej działalności w formie:
4.1. posterunków stałych – w wymiarze określonym w OPZ,
4.2. posterunków doraźnych – w przypadku organizacji dodatkowych imprez, wydarzeń artystycznych na
terenie Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów. Powyższe usługi będą rozliczane
stawką godzinową zgodnie z ofertą Wykonawcy na podstawie zamówień składanych przez
Zamawiającego zgodnie z ust. 5.
4.3. usług Grupy interwencyjnej – w formie całodobowej ochrony i/lub cyklicznych patroli, w wymiarze
określonym w OPZ.
5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wydarzeniu wymagającym utworzenia posterunku doraźnego i
zapewnienia ochrony w ramach przewidzianych roboczogodzin (usługa dodatkowa) na posterunkach
doraźnych nie później niż na 7 dni przed jego realizacją, a Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia
ochrony wg przekazanych przez Zamawiającego informacji.
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6. Załącznikami do umowy są:
6.1. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik IWZ) – załącznik nr 1
6.2. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2
6.3. IWZ (Istotne Warunki zamówienia) – załącznik nr 3
6.4. Lista pracowników świadczących u Zamawiającego usługę w zakresie fizycznej, bezpośredniej
ochrony osób i mienia w obiektach Zamawiającego– załącznik nr 4.
6.5. Kopia Polisy OC – załącznik nr 5.
7. Maksymalna ilość godzin ochrony i cyklicznych patroli stanowiąca przedmiot umowy wynosi:
7.1. posterunki stałe i doraźne - 41 492 roboczogodzin, w tym:
a) posterunki stałe (usługa podstawowa) - 40 992 roboczogodzin.,
b) posterunki doraźne (usługa dodatkowa) – 500 roboczogodzin;
7.2. cykliczne patrole terenu zewnętrznego (trzy razy w ciągu nocy) - 2 196 roboczogodzin.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rozkładu dni i godzin w oddziałach oraz ilości osób w
zakresie usług ochrony na posterunkach stałych, w tym:
8.1. zmniejszenia ilości osób do ochrony obiektów oraz dni i roboczogodzin ochrony Wykonawcy, w
przypadku zmniejszenia zapotrzebowania i/lub zmian organizacyjnych w instytucji Zamawiającego,
8.2. zwiększenia ilości osób i roboczogodzin oraz utworzenia nowych posterunków stałych w okresie
realizacji umowy w ramach przewidywanych zamówień podobnych (tzw. uzupełniających) w
przypadku zwiększenia zapotrzebowania i/lub zmian organizacyjnych w instytucji Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych (tzw. uzupełniających) w wysokości do
15% wartości zamówienia, o której mowa w § 9 ust. 1 umowy, dotychczasowemu Wykonawcy usług,
polegających na powtórzeniu podobnych usług.
9. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę po podjęciu decyzji o ww. zmianach, nie później
jednak niż 7 dni przed jego planowaną realizacją.
§3
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Umowa zawarta jest na czas określony od dnia 31.08.2020 r. od godziny 12.00 (południe) do dnia
31.08.2022 r. do godziny 12.00 (południe).
2. Szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia usług bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez
koncesjonowanego wykonawcę posiadającego status SUFO dla każdego z obiektów Zamawiającego określa
OPZ – załącznik nr 1.
§4
MIEJSCE I ZAKRES WYKONYWANIA USŁUG
1. Zamawiający będzie korzystał z usług będących przedmiotem umowy w swoich obiektach (oddziałach), w
następującym zakresie:
1.1. Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław - posterunki stałe
oraz usługi Grupy interwencyjnej Wykonawcy: całodobowa ochrona i cykliczne patrole terenu
zewnętrznego (3 razy w ciągu nocy).
1.2. Muzeum Sztuki Współczesnej (Pawilon Czterech Kopuł), ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław posterunki stałe i patrole w ramach posterunków stałych oraz usługi Grupy interwencyjnej
Wykonawcy: całodobowa ochrona.
1.3. Muzeum Etnograficzne, ul. Traugutta 111-113, 50-419 Wrocław - usługi Grupy interwencyjnej
Wykonawcy: całodobowa ochrona i cykliczne patrole terenu zewnętrznego (3 razy w ciągu nocy).
1.4. Składnica Muzealna, ul. Ołbińska 30, 50-237 Wrocław - usługi Grupy interwencyjnej Wykonawcy:
całodobowa ochrona i cykliczne patrole terenu zewnętrznego (3 razy w ciągu nocy).
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2. Całodobowa ochrona realizowana przez Grupę interwencyjną Wykonawcy polega ich przywołaniu w
nagłych, uzasadnionych przypadkach działań osób trzecich zagrażających zniszczeniem, dewastacją,
uszkodzeniem, włamaniem, kradzieżą i innym naruszeniem substancji chronionego mienia lub
bezpieczeństwu życia i zdrowia osób przebywających w obiektach i w otoczeniu obiektów (oddziałów). Czas
dojazdu grupy interwencyjnej określony jest w OPZ.
3. Muzeum Narodowe We Wrocławiu zastrzega możliwość zamówienia dodatkowej usługi ochrony osób i
mienia w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i oddziałach: Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum
Etnograficznym, Składnicy Muzealnej oraz w innych miejscach wykonywania swojej działalności w formie
posterunków doraźnych, o których mowa w § 2 ust. 4 umowy. Usługi ochrony doraźnej muszą być
realizowane przez pracowników ochrony zgodnie z warunkami określonymi w OPZ z zastrzeżeniem, że
osoby te nie muszą posiadać pozwolenia na broń. Osoby na posterunkach doraźnych wyposażone są w
środki przymusu bezpośredniego.

