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UMOWA NR ……………………. 

 
zawarta w dniu ……………………… r pomiędzy  
Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, Instytucją Kultury z siedzibą przy  
Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia REGON 221715245 NIP 586-22-77-972, zwaną  
w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez  
 
Ewę Jasińską 
 
zwaną dalej Zamawiającym, 
a 
 
…………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez : 
 
………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą, 
o następującej treści: 

 
§ 1 

 
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na podstawie Zarządzenia Nr ……… Dyrektora Instytucji 
Kultury Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni z dnia .................. r. w sprawie zatwierdzenia 
wyniku postępowania na usługę całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia na terenie 
Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni. 
  

§ 2 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek całodobowej fizycznej 
ochrony osób i mienia na terenie Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, w miejscu, 
czasie i na warunkach określonych niniejszą umową, w dokumentacji przetargowej oraz 
w załącznikach stanowiących integralną część umowy, a mianowicie w: 

1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, 
2) Ofercie Wykonawcy. 
 
2. Wykonawca oświadcza, że on sam i jego ewentualni Podwykonawcy, posiadają niezbędne 

umiejętności, uprawnienia i personel do wykonania zobowiązań wynikających z umowy.  
 

§ 3 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 31.01.2018 r. do 31.01.2019 r.  
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§ 4 
 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
umowy: 
1) czynność świadczenia usługi ochrony na każdym z wyznaczonych przez 

Zamawiającego posterunków, 
2) czynność wydawania i ewidencjonowania kluczy, 
3) czynność prowadzenia ewidencji przebiegu służby.  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontroli wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust.1.  

1) 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 upoważnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. bez, adresów, nr PESEL lub 
innych podlegających ochronie danych pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. 
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4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający 
przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej na 
zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy.  

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
 

§ 5 
 

1. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie działania  
i zaniechania (a także ich skutki) osób, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji 
przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za szkody poniesione przez 
Zamawiającego lub osoby trzecie, które zaistniały w chronionym mieniu Zamawiającego  
w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu 
umowy lub z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje 
się zapłacić odszkodowanie w pełnej wysokości poniesionej szkody. 

 
 

§ 6 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na czas obowiązywania umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) zgodnie z poniższymi warunkami:  
1) Ubezpieczeniem winna zostać objęta odpowiedzialność cywilna Wykonawcy wynikająca z 

posiadania mienia lub prowadzenia działalności. 
2) Przedmiotem ubezpieczenia winna być objęta odpowiedzialność cywilna zarówno z 

tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) jak również z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 

3) Zakres ubezpieczenia winien obejmować odpowiedzialność za szkody zarówno w postaci 
strat rzeczywistych, utraconych korzyści jakie poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody 
nie wyrządzono, a także należne zadośćuczynienie. 

4) Zakres ubezpieczenia winien obejmować odpowiedzialność za szkody osobowe (na 
osobie) i szkody rzeczowe (na mieniu) i ich następstwa, do których naprawienia 
poszkodowanemu (osobie trzeciej) Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów 
prawa. 

5) Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody wyrządzone wskutek rażącego 
niedbalstwa. 
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6) Wysokość franszyzy redukcyjnej nie będzie większa niż 1.000 PLN (słownie: tysiąc 
złotych). 

7) Suma gwarancyjna nie będzie mniejsza niż 1.000.000,00 PLN ( słownie: jeden milion 
złotych) na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w terminie 10 dni od daty zawarcia 
niniejszej umowy przedstawić Zamawiającemu kopię zawartej umowy ubezpieczenia lub 
kopię polisy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem opłacenia składek) obejmującej cały okres 
trwania umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania umowy ubezpieczenia, o której mowa w 
ust. 1, w całym okresie trwania niniejszej umowy oraz do przedkładania Zamawiającemu 
każdorazowo potwierdzenia terminowej zapłaty składki lub raty składki. 
 

§ 7 
 

1. Obowiązki  Zamawiającego w ramach niniejszej umowy: 
1) współdziałanie z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy, 
2) zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego 

wykonania zadania,  
3) terminowa zapłata należności wynikających z faktur sprawdzonych i zatwierdzonych 

przez Zamawiającego na zasadach określonych w § 11 niniejszej umowy, 
4) udzielania odpowiedzi na zapytania Wykonawcy, występujące w trakcie realizacji umowy, 

bez zbędnej zwłoki. 
 

