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Projekt 

UMOWA NR ............................. 
 

Zawarta w dniu ………..………2021 roku pomiędzy: 

Mazowieckim Teatrem Muzycznym im. Jana Kiepury, z siedzibą przy ul. Goplańskiej 42, 02-954 

Warszawa, wpisanym do rejestru Instytucji Kultury pod numerem 28/05, posiadającym numer  

NIP 5252333270, REGON 140151727, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez Panią Iwonę Wujastyk - Dyrektora  

a  

…………………………………………………… z siedzibą w ……………………, adres: ul……………………………………………, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy………………………………........, 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………………………; REGON: ……………………………;  

NIP: …………………………………, działającą na podstawie koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji …………………… z dnia ………………r., zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez: 

1)........................................ 

2)....................................... 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne na zadanie pod nazwą  

„Świadczenie usługi całodobowej, kompleksowej ochrony osób i mienia na rzecz Mazowieckiego 

Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w obiekcie Kina Praha w Warszawie przez okres 24 miesięcy”, 

na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019  z późn. zm.)  o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy  
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług ochrony osób 

i mienia w obiekcie kina Praha w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, wokół obiektu oraz ochrony 

obiektu przez jednego pracownika ochrony spełniającego wszystkie wymagania określone 

w ustawie o ochronie osób i mienia, w systemie całodobowym, zgodnie z Opisem przedmiotu 

zamówienia (dalej także jako: „OPZ”) oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia (dalej także 

SWZ) i ofertą Wykonawcy, będącymi integralną częścią niniejszej umowy. 

2. Opis obiektu i pomieszczeń podlegających ochronie oraz wymaganą liczbę pracowników, 

szczegółowy opis zadań i wytyczne wykonywania zamówienia zostały zawarte w Opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do umowy, oraz w pozostałych załącznikach 

do niniejszej umowy.  

3. Wykonawca obejmuje miejsce ochrony w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokolarnego 

odbioru/przekazania obiektu przez Zamawiającego dla Wykonawcy. 

 

§ 2 
Oświadczenia Wykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania umowy z należytą starannością, 

rozumianą jako staranność profesjonalisty właściwą w działalności objętej przedmiotem 

niniejszej umowy.  
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2. Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne 

i terminowe wykonanie zobowiązań umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest działać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.  
o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 838) oraz oświadcza, że: 
1) posiada Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, 
2) posiada aktualne oświadczenia o niefigurowaniu osób (pracowników) w Krajowym 

Rejestrze Karnym, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  
3) zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji oświadczeń o niefigurowaniu osób 

(pracowników), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w Krajowym 
Rejestrze Karnym. 

  
§ 3 

Sposób wykonywania przedmiotu umowy  
1. Usługi będą świadczone przez osoby wymienione w załączniku do złożonej Oferty. 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 

umowy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów (w tym umów o pracę z uwzględnieniem anonimizacji 

danych osobowych) w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

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

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: kopie zawartych 

umów o pracę (po anonimizacji danych osobowych), oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 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 podstawie umowy  

o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

5. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w § 13 ust. 1 pkt 8 umowy. Brak złożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 4, traktowane będzie jako niespełnienie 
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przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w umowie czynności.  

6. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedstawi 

Zamawiającemu  dowody odprowadzenia składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

za ostatni miesiąc pracy pracowników. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

8. Wykonawca  jest zobowiązany, by  zatrudnione przez niego osoby na podstawie umowy o pracę, 

świadczące usługi u Zamawiającego w każdym momencie trwania umowy o udzielenie 

zamówienia publicznego, posiadały aktualne orzeczenia lekarskie dopuszczające do wykonywania 

prac objętych umową oraz były przeszkolone z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego i starannego prowadzenie dokumentacji pełnionej 

służby, wszystkie czynności, interwencje i zdarzenia pracownik ochrony odnotowuje w książce 

meldunków. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego Wykonawca sporządza 

„meldunek miesięczny” z pełnienia ochrony, zawierający ważne interwencje, spostrzeżenia, 

wnioski dotyczące wykonywanej usługi, miesięczny meldunek powinien zostać dołączony 

do  faktury za świadczone usługi, niedopełnienie tego obowiązku przez Wykonawcę może 

stanowić podstawę do odmowy zapłaty za wykonaną w danym miesiącu usługę, 

10. Zadania powierzone niniejszą umową będą wykonywane przez pracowników ochrony  

w oparciu o „Plan ochrony” chronionego obiektu. 