§5
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 838) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, zapisami
niniejszej umowy, ofertą Wykonawcy, wymaganiami Muzeum Narodowego we Wrocławiu zawartymi w IWZ
(Istotnych Warunkach Zamówienia) wraz z załącznikami, w tym szczegółowym Opisem Przedmiotu
Zamówienia – załącznikiem nr 1 do umowy, określającym szczegółowo usługi ochrony osób i mienia i
sposób ich wykonywania w poszczególnych obiektach oraz zgodnie z najlepszą wiedzą fachową i należytą
starannością wymaganą dla tego typu realizacji.
2. Przy wykonywaniu umowy wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i terminowe
wykonanie przedmiotu umowy. Szczegółowy wykaz obowiązków i zakres zadań pracowników ochrony i
Grup interwencyjnych dla obiektów Zamawiającego (oddziałów), o których mowa w § 4 ust. 1 umowy
zawiera OPZ - załącznik nr 1 do umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkodę wynikającą z niewykonania, nienależytego
wykonania lub wykonania z nienależytą starannością w zakresie ochrony na zasadach określonych w
przepisach prawa, w tym kodeksie cywilnym.
4. Wyłączna i całkowita odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również odpowiedzialność względem
poszkodowanych osób trzecich.
5. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby, którymi
posługuje się przy realizacji umowy.
6. Wykonawca pokryje mandaty i kary nakładane przez organy kontrolne, wynikłe z nieprzestrzegania
odpowiednich zasad w zakresie świadczenia usługi ochrony.
7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia znajdującego się w obiektach Zamawiającego (oddziałach)
z winy Wykonawcy w trakcie realizacji usług, odpowiedzialność za naprawę lub przywrócenie do stanu
pierwotnego spoczywać będzie na Wykonawcy. Strony na tę okoliczność sporządza protokół. W razie
nieprzystąpienia przez Wykonawcę do sporządzenia protokołu, Zamawiający sporządzi i podpisze protokół
jednostronnie, który będzie obowiązujący dla Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy szkody lub przywrócenia do stanu pierwotnego w ciągu 14 dni,
licząc od dnia podpisania protokołu, o którym mowa powyżej w ust. 7.
9. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa powyżej w ust. 8 upoważnia Zamawiającego do potracenia kwoty
ustalonego odszkodowania z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
10. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć pracowników ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków,
które mogą wydarzyć się w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. W tym zakresie Zamawiający nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej.
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11. Wykonawca realizując przedmiot umowy zobowiązany jest do:
11.1. wykonywania usług ochrony osób i mienia w oddziałach Zamawiającego tj. w poszczególnych
obiektach i w zakresie, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy, zgodnie z OPZ,
11.2. do posiadania i prowadzenia książki dyżurów na posterunkach stałych sporządzonej przez
Wykonawcę osobno dla każdego z Obiektów i innych dokumentów wynikających z potrzeb pełnienia
służby ochronnej; Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do ww. dokumentów,
11.3. wykonywanie dodatkowych usług ochrony osób i mienia w przypadku organizacji dodatkowych
imprez, wydarzeń artystycznych na terenie Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów,
11.4. przedłożenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy listy pracowników świadczących u
Zamawiającego usługę w zakresie fizycznej, bezpośredniej ochrony osób i mienia w obiektach
Zamawiającego, o której mowa w OPZ. Lista pracowników winna przedstawić:
a) imię i nazwisko
b) formę zatrudnienia (rodzaj umowy),
c) wymiar etatu
d) informacje lub oświadczenie opisane w § 9 ust. 8 pkt. 8.1 Umowy.
Lista pracowników podlega aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian osób, przy czym Wykonawca
winien przedstawić listę zawierającą zmiany w terminie do 5 dni od wystąpienia zmian. Ww. lista
stanowi załącznik nr 4 do Umowy.
11.5. wykonywania przedmiotu umowy wyłącznie za pomocą osób wskazanych w wykazie osób, o którym
mowa powyżej w pkt 11.4. Wykaz może być zmieniany tylko z uzasadnionych powodów za zgodą obu
stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności (przy czym taka zmiana nie stanowi zmiany
umowy),
11.6. utrzymania wymaganej ilości pracowników, przy zaistnieniu nagłych okoliczności, których nie da się
przewidzieć, wymagających zmiany pracowników ochrony w trakcie służby (np. zasłabnięcie, nagła
choroba, utrata uprawnień itp.),
11.7. zapewnienia stabilnego składu personelu ochrony z uwagi na specyfikę obiektów,
11.8. realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale osób wskazanych na etapie postępowania ofertowego
i zatwierdzonych przez Zamawiającego,
11.9. postępowania z najwyższą starannością wymagana charakterem profesjonalnie wykonywanej
działalności gospodarczej, biorąc na siebie całkowitą odpowiedzialność za wszystkie działania i
zaniechania, działania związane z zawodowym wykonywaniem działalności gospodarczej,
11.10. dysponowania odpowiednim sprzętem technicznym do prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy,
11.11. zapewnienia profesjonalnej obsługi systemów SSWiN, KD, SSP w obiekcie Muzeum Narodowego we
Wrocławiu oraz CCTV, SSWiN, KD, SSP w obiekcie Muzeum sztuki Współczesnej (budynku Pawilonu
Czterech Kopuł,
11.12. zapewnienia całodobowej gotowości grupy interwencyjnej, która na przywołanie (wezwanie)
Zamawiającego lub pracowników Wykonawcy podejmie interwencję w czasie określonym w OPZ.
Wykonawca musi dysponować własnymi grupami interwencyjnymi.
11.13. dysponowania środkami łączności bezprzewodowej zapewniającej bezproblemową komunikację w
chronionych obiektach oraz przywołującej grupę interwencyjną tj. dysponować własną całodobową
stacją monitorowania alarmów zdolną do odbioru i przetwarzania sygnałów alarmowych – Uzbrojone
stanowisko interwencyjne.
12. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają
przez cały okres realizacji umowy odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne uprawnienia zapewniające
należyte wykonanie umowy.
13. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia ochrony informacji związanych z realizacją przedmiotu umowy, a w
szczególności, w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu ochrony oraz zabezpieczenia zbiorów
muzealnych oraz innych informacji mających wpływ na bezpieczeństwo ochranianych obiektów Muzeum
Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów. Szczegóły poufności określa § 15 Umowy.
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§6
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający zobowiązany jest:
1.1. w celu realizacji przedmiotu umowy przekazać Wykonawcy w dniu zawarcia umowy instrukcje oraz
udzielić wszystkich niezbędnych do sprawowania ochrony informacji dotyczących chronionych
obiektów,
1.2. nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń w Muzeum Sztuki Współczesnej (Pawilonie
Czterech Kopuł) dla osób świadczących usługi służących jako zaplecze sanitarne, w których jest
dostęp do energii elektrycznej i wody. Przekazanie pomieszczeń stanowiących pomieszczenia
socjalne ich wyposażenia oraz sprzętu nastąpi protokolarnie z chwilą rozpoczęcia świadczenia usługi
ochrony,
1.3. do innych obowiązków wynikających z zapisów Umowy oraz załącznika nr 1 do Umowy (OPZ).
2. Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy opłatami za nieuzasadniony przyjazd Straży Pożarnej w
przypadku, gdy Zamawiający zostanie obciążony kosztami za interwencję Straży.