§ 8 
 

1. Ze strony Wykonawcy koordynatorami usługi upoważnionymi do nadzoru nad 
prawidłową realizacją zamówienia i kontaktów z Zamawiającym są:   
1) ….…………………………… tel. ………………… email: ……………………………  
2) ………………………………. tel. ………………… email: …………………………… 

 
2. Ze strony Zamawiającego koordynatorami usługi upoważnionymi do nadzoru nad 

prawidłową realizacją zamówienia i do kontaktów z Wykonawcą są:   
1)   Artur Kwiatkowski    tel. 503 468 835 email: a.kwiatkowski@experyment.gdynia.pl, 
2) Agnieszka Czerwińska   tel. 58 698 22 37 email: a.czerwinska@experyment.gdynia.pl. 

 
§ 9 

 
1. W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę celem 
umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia kontroli i zweryfikowania zastrzeżeń 
Zamawiającego. 

2. Z każdego zdarzenia niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy sporządzony 
zostanie protokół zawierający wszystkie okoliczności zdarzenia, w tym także wyjaśnienia 
Wykonawcy, oraz ustalony wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę termin usunięcia 
usterki lub wprowadzenia wymaganych zmian organizacyjnych.  

mailto:a.czerwinska@experyment.gdynia.pl
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3. W przypadku usterek usuwanych natychmiast (np. usunięcie nietrzeźwego pracownika, 
przywrócenie pracowników na przypisane im posterunki) w protokole nie ustala się 
terminu usunięcia usterki, ale wyznacza okres w którym usterka ta nie może się 
powtórzyć.  

4. Zgłoszenia dokonywane będą za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz telefonicznie 
przy użyciu danych kontaktowych z § 8 ust. 2 umowy w godzinach pracy Zamawiającego 
tj. pn-pt  od 8:00 : do 20:00, sobota i niedziela od 9:00 do 20:00. 

5. Lista osób upoważnionych do zgłaszania niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy i sporządzania odpowiednich protokołów zostanie przekazana Wykonawcy na 
etapie realizacji zamówienia.   

6. Brak kontaktu ze strony Wykonawcy w ciągu godziny od zgłoszenia nieprawidłowości 
zostanie potraktowany jako uznanie roszczeń ujętych w zgłoszeniu i zgoda na ujęcie 
całego zakresu zgłoszenia w protokole nienależytego wykonania usługi. W takim 
przypadku Zamawiający samodzielnie ustala termin usunięcia usterki, lub termin w jakim 
usterka nie może się powtórzyć i przesyła protokół Wykonawcy drogą elektroniczną przy 
użyciu danych kontaktowych z § 8 ust. 1  umowy.  

7. W przypadku nie usunięcia nieprawidłowości w przewidzianym w protokole terminie, lub 
powtórzenia usterki w wyznaczonym terminie Zamawiający obciąży Wykonawcę karą 
umowną w wysokości 500 zł za każde zdarzenie. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 6 
niniejszego paragrafu, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

9. W przypadku potrącenia kary umownej z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Wykonawca ma obowiązek uzupełnić zabezpieczenie o wysokość potrąconych kar 
umownych. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad 
zastrzeżone kary umowne do wysokości poniesionej szkody. 

 
 

§ 10 
 

1. Za należyte wykonanie usługi określonej w § 2 umowy Wykonawca ustala, a Zamawiający 
akceptuje cenę ryczałtową łączną za cały okres świadczenia usługi w wysokości: 

 
……………………… zł netto + ……………………….VAT, tj ……………………………. zł brutto. 
 
2. Cena ryczałtowa jest kompletna, jednoznaczna, ostateczna i obejmuje całość prac 

wykonywanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 
określonego w § 2 umowy. 

3. Cena ryczałtowa miesięczna: 
  

……………………….. zł netto + ……………………….. zł VAT, tj ………………………. zł brutto. 

 

4. Strony przyjmują za okres rozliczeniowy jeden miesiąc kalendarzowy.  
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5. Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy płatne będzie z dołu, po upływie okresu 
rozliczeniowego. 