11. „Plan ochrony” Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji nie później niż w terminie 

14 dni po zawarciu umowy. Opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 

Zamawiającego, będzie stanowić  załącznik do niniejszej umowy. 

12. Zamawiający może wnieść uwagi do przedłożonego „Planu ochrony” w terminie 5 dni od dnia 

jego otrzymania, a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w ciągu 5 dni od dnia 

ich otrzymania. Zmiany „Planu ochrony” dopuszczane są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, 

uprzedniej zgody Zamawiającego. 

 

§ 4 

Okres trwania Umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia Strony ustalają: 

a) rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi w dniu ..........................2021 r. od godziny …..... 

 W przypadku zawarcia niniejszej umowy po dniu wskazanym w ust. 2a, rozpoczęcie 

świadczenia usług nastąpi w pierwszym dniu po zawarciu umowy od godziny 0:00 

b) zakończenie świadczenia usług nastąpi w dniu: ..................2023 r. o godzinie ……..... 

 

§ 5 

Wynagrodzenie  

1. Wykonawca, za wykonywanie usług określonych w niniejszej umowie, będzie otrzymywał 

zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w kwocie:  

netto: ..................... słownie: .................................................................. 

VAT 23%: ..................... słownie: .................................................................. 

brutto: ..................... słownie: .................................................................. 
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2. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy za cały okres trwania umowy wyniesie 

       .............................................zł ( słownie ...................................................................................). 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie następowała co miesiąc przelewem 

na konto Wykonawcy wskazane na prawidłowo wystawionej przez niego fakturze VAT, 

w terminie 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego. Podstawą do zapłaty 

wynagrodzenia jest przekazanie dla Zamawiającego miesięcznego meldunku z pełnienia ochrony, 

zgodnie z § 3 ust. 9 i potwierdzeniu przez Zamawiającego, że usługa wykonana została zgodnie 

z umową lub przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 

lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). 

4. Za termin realizacji zapłaty uważa się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi 

dokonać przelewu należności na rachunek Wykonawcy. 

5. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).  

 

§ 6 

Zasady umundurowania i wyposażenia pracowników Wykonawcy 

1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zatrudnieni dla potrzeb wykonania niniejszego zamówienia 

będą umundurowani w sposób schludny, jednolity z oznakowaniem Wykonawcy (koszula, 

spodnie, półbuty, kolor jednolity). W przypadku obchodów zewnętrznych obiektu pracownicy 

powinni posiadać kurtkę lub bluzę polarową lub kamizelkę w jednolitym kolorze, 

z oznakowaniem Wykonawcy. 

2. Każdy z pracowników będzie wyposażony w identyfikator umożliwiający jego identyfikację 

przynajmniej z imienia i nazwiska. 

3. Pracownicy Wykonawcy muszą być wyposażeni w niezbędny sprzęt  i wyposażenie, w tym 

w środki łączności bezprzewodowej zapewniające możliwość kontaktu zarówno z patrolem 

interwencyjnym, Policją jak i upoważnionymi pracownikami Zamawiającego, zapewnione przez 

Wykonawcę. 

4. Pracownicy Wykonawcy muszą być wyposażeni w pilota napadowego w systemie GSM, 

zapewniającego łączność  z centrum monitoringu Wykonawcy. 

 

§ 7 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający umożliwi wykonanie usługi poprzez: 

a) udostępnienie stanowiska ochrony; 

b) zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych pracy w miejscu 

świadczenia usług; 

c) zapewnienie warunków pracy w miejscu wykonywania usługi pod kątem zgodności 

z przepisami p. pożarowymi i bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Zamawiający odpowiada za stan techniczny zabezpieczeń, w szczególności dotyczy to: zamków, 

zamknięć, oświetlenia, zabezpieczenia ppoż. 