§7
NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY
1. Osoba odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie umowy jest przedstawiciel Zamawiającego:
………………………..…………………. tel: ……………, e-mail: …………………………………….
2. Bezpośredni nadzór nad realizacją postanowień umowy ze strony Zamawiającego w obiektach (oddziałach)
prowadzić będą:
2.1. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu ………………………..…………………. tel: ……………, e-mail:
…………………………………….
2.2. w Muzeum sztuki Współczesnej (Pawilonie Czterech Kopuł) ……………..…………………. tel: ……………, email: …………………………………….
2.3. w Muzeum Etnograficznym ……..………………………..……. tel: ……………, e-mail: ……………………………………. .
2.4. w Składnicy Muzealnej
…………………………………………………..…………………. tel: ……………, e-mail:
……………………………………. .
3. Przedstawicielem Wykonawcy do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji przedmiotu
Umowy jest koordynator pracowników ochrony: 1) ……………. – – tel. …………………., e mail:
…………………………... 2) ……………. – – tel. …………………., e mail: ………………………….. .
4. Formą komunikowania się osób wymienionych powyżej w ust. 1 i 2 i 3 jest: telefon oraz poczta
elektroniczna.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu w trakcie realizacji przedmiotowej umowy
możliwość komunikowania się swojego personelu w języku polskim.
6. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 uprawnione są w szczególności do:
6.1. kontrolowania:
a) formy zatrudnienia pracowników Wykonawcy, zgodnie z warunkami, o których mowa w § 7
Umowy.
b) pełnienia służby ochronnej o każdej porze doby,
c) realizacji obchodów wykonywanych przez pracownika ochrony za pośrednictwem aplikacji
umożliwiającej przeglądanie online obchodów, o której mowa w OPZ,
d) dokumentacji prowadzonej przez pracowników Wykonawcy dotyczącej sposobu realizacji usługi
ochrony,
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e)

stanu trzeźwości pracowników Wykonawcy , gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze
pracownik stawił się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub spożywał alkohol
w czasie wykonywania czynności ochrony,
f) wyposażenia pracowników Wykonawcy, którego zapewnienie w zakresie broni oraz środków
przymusu bezpośredniego stanowi obowiązek Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy,
g) umundurowania pracowników ochrony pod względem zatwierdzonego wzoru umundurowania
i jego oznakowania,
h) zapewnienia sprawności technicznej środków łączności,
i) zapewnienia sprawności technicznej środków wspomagania ochrony,
j) wykonywania przez pracowników Wykonawcy innych czynności.
6.2. wydawania wiążących uwag kontrolowanym pracownikom ochrony w przedmiocie stwierdzonych
błędów i uchybień w czasie pełnionej służby,
6.3. żądania od kontrolowanych pracowników ochrony usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
6.4. zgłaszania uwag koordynatorowi usług ze strony Wykonawcy, o którym mowa powyżej w ust. 3.
7. Przedstawiciel Zamawiającego i osoby przez niego wyznaczone do nadzorowania wykonania umowy w
poszczególnych obiektach są upoważnieni do kontaktów z Wykonawcą w sprawie rozliczeń i prowadzenia
korespondencji dotyczących reklamacji, interwencji itp. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do
nadzorowania realizacji umowy nie są uprawnione do zaciągania zobowiązań finansowych.

§8
FORMA ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW WYKONAWCY
1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby świadczące u Zamawiającego usługę w zakresie fizycznej,
bezpośredniej ochrony osób i mienia w części dotyczącej posterunków stałych, a osoby świadczące
pozostałe czynności w ramach realizacji przedmiotu umowy - jeżeli czynności te noszą znamiona stosunku
pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1040) były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
2. Obowiązek wykazania, że pracownicy wykonujący usługę ochrony są zatrudnieni na umowę o pracę
spoczywa na Wykonawcy.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane powyżej w ust. 1 czynności.
4. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić dowody zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośredniej ochrony osób i mienia w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, lecz nie dłuższym niż 5 dni roboczych.
5. W związku z powyższym, Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania w terminie, o którym
mowa powyżej w ust. 4:
5.1. przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujący czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na umowę o
pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy;
5.2. przedłożenia do wglądu kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, umów
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeśli został
sporządzony). Kopie umów powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
7

6.
7.

8.

9.

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w szczególności bez adresów, nr
PESEL pracowników, nr konta bankowego; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji a
informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania;
5.3. przedłożenia zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za
ostatni okres rozliczeniowy;
5.4. przedłożenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych);
5.5. wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.
Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też każdego z osobna dowodów
określonych powyżej w ust. 5.
Brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych powyżej w ust. 5 w terminie wskazanym przez
Zamawiającego zgodnie z ust. 4, Zamawiający uzna za brak zatrudnienia pracowników świadczących usługi
bezpośredniej ochrony osób i mienia na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie nałożeniem na
Wykonawcę kary w wysokości 5 000,00 PLN za każdy taki przypadek.
Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu czynności objętych zakresem przedmiotu umowy
przestrzegać przepisów BHP i p-poż oraz - w przypadku pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1040) – obowiązujących przepisów prawa pracy. W
przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, a także Zamawiającemu
przysługuje w takim wypadku prawo odstąpienia od umowy w trybie określonym w § 12 Umowy.
Wykonawca oświadcza, że pracownikami świadczącymi usługi ochrony osób i mienia, objęte przedmiotem
umowy, są osoby, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym.
§9
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.