6. Do celów rozrachunkowych, przed wystawieniem pierwszej faktury za świadczoną 
usługę, Wykonawca złoży oświadczenie z którego wynikać będzie podział należnego 
wynagrodzenia pomiędzy: 
1) wystawę i pomieszczenia dla gości,  
2) pomieszczenia biurowe,  
3) recepcję wraz z zapleczem, 
4) klatki schodowe, ciągi komunikacyjne, balkon, hole. 

7. Za niepełny miesiąc świadczenia usługi wynagrodzenie będzie należne proporcjonalnie 
do okresu świadczenia usługi w tym miesiącu.  

8. Wynagrodzenie należne wykonawcy za świadczenie usługi w dniu 31.01.2018 r. 
wyliczone zostanie według następującego wzoru: cena ryczałtowa miesięczna netto 
podzielona przez 31 i wyniesie: ………………………………….  

9. Wykonawca wystawi osobną fakturę za świadczenie usługi w dniu 31.01.2018 r.  
10. Wykonawca wystawi fakturę za świadczenie usługi w grudniu 2018 r. nie później niż do 

dnia 22.12.2018 r. 
11. Należność określona w fakturach będzie przekazana Wykonawcy w terminie 14 dni od 

daty wpływu faktury do Zamawiającego, przelewem na konto wskazane w fakturze.  
 

§ 11 
 

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  
NIP:………………………. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze 
identyfikacyjnym  NIP: 5862277972. 

2. Wykonawca wystawi faktury na dane Zamawiającego: Centrum Nauki EXPERYMENT  
w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP: 5862277972. 
 

§ 12 
 

1. Wykonawca na dzień podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego jej wykonania 
w wysokości 10% ceny ryczałtowej łącznej za cały okres świadczenia usługi brutto, czyli w 
kwocie …………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………. 00/100)  
w formie: ………………………………… . 

2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na 
oprocentowanym rachunku bankowym i zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku i koszt prowizji 
bankowej za przelew na konto Wykonawcy.  

3. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
wniesionego w jednej formie na inną formę, pod warunkiem, że Wykonawca zachowa 
ciągłość zabezpieczenia i jego odpowiednią wysokość. 
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§ 13 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym lub na dzień określony przez Zamawiającego w następujących wypadkach: 
1) Wykonawca opóźniał się z rozpoczęciem wykonywania umowy, 
2) Wykonawca zaprzestał świadczenia usług wynikających z niniejszej umowy, 
3) Wykonawca po raz trzeci lub kolejny w okresie rozliczeniowym wykonał nieprawidłowo 

przedmiot zamówienia co zostało potwierdzone spisaniem i przekazaniem Wykonawcy 
odpowiednich protokołów. 

2. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Prawo do rozwiązania umowy może być zrealizowane w terminie do 30 dni od dnia 
stwierdzenia podstawy.  

4. W przypadku rozwiązania umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Zamawiającemu 
przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia 
(ryczałtowej ceny miesięcznej brutto). Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary 
umownej z przysługującego mu wynagrodzenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej karę umowną, na zasadach 
ogólnych.  

5. 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 tych 
okolicznościach.  
 

§ 14 
1. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy w zakresie przewidzianym w dziale VII pkt. 4 SIWZ.  
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania 

Zamawiającego w ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 
2) zmianie osób reprezentujących, 
3) ogłoszeniu upadłości lub otwarciu restrukturyzacji, 
4) ogłoszeniu likwidacji, 
5) zawieszeniu działalności, 
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 
5. Wszelkie pisma, wezwania i oświadczenia kierowane na ostatni znany adres Wykonawcy 

będą uważane za skutecznie doręczone również w razie ich zwrotu z adnotacją poczty lub 
innego doręczyciela o braku możliwości doręczenia z powodu zmiany adresu, odmowy 
przyjęcia lub innych podobnych przyczyn. W takim przypadku za datę doręczenia 
korespondencji uznaje się dzień pierwszej próby doręczenia lub pozostawienia 
pierwszego awizo. 

 
§ 15 
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1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności 
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisy 
Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania 
cywilnego oraz postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Prawem 
właściwym jest prawo polskie. 

2. W przypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć 
będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. 

3. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym 
do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla 
Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy.  

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 
 
 