3. Zamawiający wyraża zgodę na oznakowanie przez Wykonawcę obiektu, tablicą zewnętrzną 

z logo Wykonawcy. 
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4. W razie powstania szkody, Zamawiający zobowiązany jest nie później niż w następnym dniu 

roboczym od chwili powzięcia informacji o jej powstaniu zgłosić powstanie szkody Wykonawcy 

telefonicznie, pisemnie lub mailowo, a w przypadku kradzieży także na Policję oraz sporządzić 

protokół z postępowania wyjaśniającego przy udziale Wykonawcy lub osób przez niego 

upoważnionych. 

 

§ 8 

Zmiany umowy 

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający ma prawo dokonywać zmian umowy dotyczących w szczególności: 

a) zmiany osób upoważnionych do realizacji Umowy. Nowe osoby muszą spełniać 

wymagania   określone w SWZ. Po przekazaniu obiektu każda zmiana pracownika będzie 

wymagała zgody Zamawiającego. Wykonawca przedstawi do akceptacji najpóźniej na 5 

dni roboczych przed rozpoczęciem świadczenia usługi zaktualizowany załącznik nr 4 

do umowy, tj. wykaz pracowników, załączając dodatkowo kserokopię legitymacji 

nowego pracownika kwalifikowanego ochrony fizycznej  poświadczoną za zgodność 

z oryginałem oraz oświadczenie o niekaralności pracownika. Zmiana wykazu osób 

nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy; 

b) zmianę podwykonawcy, o ile Wykonawca powierzy część zamówienia do realizacji 

podwykonawcy, pod warunkiem, że Wykonawca wykazując spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu nie powoływał się na potencjał tego podwykonawcy.  

3. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, Strony 

umowy postanawiają, że wynagrodzenie netto określone w § 5 pozostanie bez zmian. Kwota 

brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania 

obowiązku podatkowego. 

4. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2207), wynagrodzenie brutto 

ulegnie zmianie proporcjonalnie do aktualnie obowiązujących przepisów, jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie brutto 

ulegnie zmianie proporcjonalnie do aktualnie obowiązujących przepisów. 

5. W przypadku zmiany 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 zamówienia przez Wykonawcę. 

6. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach  kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

7. Wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie proporcjonalnie do aktualnie obowiązujących 

przepisów. 

 

§ 9 

Odpowiedzialność 

1. Wykonawca, w trakcie trwania przedmiotowej umowy, ponosi pełną odpowiedzialność 

materialną, w szczególności, za szkody spowodowane aktami wandalizmu, kradzieżą, 
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dewastacją bądź uszkodzeniami powierzonego mienia itp. w mieniu Zamawiającego, 

powstałymi wskutek niewykonania, nienależytego wykonania obowiązków lub rażącego 

niedbalstwa. Odpowiedzialność Wykonawcy ma charakter gwarancyjny i jest związana 

z   odpowiedzialnością za rezultat, tzn. skuteczne zapobieżenie szkodom w mieniu 

Zamawiającego w wyniku zdarzeń określonych w zdaniu 1. 

2. W przypadku wystąpienia aktów wandalizmu, kradzieży, dewastacji bądź uszkodzenia 

powierzonego mienia Zamawiającego, gdy sprawca / sprawcy/ nie zostanie zatrzymany z winy 

lub rażącego niedbalstwa Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód 

w   imieniu Zamawiającego. Zamawiający będzie wówczas uprawniony do dochodzenia 

roszczenia z ubezpieczenia, o którym mowa w § 10 lub w wyniku potrącania z wierzytelności 

przysługujących Wykonawcy, w tym z płatności wynagrodzenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń cywilno-prawnych osób 

trzecich będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania usług 

i obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 10 

Ubezpieczenie  

1. Wykonawca będzie posiadał i kontynuował umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej na wartość co najmniej 500.000,00zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na czas 

wykonywania usługi objętej umową, tj. na okres od dnia zawarcia umowy do dnia wykonania 

zamówienia i przekazania protokołem podpisanym przez obie strony oraz uznania należytego 

wykonania usługi. 

2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie polisy będą przedstawione przez Wykonawcę 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W przypadku zakończenia lub ustania umowy 

ubezpieczenia w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

jej odnowienia na dotychczasowych warunkach i bezzwłocznego powiadomienia o tym 

Zamawiającego poprzez złożenie kopii stosownych dokumentów. 

3. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego wyrażoną 

na piśmie lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową, wynikające 

ze zmian przepisów prawa. 