2.

3.

4.

Łączna, maksymalna wartość Umowy wynosi: ………………… zł netto (słownie: …………………………………..
00/100) + VAT: ………………….. zł tj.: ………………..zł brutto (słownie: …………………………………………………..
00/100), zgodnie z ofertą Wykonawcy. W przypadku nie uzyskania przez Wykonawcę maksymalnej kwoty
wynagrodzenia wskazanej w zdaniu powyższym, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek
roszczenia względem Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
Stawka ryczałtowa za jedną roboczogodzinę świadczenia usług ochrony osób i mienia w ramach
posterunków stałych wynosi: …………….. zł, co stanowi kwotę brutto w wysokości ……………………………zł. ( w
tym stawka 23% VAT).
Stawka ryczałtowa za jedną roboczogodzinę świadczenia usług ochrony osób i mienia w ramach
posterunków doraźnych wynosi: …………….. zł, co stanowi kwotę brutto w wysokości ……………………………zł. (
w tym stawka 23% VAT).
Stawka ryczałtowa jednego cyklicznego patrolu (3x /1 noc) terenu zewnętrznego wykonywanego jako
usługa ochrony osób i mienia w ramach grup interwencyjnych wynosi: …………….. zł, co stanowi kwotę
brutto w wysokości ……………………………zł. ( w tym stawka 23% VAT).
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5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Stawka ryczałtowa, o której mowa powyżej w ust 4 obejmuje również koszt całodobowej ochrony przez
własną Grupę interwencyjną Wykonawcy, polegającej na przywołaniu w nagłych, uzasadnionych
przypadkach specjalnej grupy interwencyjnej, zgodnie z OPZ.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost zapisów niniejszej umowy wraz z załącznikami.
Strony ustalają, iż w trakcie trwania umowy cena jednostkowa brutto roboczogodziny określona powyżej
w ust. 2 i 3 oraz cena cyklicznego patrolu określona powyżej w ust. 4 nie może ulec podwyższeniu, za
wyjątkiem dopuszczonych w ustawie Pzp dla umów powyżej 12 miesięcy, możliwości waloryzacji cen usług
w przypadku wprowadzonych przepisami prawa zmiany, o których mowa w § 13 Umowy.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej w ust. 6, zmiana cen jednostkowych
brutto określonych powyżej w ust. 2-4 winna być proporcjonalna do wysokości wprowadzonej przepisami
prawa zmiany składnika/ów cenotwórczych określonych w § 13 Umowy, o ile ta zmiana miała wpływ na
pierwotnie ustalony koszt wykonania usługi.
Celem należytego określenia wpływu zmiany składników cenotwórczych na koszt usługi, o których mowa
powyżej w ust. 7, Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu w liście pracowników uczestniczących
w realizacji zamówienia, o której mowa w § 5 ust. 11 pkt. 11.3 Umowy, osoby zatrudnione przez
Wykonawcę:
9.1. na umowie o prace w wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j.: Dz. U. 2018 poz. 2177)
lub
9.2. oświadczenie, że w realizacji zamówienia nie uczestniczą osoby zatrudnione przez Wykonawcę na
w/w warunkach.
Lista osób lub oświadczenie, o których mowa powyżej będzie stanowić integralną część niniejszej umowy i
stanowi załącznik nr 4 do Umowy. Lista podlega aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian osób, przy
czym Wykonawca winien przedstawić listę zawierającą zmiany w terminie do 5 dni od wystąpienia zmian.
Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy (od 31 dnia miesiąca od godz. 12,00 do 31 dnia następnego
miesiąca do godz. 12.00) ustalane jest z dołu za przepracowane roboczogodziny w ramach posterunków
stałych i doraźnych (dodatkowych) w oparciu o stawkę za jedną roboczogodzinę netto, o której mowa
powyżej w ust. 2 i 3 oraz za wykonanie cyklicznych patroli (3x /1 noc) w oparciu o cenę netto jednego
cyklicznego patrolu (3x /1 noc) zrealizowanego w ramach grup interwencyjnych, o której mowa powyżej w
ust. 3. Do wynagrodzenia netto należy doliczyć podatek VAT w stawce 23%.
Faktury za każdy miesiąc kalendarzowy Wykonawca wystawiać będzie dla każdego obiektu
Zamawiającego, o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy do dnia 5-tego następnego miesiąca i przekazywać
Zamawiającemu.
Rozliczenie realizacji Umowy nastąpi za faktycznie wykonane usługi ochrony osób i mienia w każdym
obiekcie Zamawiającego, zgodnie z wykorzystanymi przez Zamawiającego godzinami z zastrzeżeniem
zapisów § 5 ust. 1 Umowy oraz zgodnie ze zrealizowanymi cyklicznymi patrolami (3x /1 noc).
Faktura miesięczna wystawiona dla każdego obiektu Zamawiającego osobno winna zawierać: 1) liczbę
roboczogodzin świadczonych usług w ramach posterunków stałych, 2) ilość wykonanych cyklicznych
patroli, 3) właściwą stawkę roboczogodziny i cenę jednego cyklicznego patrolu 4) stawkę i kwotę podatku
VAT, 5) łączną cenę netto i brutto za wykonane usługi ochrony osób i mienia z całego miesiąca
rozliczeniowego.
W przypadku, gdy w danym miesiącu na wniosek Zamawiającego utworzono posterunek doraźny w
którymś z obiektów Zamawiającego, o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy, faktura za ten miesiąc powinna
uwzględniać dodatkowo kwotę odpowiednią do ilości wykorzystanych roboczogodzin dodatkowych i
stawki jednej roboczogodziny, o której mowa powyżej w ust. 3, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Podstawą wystawienia faktury dla każdego obiektu Zamawiającego osobno stanowić będzie zatwierdzony
Protokół odbioru przedmiotu umowy za dany miesiąc świadczenia usług, stwierdzający wykonanie bez
zastrzeżeń usług objętych umową w obiekcie (oddziale), podpisany przez osoby, o których mowa w § 6
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17.

18.
19.
20.
21.
22.

ust. 2 oraz ust. 3 Umowy. Protokół należy przygotować osobno dla każdego obiektu Zamawiającego:
Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Sztuki Współczesnej (Pawilonu Czterech Kopuł), Muzeum
Etnograficznego, Składnicy Muzealnej. Przed wystawieniem faktury za pierwszy miesiąc, Strony Umowy
ustalą wzór Protokołu odbioru.
Płatność w PLN zostanie dokonana przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury miesięcznej wraz z dokumentami o których mowa powyżej w ust. 10, na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze miesięcznej.
Dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Każdorazowo faktura zostanie wystawiona na płatnika, którym jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl.
Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław; NIP: 8960006069; REGON: 000278468.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić
na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem.
W przypadku nieterminowego uregulowania płatności przez Zamawiającego Wykonawca może naliczyć
ustawowe odsetki.
Zamawiający opłaci fakturę za dostarczony i odebrany przedmiot zamówienia z zastosowaniem
„mechanizmu podzielonej płatności”, w sposób zgodny z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1751).
§ 10
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1.

2.

3.

4.

Wykonawca najpóźniej z dniem zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu kserokopie aktualnej ważnej
polisy OC potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w przypadku jej braku – inny
dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej (zwanego dalej „innym dokumentem”) w okresie realizacji
przedmiotu Umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł. wraz z potwierdzeniem zapłaty
składki ubezpieczeniowej. Dokument ubezpieczeniowy stanowi załącznik nr 5 Umowy.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w ust. 1 obejmuje swym zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a
także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem usług
objętych przedmiotem Umowy.
W przypadku gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczeniowa upływa w okresie
realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu
kserokopię polisy, a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie do 2 dni przed
upływem okresu obowiązywania poprzedniej polisy. W przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa opłacana
jest w ratach, których termin płatności upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia,
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie zapłaty każdej raty.
Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej Polisy na
sumę gwarancyjną, o której mowa powyżej w ust. 1.
§ 11
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto, o której
mowa w § 8 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, o której
mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za każdorazowy przypadek nienależytego wykonania umowy, o którym mowa w
ust. 3.
3. Przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się w szczególności wszelkie zaniedbania powstałe przy
realizacji umowy ze strony Wykonawcy, które spowodują straty w ochranianym mieniu lub substancji
budynków, a w szczególności zaniedbanie lub zaniechanie podjęcia działań mających na celu ochronę
mienia Zamawiającego przed kradzieżą, włamaniem, zniszczeniem, dewastacją mienia lub też podpaleniem i
pożarem na terenach Zamawiającego, niepodjęcie stosownych działań mających na celu zmniejszenie do
minimum powstałych szkód bądź też niewłaściwe zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz niepowiadomienie
stosownych służb o wystąpieniu zagrożenia lub szkody.
4. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w podanych
wysokościach:
4.1. za opóźnienie w podjęciu realizacji usługi ochrony wynoszącą dłużej niż jeden dzień od ustalonej daty
rozpoczęcia świadczenia usługi, zgodnie z terminami określonymi dla każdego obiektu w OPZ –
załączniku nr 1 do umowy, w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o której
mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
4.2. za niezapewnienie ciągłości ochrony rozumianej jako brak pracowników ochrony przez okres dłuższy
niż 1 godzina - kara w wysokości 1000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w zapewnieniu
ciągłości ochrony; „brak pracowników” oznacza w szczególności:
a) nie stawienie się pracowników ochrony na dyżurze (na posterunku stałym lub doraźnym) w
oznaczonym terminie,
b) samowolne i nieuzasadnione opuszczenie przez osobę pełniącą czynności w ramach realizacji
niniejszej umowy, jej posterunku,
c) pełnienie usługi ochrony przez pracownika nie mającego wymaganych kwalifikacji lub
uprawnień, lub też nie posiadającego wymaganego wyposażenia, lub też znajdującego się pod
wpływem alkoholu lub środków odurzających.
4.3. za spóźnienie się pracownika ochrony na ustalony dyżur (na posterunku stałym lub doraźnym) w
wysokości 500 zł za każdy przypadek,
4.4. za nieterminowe przybycie grupy interwencyjnej na wezwanie w wysokości 500 zł za każde
zdarzenie,
4.5. za niewykonanie cyklicznego patrolu terenu zewnętrznego przez grupę interwencyjną (w wymiarze
określonym OPZ dla każdego Obiektu) w wysokości 1000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc) za każdy taki
przypadek,
4.6. za opóźnienie Wykonawcy w przekazaniu kserokopii polisy ubezpieczeniowej w terminie określonym
w § 9 ust. 3 Umowy - w wysokości 300,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
4.7. za brak przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w § 4 ust. 13 i 14 Umowy - w
wysokości 2000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
4.8. za brak przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w § 8 ust. 8 i 9 Umowy – w
wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
4.9. za oddelegowanie przez Wykonawcę do wykonywania usług ochrony w ramach niniejszej Umowy
pracownika spoza wykazów, o których mowa w § 5 ust. 11 pkt. 11.4 oraz pkt. 11.5 Umowy – w
wysokości 1500,00 zł za każdy taki przypadek.
4.10. za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób świadczących usługi w imieniu Wykonawcy na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy - w wysokości 5000,00 zł za każdy
stwierdzony przypadek niedopełnienia wymogu w okolicznościach, o których mowa w § 7 ust. 7
Umowy,
4.11. za nieuzasadniony przyjazd Straży Pożarnej w wysokości 1000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) w
przypadku braku lub niewłaściwej reakcji pracowników ochrony na alarm pożarowy, nawet w
przypadku, gdy Zamawiający nie zostanie obciążony kosztami za interwencję Straży.
5. Wymienione powyżej kary umowne podlegają sumowaniu.
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6. Zastrzeżone w Umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania w pełnej
wysokości, na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.
7. W przypadku całkowitego lub częściowego zaprzestania wykonywania usług ochrony osób i mienia przez
Wykonawcę, w miejscu i w zakresie, o których mowa w § 4 Umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do
realizacji usług, do wykonywania których nie przystąpił lub których wykonania zaniechał. Po bezskutecznym
upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie
zewnętrznej wykonanie tych usług a kosztami obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę lub
odstąpić od Umowy.
§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:
1.1. z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy (w przypadku całkowitego lub częściowego zaprzestania
wykonywania usług ochrony osób i mienia przez Wykonawcę, w miejscu i w zakresie, o których mowa
w § 4 Umowy) lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia
wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,
1.2. wykonuje przedmiot umowy wadliwie, niezgodnie z jej warunkami, o których mowa w § 5 oraz nie
reaguje na polecenia Zamawiającego – po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania
naruszeń i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu.
1.3. w trakcie realizacji Umowy nie odnowi polisy lub innego dokumentu, zgodnie z § 9 Umowy – po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu mu w tym celu
odpowiedniego terminu.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od
Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących
przypadkach:
3.1. Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy;
3.2. gdy został złożony zasadny wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub gdy ogłosił on likwidację
firmy;
3.3. w razie nie dotrzymania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z oświadczeń, o których mowa
w Umowie;
3.4. w przypadku nieprzestrzegania przepisów BHP i p-poż oraz prawa pracy przy wykonywaniu
przedmiotu umowy;
3.5. w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego niezachowania przez Wykonawcę w tajemnicy
informacji, o której mowa w § 14 ust. 3 Umowy oraz niezachowania ochrony danych osobowych.
4. W razie utraty przez Wykonawcę koncesji na wykonywanie usług ochrony osób i mienia umowa niniejsza
wygasa z mocy prawa, co rodzi skutki przewidziane w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, określone w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w
formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu przez Wykonawcę.
6. Odstąpienie od umowy złożone przez Zamawiającego w zakresie określonym w ust. 1 oraz w ust. 3
powoduje powstania obowiązku zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, o której mowa w § 11 ust. 1 Umowy.
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7.