4. Koszty ubezpieczenia zawarte są w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy. 

 

§ 11 

Cesja  

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji lub innych 

czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których przedmiotem są prawa lub zobowiązania 

określone umową lub wynikające z niniejszej umowy. 

 

§ 12 

Osoby umocowane do kontaktów  

1. Do kontaktów z tytułu realizacji niniejszej umowy będą upoważnieni ze strony: 

1) Wykonawcy ................................................................................................ 

2) Zamawiającego ........................................................................................... 

2. Zmiany dotyczące osób wymienionych w ust. 1 wymagają uprzedniego pisemnego 

powiadomienia Stron, lecz nie stanowią zmiany umowy. 
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3. Wszelkie pisma kierowane do stron będą doręczane na adresy: 

1) dla Wykonawcy ..................................................................... 

2) dla Zamawiającego.............................................................. 

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

Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez stronę, do której jest 

adresowanie. 

5. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony  

w ust. 3 uznaje się za dręczone. 

6. Pismo przesłane drugiej stronie w sposób określony w ust. 3 awizowane dwukrotnie, uznaje się 

za doręczone. 

 

§ 13 

Kary umowne, odpowiedzialność Wykonawcy, prawo do odstąpienia od umowy 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania usług w następujących przypadkach: 

1) brak pracownika na posterunku lub niestawienie się na służbie pracownika – 500 zł 

za każdy stwierdzony przypadek ; 

2) delegowanie do pracy osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź innych 

środków odurzających – 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

3) wykonywanie przez pracownika Wykonawcy usług w umundurowaniu niezgodnym 

z postanowieniami umowy i OPZ - 300 zł za każdy przypadek;  

4) brak legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub identyfikatora – 

100 zł za każdy przypadek; 

5) prowadzenie przez pracowników ochrony fizycznej obchodów niezgodnie z warunkami 

określonymi w OPZ i w Planie ochrony - 300 zł za każdy przypadek; 

6) brak dokumentacji potwierdzającej przebieg wykonanych obchodów przez pracowników 

ochrony fizycznej podczas trwania umowy w przypadku zdarzeń aktów wandalizmu, 

dewastacji i innych zdarzeń – 500 zł za każdy przypadek; 

7) przekroczenie czasu dojazdu Patrolu Interwencyjnego Wykonawcy w trakcie alarmu 

(również próbnego) 400 zł za każdy przypadek; 

8) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot 

zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących 

przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Pracy) pomnożonego przez liczbę miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których 

nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych 

Pracowników świadczących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę. 

W  przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia w okresie niepełnego miesiąca 

kalendarzowego, Wykonawca zapłaci karę umowną obliczoną proporcjonalnie, 

przyjmując że 1 dzień w miesiącu odpowiada 1/30 wysokości kary umownej określonej 

powyżej; 



Postępowanie Nr TP/01/21  Załącznik nr 6 do SWZ 

 

str. 8 

9) za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca lub za rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez 

Zamawiającego kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby 

wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie 

umowne). Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę 

o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych oraz prześle notę księgową. 

3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 25% wynagrodzenia brutto, opisanego 

w § 5 ust. 2. 

4. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do odszkodowania na zasadach 

ogólnych za poniesioną szkodę. 

5. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w trybie 

natychmiastowym bez potrzeby jej wypowiadania lub wyznaczania dodatkowych terminów,  

w przypadku: 

1) pięciokrotnego w okresie obwiązywania umowy naliczenia Wykonawcy kar umownych 

określonych w ust. 1; 

2) utraty koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia wydanej 

przez MSWiA; 

3) gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych osiągnie 25% wartości umowy, 

wymienionej w § 5 ust. 2; 

4) uchylenia się od wykonania obowiązku określonego w § 3 ust. 4 umowy; 

5) niezachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących ochranianego obiektu 

Zamawiającego oraz wszelkich informacji związanych z działalnością Zamawiającego. 

6. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawartej umowy w przypadku 

utraty prawa do użytkowania obiektu podlegającego ochronie w okresie trwania umowy lub 

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 lub bezpieczeństwu 

publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

 

§ 14 

Dane osobowe 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury 

z siedzibą w Warszawie (02-954) przy ul. Goplańskiej 42. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem 
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mailowym iod@mteatr.pl lub pisemnie na adres: 02- 954 Warszawa, ul. Goplańska 42 

z dopiskiem „IOD”. 