W przypadku odstąpienia od umowy w części, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za usługi
prawidłowo wykonane do dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
§ 13
ZMIANY UMOWY

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym paragrafie.
2. Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie wprowadzenie zmiany w treści Umowy w zakresie:
2.1. przedłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w
przypadku niewykorzystania maksymalnej ilości podstawowych roboczogodzin świadczenia usług
będących przedmiotem zamówienia w terminie obowiązywania Umowy, określonej w § 3 ust. 1
Umowy.
2.2. zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku urzędowej zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 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;
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy i zostanie to wykazane
przez Wykonawcę na zasadach i w sposób określony poniżej w ust. 3- 10;
2.3. zmiany Koordynatorów realizacji Umowy przez którąkolwiek ze Stron Umowy, wskazanych w § 6 ust.
2 i 3 Umowy;
2.4. zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie
Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 23 ustawy PZP (np.
konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub
utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w
szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z
tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie
obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem
dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;
2.5. zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego
społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako
dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji
zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z zaistnieniem okoliczności uzasadniającej
wprowadzenie takiej modyfikacji;
2.6. zmiany przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na realizację umowy.
3. W przypadku zaistnienia zmiany, o której mowa powyżej w ust. 2 pkt. 2.2 lit. a) wartość wynagrodzenia
netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
Zmiana ta będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie
przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy,
do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
4. W przypadku zaistnienia zmiany, o której mowa powyżej w ust. 2 pkt. 2.2 lit. b) Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy, do wysokości aktualnie
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z
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uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej.
5. W przypadku zaistnienia zmiany, o której mowa powyżej w ust. 2 pkt. 2.2 lit. c) Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku
z wypłatą wynagrodzenia pracownikom, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy na rzecz Zamawiającego.
6. W przypadku zaistnienia zmiany, o której mowa powyżej w ust. 2 pkt. 2.2 lit. d) Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wzrost wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z
zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w ust. 14 ust. 1
Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215) – tj. o
sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie
odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
umowy.
7. Obowiązek wykazania, że zmiany określone powyżej w ust. 2 pkt. 2.2 lit. a)-d) mają bezpośredni wpływ na
koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.
8. W celu dokonania zmian, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt. 2.2 lit. a)-d), Wykonawca w terminie 30
dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany, nie później jednak niż do dnia zakończenia
obowiązywania umowy, zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę
wynagrodzenia przedkładając odpowiednie dokumenty, w tym w szczególności:
8.1. szczegółową kalkulację uzasadniającą wzrost/obniżenie kosztów, wynikający ze zmiany w/w
przepisów, w tym min.:
a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób bezpośrednio
wykonujących przedmiot umowy na rzecz Zamawiającego – w przypadku zmiany, o której
mowa o której mowa powyżej w ust. 2 pkt. 2.2 lit. b),
b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) wraz z kwotami składek
uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w części finansowanej przez Wykonawcę, osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy
na rzecz Zamawiającego – w przypadku zmiany, o której mowa o której mowa powyżej w ust. 2
pkt. 2.2 lit. c),
c) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) wraz z kwotami wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę – w przypadku zmiany,
o której mowa powyżej w ust. 2 pkt. 2.2 lit. d).
8.2. kopie umów z pracownikami bezpośrednio realizującymi przedmiot umowy (zanonimizowane),
8.3. dokumenty/deklaracje ZUS (zanonimizowane),
8.4. wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie Umowy o pracę, bez względu na obowiązkową listę
pracowników określonych w § 5 ust. 11 pkt. 11.3 Umowy oraz umowy cywilno-prawne.
Jeżeli wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach tego stosunku pracy były na minimalnym
poziomie, to koszty usługi mogą wzrosnąć o różnicę pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia po
jego podwyższeniu, a kwotą wcześniejszą. Jeżeli pracownicy otrzymali wynagrodzenia wyższe niż
minimalne, to wzrost wynagrodzenia minimalnego nie może być przesłanką do wzrostu
wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy. Analogiczne zasady będą stosowane w odniesieniu
do osób, z którymi Wykonawcę łączą Umowy cywilnoprawne i które wykonują przedmiot Umowy w
przypadku wzrostu stawki godzinowej.
9. Wniosek wraz z dokumentami, o których mowa powyżej w ust. 9 muszą potwierdzać zasadność i
bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy oraz określać stopień, w
jakim zmiany, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt. 2.2 wpłynie na wysokość wynagrodzenia.
10. Ponadto, zmiany są dopuszczalne w sytuacji, gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
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10.1. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie;
10.2. zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
10.3. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy,
10.4. zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 12 z zastrzeżeniem okoliczności
określonych poniżej w ust. 13;
10.5. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138 g ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP i jest
mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
11. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
11.1. zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
11.2. nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub
przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,
d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym
wykonawcą, w przypadku innym niż wymienione powyżej w ust. 11 pkt 11.3.
12. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli
konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie
podpisania umowy, wywołujących potrzebę i konieczność zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia
tych zmian lub wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, przy czym zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć w szczególności:
12.1. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
12.2. siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, rozumianej jako zewnętrzne,
nieprzewidziane i niemożliwe do zapobieżenia zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron. Strony za
okoliczności siły wyższej uznają min: powódź, huragan lub trąbę powietrzną, trzęsienie ziemi, upadek
statku powietrznego, pożar, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk
ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej, stan zagrożenia epidemiologicznego, stan
epidemii.
13. Wszystkie zmiany, okoliczności i postanowienia opisane powyżej stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
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Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie w
formie Aneksu do Umowy pod rygorem nieważności zmiany.
14. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy, wymagające formy Aneksu do Umowy,
następujące zmiany:
14.1. pracowników wykonawcy tj. osób wykonujących usługę ochrony osób i mienia,
14.2. osób nadzorujących i koordynujących realizację przedmiotu umowy, wskazanych w § 6 ust. 1-3
Umowy,
14.3. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
14.4. danych teleadresowych,
14.5. danych rejestrowych,
14.6. będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
§ 14

SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON
1. Strony ustalają, że korespondencja dotycząca kluczowych dla realizacji przedmiotu umowy ustaleń i
informacji dot. min. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, wszczęcia postępowania
układowego lub upadłościowego, zmiany adresu siedziby firmy itp. będą przekazywane na piśmie i
dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną na podane przez Strony adresy:
1.1. Zamawiający: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław nr
fax.: (+48 71) 372-51-59, e-mail: sekretariat@mnwr.pl;
1.2. Wykonawca: ………………., tel. ………………….., e-mail: ……………………..
2. Obowiązkiem każdej ze Stron jest potwierdzenie faktu otrzymania korespondencji, o której mowa powyżej
w ust. 1 w terminie 2 dni roboczych.
3. Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, wydane
polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania lub w przypadku
braku potwierdzenia po upływie terminu wskazanego w ust. 2.
4. Do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający wyznacza
osoby wskazane w § 7 ust. 2 Umowy.
5. Do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca
wyznacza koordynatora – osoby wskazane w § 7 ust. 2 Umowy.
6. Wszelkie uzgodnienia dotyczące realizacji przedmiotu Umowy, proponowane zmiany, wnioski lub inne
ustalenia, pod rygorem ich nieważności, muszą być kierowane przez obydwie Strony za pośrednictwem
osób, o których mowa powyżej w ust. 4 i 5.
7. Zmiana osób, o których mowa powyżej w ust. 4 – 5, nie będących Koordynatorami nie powoduje zmiany
Umowy wymagających Aneksu do Umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone
drugiej Stronie o dokonaniu zmiany i wskazaniu osoby lub osób powołanych do realizacji przedmiotu
Umowy.
8. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdej zmianie danych adresowych wskazanych
w ust. 1. W przypadku niezawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu, pismo przesłane na adres
uprzednio wskazany, awizowane dwukrotnie, uznaje się za skutecznie doręczone.
§ 15

OCHRONA INFORMACJI. POUFNOŚĆ
1. Wykonanie Umowy jest związane z dostępem Wykonawcy do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
„zastrzeżone" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst
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2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