3. Dane osobowe zawarte w umowie i jej załącznikach będą przetwarzane w celu wykonania 

niniejszej umowy. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Wykonawcy, wyrażana poprzez 

podpisanie umowy, a także niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących 

na administratorze jako jednostce sektora finansów publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

oraz w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą: 

a) zainteresowane podmioty i osoby, z uwagi na jawność postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia 

technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze, 

konsultingowe), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem 

i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, 

c) niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi 

administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych), 

d) organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także przez okres wskazany  

w przepisach o archiwizacji. 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7. Wykonawcy przysługuje prawo: 

a) na podstawie art. 15 RODO dostępu do danych, które go dotyczą; 

b) na podstawie art. 16 RODO sprostowania danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca 

uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, 

telefon: (22) 531 03 00. 

8. Wykonawcy nie przysługuje prawo do: 

a) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, na podstawie art. 21 

RODO. 

9. Zamawiający informuje Wykonawcę iż , obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 

1 i 2 RODO również ma zastosowanie do ewentualnych podwykonawców lub podmiotów 

udostępniających Wykonawcy swoje zasoby w związku z pozyskiwaniem przez nich danych 

osobowych od osób, których te dane dotyczą. W stosunku do Wykonawcy, podwykonawców 

lub podmiotów udostępniających Wykonawcy swoje zasoby, zastosowanie będzie mieć także 

obowiązek informacyjny wynikający z treści art. 14 ust. 1-4 RODO, o ile pozyskają one dane 

osobowe pośrednio. 

mailto:iodo@mteatr.pl
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§ 15 

Klauzula poufności 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wobec wszelkich informacji pozyskanych 

od Zamawiającego, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913). 

2. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 

finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są 

powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo 

dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi 

podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności, 

dotyczące drugiej Strony, uzyskane od drugiej Strony – niezależnie od formy przekazania tych 

informacji i ich źródła. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie wszelkich informacji i danych 

otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego, w związku z wykonywaniem zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy. 

4. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Wykonawcę 

od  Zamawiającego, w szczególności informacji poufnych może nastąpić wyłącznie wobec 

podmiotów uprawnionych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 

i w zakresie określonym niniejszą umową. 

5. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, 

wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, 

wbrew postanowieniom niniejszej umowy. 

6. Naruszenie przez Wykonawcę klauzuli poufności rodzi po stronie Zamawiającego prawo 

do rozwiązania umowy w trybie § 13 ust. 5 pkt 5. 

7. Zobowiązanie do zachowania poufności wiąże Wykonawcę również po wykonaniu umowy lub 

rozwiązaniu niniejszej umowy, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu po upływie 5 lat 

od daty zakończenia Umowy. 

 

§ 16  

Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. 

2. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy lub bezpośrednio związane z niniejszą 

umową, nierozwiązane polubownie będą poddane pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania postanowienia dotyczące kar 

umownych  nadal obowiązują Strony. 

4. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące ją dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 

informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2176), która może podlegać udostępnianiu 

w trybie przedmiotowej ustawy lub innych bezwzględnie obowiązujących norm prawnych. 
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5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający ma prawo do dokonywania kontroli  

w zakresie prawidłowości i terminowości wykonywania przedmiotu umowy. 

6. Jeżeli w związku z realizacją umowy, Zamawiający będzie powierzał Wykonawcy czynności 

związane z przetwarzaniem danych osobowych, strony zobowiązują się do zawarcia odrębnej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 

8. Integralną część umowy stanowią: 

− Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 

− Załącznik nr 2 – Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

− Załącznik nr 3 – Oferta  Wykonawcy. 

− Załącznik nr 4 – Wykaz pracowników Wykonawcy realizujących postanowienia umowy 

wraz z potwierdzeniem wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 

− Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 

na umowę o pracę. 

− Załącznik nr 6 – Polisa Wykonawcy. 

− Załącznik nr 7 – Plan ochrony. 

 

 

WYKONAWCA          ZAMAWIAJĄCY 
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