jednolity Dz.U.2019 poz. 742) oraz do danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie
danych osobowych.
W okresie obowiązywania Umowy oraz po jej rozwiązaniu (odstąpienie od Umowy) lub wygaśnięciu,
Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim Informacji Poufnych pozyskanych od
Zamawiającego podczas realizacji niniejszej Umowy.
Strony będą traktowały jako Informacje Poufne, wszystkie informacje związane z realizacją przedmiotowych
usług w obiektach Zamawiającego (oddziałach muzealnych) a w szczególności te w zakresie organizacji i
funkcjonowania systemu ochrony oraz zabezpieczenia zbiorów muzealnych oraz innych informacji mających
wpływ na bezpieczeństwo ochranianych obiektów Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów a
także tych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone" oraz danych osobowych.
Wykonawca może ujawnić Informacje Poufne jedynie swojej kadrze zarządzającej i pracownikom ochrony,
każdy z nich zwany będzie z osobna “Przedstawicielem” a łącznie „Przedstawicielami”), pod warunkiem
jednak, że Przedstawiciele zobowiążą się przestrzegać zobowiązania do zachowania poufności Informacji
Poufnych w zakresie opisanym w niniejszej Umowie.
W związku z powyższym „Przedstawiciele” mają być przeszkoleni przez wykonawcę z zakresu przepisów o
ochronie danych osobowych i o ochronie informacji niejawnych.
Wykonawca zobowiązuje się do:
6.1. właściwej ochrony Informacji Poufnych przed nieuprawnionym wykorzystaniem;
6.2. niepowielania otrzymanych nośników Informacji Poufnych;
6.3. wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy;
6.4. ograniczenia, przy użyciu wszelkich odpowiednich środków, przepływu oraz zakresu wykorzystania,
Informacji Poufnych w całości lub części do Przedstawicieli, których udział w realizacji Umowy jest
konieczny;
6.5. informowania na każde żądanie Zamawiającego, w formie pisemnej, o przedstawicielach Wykonawcy,
którym Informacja Poufna została ujawniona wraz z zakresem ujawnionej informacji;
6.6. nieujawniania Informacji Poufnych znajdujących się w ich posiadaniu, w całości lub w części, w
jakikolwiek sposób, osobom trzecim lub podmiotom innym niż Przedstawiciele Wykonawcy. Jeżeli
Wykonawca lub Przedstawiciele będą prawnie zobowiązani do ujawnienia Informacji Poufnych,
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować o tym fakcie na piśmie, w celu umożliwienia
podjęcia, w razie konieczności, działań lub procedur zapobiegawczych oraz uprzedniego
skonsultowania, bez względu na okoliczności, zakresu i harmonogramu wymaganego ujawnienia;
6.7. niewykorzystywania Informacji Poufnych ze szkodą dla Zamawiającego;
6.8. niezwłocznego zwrócenia, na żądanie Zamawiającego, wszelkich dokumentów zawierających
Informacje Poufne oraz wszelkich kopii takich dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę lub jego
Przedstawicieli;
6.9. niezwłocznego zniszczenia, na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów zawierających
Informacje Poufne oraz wszelkich kopii takich dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę lub jego
Przedstawicieli, oraz do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu pisma potwierdzającego
zniszczenie powyższych dokumentów.
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego w przypadku powzięcia
wiadomości lub podejrzenia o naruszeniu zobowiązań zawartych w niniejszej Umowie.
Katalog Informacji Poufnych określony powyżej w ust. 3 jest katalogiem otwartym. Strony będą traktowały,
jako Informacje Poufne, wszystkie informacje przekazane lub uzyskane od drugiej Strony lub podmiotów
działających w ich imieniu lub współpracujących z nimi, niezależnie od ich formy i nośnika, w tym
informacje ustne i wizualne, uzyskane przed lub po zawarciu niniejszej Umowy, niezależnie od faktu czy
takie Informacje Poufne zostaną oznaczone jako poufne czy nie.
Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego informacji, jeżeli w niniejszej Umowie nie określono inaczej
będzie z nich korzystać wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy oraz dołoży należytej staranności w
celu zapobieżenia ujawnienia ich osobom trzecim. Wykonawca będzie stosować takie same standardy
ochrony informacji, jakie stosuje chroniąc poufność własnych informacji.
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10. W przypadku zakończenia współpracy pomiędzy Stronami, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego
zwrócenia Zamawiającemu wszelkich Informacji Poufnych wraz z wszystkimi kopiami będącymi w jego
posiadaniu lub innych osób, którym Informacje Poufne zostały ujawnione zgodnie z postanowieniami
Umowy.
§ 16
INFORMACJE OGÓLNE I PORZĄDKOWE.
1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
2. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i
odwrotnie, chyba że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.
3. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:
3.1. Umowa,
3.2. Wyjaśnienia i zmiany do treści dokumentacji sporządzone na etapie prowadzonego postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia,
3.3. Warunki Zamówienia wraz z załącznikami;
3.4. Oferta Wykonawcy.
4. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa powyżej w
ust. 3 Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu o
wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności
dokumentów, o której mowa w ust. 3.
5. W zakresie nieuregulowanym dokumentem wyższej rangi, wskazanych powyżej w ust. 3 zastosowanie mają
przepisy określone w pozostałych dokumentach.
6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w języku
polskim.
7. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.
8. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
9. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczególności przepisy:
9.1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843),
9.2. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz.U. 2019 poz. 1145),
9.3. ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 838),
9.4. Rozporządzenie Ministra 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 992),
9.5. ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 955);
9.6. ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. 2019 poz.
2418),
9.7. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. tekst jednolity Dz.U.2019 poz.
742) .
10. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy oraz które udostępnił
Zamawiającemu.
11. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
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
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy oraz które udostępnił Wykonawcy.
12. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z
umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
13. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony oddają pod orzecznictwo właściwego dla
Zamawiającego sądu powszechnego.
§ 17
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę w ofercie i wszelkich oświadczeniach dot.
oferty, m.in. w wykazie osób stanowiącym załącznik do oferty, jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu (pl.
Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław). Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy (art.
6 ust. 1 lit a RODO) oraz w celu realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa, w szczególności
ustawy o Prawie zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit c RODO), jak również w celach ewentualnego
ustalania i dochodzenia roszczeń, (uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO). Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest konieczne do zawarcia umowy. Dane są
przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a po jego upływie przez okres wymagany przepisami
prawa, m.in. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z późn. zm., dalej „ustawa Pzp”), ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 351 z późn. zm.) lub do czasu upływu okresu przedawnienia.
2. Dane osobowe Wykonawcy są przekazywanie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora
wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych, m.in. dostawcom usług IT,
usług hostingowych, a także organom administracji i upoważnionym podmiotom na podstawie stosownych
przepisów prawa, w szczególności osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. W odniesieniu do Państwa danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO ani
nie będą podlegać profilowaniu. Dane nie będą przesyłane poza obszar EOG.
3. Wykonawcy przysługuje prawo do:
3.1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
3.2. żądania usunięcia swoich danych, w wypadkach określonych w art. 17 RODO,
3.3. ograniczenia przetwarzania, w wypadkach określonych w art. 18 RODO,
3.4. przenoszenia danych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO),
3.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest
art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO),
3.6. wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
4. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, ich ochrony i
przysługujących Państwu praw są dostępne na stronie internetowej http://www.mnwr.pl/ w zakładce
Polityka prywatności.
5. Wykonawca będzie traktował jako poufne wszystkie dane i informacje o Zamawiającym, jakie uzyskał lub o
których powziął wiedzę w związku z realizacją umowy, i nie będzie ich ujawniał bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego.
6. Poufność informacji obowiązuje Wykonawcę zarówno w czasie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu, z
zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
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§ 18
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, na prawach oryginału, z których dwa: egz. nr 1 i
egz. nr 2 otrzymuje Zamawiający, a jeden: egz. nr 3 Wykonawca.
2. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
2.1. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik IWZ) – załącznik nr 1,
2.2. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2,
2.3. IWZ (Istotne Warunki Zamówienia) – załącznik nr 3,
2.4. Lista pracowników świadczących u Zamawiającego usługę w zakresie fizycznej, bezpośredniej ochrony
osób i mienia w obiektach Zamawiającego,
2.5. Kopia Polisy OC – załącznik nr 5.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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