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Załącznik nr 7 

Znak sprawy: OCHR/02/US/02/2020 

UMOWA 

zawarta w Warszawie w dniu ....................., w wyniku przeprowadzonego postępowania 

przetargowego w trybie artykułu 138o na usługi społeczne OCHR/02/US/02/2020 zgodnie z 

przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004(t.j.: Dz. U. z 2019poz. 1843 z 

późn. zm.), pomiędzy: 

 

Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Kredytowej 1, 

00-056 Warszawa, zarejestrowanym w Rejestrze instytucji kultury dla których organizatorem jest 

Samorząd Województwa Mazowieckiego w księdze rejestrowej nr RIK/23/99, posiadającym NIP 526-

00-08-691, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez : 

 

1 ...................................-.............................................., 

2 ...................................-.............................................., 

a  

................................................z siedzibą  w ....................., przy ul. ...................................................., 

.................................., działającą na podstawie  wpisu do KRS z dnia .................................................... 

r. pod nr ............................ posiadającą NIP:............................, REGON ................................................

  

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ……………………………………………… 

Zważywszy na to, że: 

- przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia                                   

na stanowiskach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, 

- realizacja umowy w latach 2021-2022 a także sposób jej realizacji zależy od wysokości dotacji 

przyznawanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, na co Zamawiający nie ma żadnego 

wpływu, a które to zdarzenie ma charakter przyszły i niepewny; 

- wolą stron z uwagi na powyższe okoliczności jest uzależnienie realizacji umowy w latach 2021-2022 

od zdarzenia przyszłego  i niepewnego – tzw. warunku zawieszającego; 

- Zamawiający przewiduje w ramach niniejszej umowy możliwość skorzystania z prawa opcji w 2021 r 

oraz w 2022 roku w takim samym zakresie jak w roku 2021.  

Strony niniejszej umowy zawarły umowę o następującej treści. 

 

§1 

1. Ochronie 24 h na dobę podlega budynek mieszczący się u zbiegu ul. Kredytowej 1 i Mazowieckiej 

13 w Warszawie, posiadający dwa wejścia od strony w/w ulic oraz zabezpieczony bramą 

dziedziniec, posadowiony na działce nr 39 z obrębu ewidencyjnego nr 0307 nazwa 5-03-07. 
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Ochronie 24 h na dobę podlega mienie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie 

(dalej Muzeum), pracownicy i goście Muzeum, sale wystawowe oraz imprezy organizowane przez 

Zamawiającego w siedzibie i w okolicy Muzeum. Ochrona Państwowego Muzeum 

Etnograficznego w Warszawie odbywa się na podstawie Regulaminu ochrony opracowanego 

przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Usługa obejmuje także doraźne 

jednoczesne działanie dwóch patroli interwencyjnych w przypadkach zaistnienia zagrożenia,                      

przy czym czas dojazdu każdego z patroli nie może przekraczać 15 minut oraz zabezpieczenie 

dodatkowych pracowników w wymiarze 1 000 roboczogodzin (r-h) na potrzeby Zamawiającego. 

 

2. Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu umowy poprzez zawarcie umowy, która będzie 

realizowana w latach 2021 - 2022. Realizacja umowy w 2022 roku nastąpi tylko i wyłącznie                       

w przypadku ziszczenia się warunku zawieszającego, o którym mowa w § 1 ust. 5. W przypadku 

nieziszczenia się warunku zawieszającego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia 

odszkodowawcze, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 

 

3. Zamawiający zastrzega, że rozpoczęcie i zakres realizacji umowy w części dotyczącej realizacji 

usług w 2022 r. nastąpi pod warunkiem zawieszającym, którym jest ujęcie przedmiotu umowy 

przewidzianego do realizacji na ten rok kalendarzowy w planie dotacji przyznawanych przez 

Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację o ziszczeniu się warunku opisanego 

powyżej niezwłocznie, jednakże nie później niż do dnia 31.12.2021 roku faxem bądź mailem,                              

a następnie niezwłocznie potwierdzi ww. informację w formie pisemnej. 

 

5. W razie ziszczenia się warunku, o którym mowa powyżej zostanie zawarty stosowny aneks                     

do umowy, w którym Zamawiający sprecyzuje wymagania usługi z uwzględnieniem prawa opcji. 

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wartości zamówienia w przypadku ziszczenia 

się warunku zawieszającego w przypadku zmniejszenia przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego środków finansowych na realizację przedmiotu umowy lub jeżeli wykonanie 

umowy w pełnej wartości nie będzie leżało w interesie Zamawiającego. 

 

§2 

1. Zakres i sposób realizacji umowy wynika z ogłoszenia o zamówieniu, załącznika nr 1                               

do ogłoszenia, złożonej oferty oraz z niniejszej umowy. 

 

2. Przedmiot umowy realizowany będzie przez osoby w ilościach i na stanowiskach wskazanych                   

w ogłoszeniu oraz załączniku nr1 do ogłoszenia, które stanowią odpowiednio załącznik nr 1                        

i załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 

3. Ochrona sal wystawowych przez Wykonawcę uzależniona jest od woli Zamawiającego. Powyższe 

oznacza, że Zamawiający ma prawo w ramach niniejszej umowy zlecić ochronę sal wystawowych 

w zakresie nie większym niż określony w ogłoszeniu oraz załączniku nr 1 do ogłoszenia,                         

które stanowią odpowiedni załącznik nr 1 i załącznik nr 2  do niniejszej umowy, a Wykonawca  

zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego świadczyć za wynagrodzeniem usługę ochrony sal 

wystawowych w zakresie wskazanym w pisemnym oświadczeniu woli Zamawiającego. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian organizacji i rozkładu godzin pracy osób świadczących 

usługę ochrony sal wystawowych poprzez możliwość zmian ilości stanowisk ochrony sal, 

dodając lub wyłączając pomieszczenia przewidziane do ochrony i delegowanie 

pracowników na inne stanowiska pracy. 

 

5. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy opracuje Regulamin ochrony 

Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie w oparciu o wytyczne Zamawiającego.                  

Po zaakceptowaniu Regulaminu ochrony przez Zamawiającego zostanie on przez Wykonawcę 

niezwłocznie wdrożony do stosowania. Egzemplarz Regulaminu ochrony będzie się znajdował                    

na każdym stanowisku ochrony. Pracownicy ochrony potwierdzą podpisem zaznajomienie się                    

z Regulaminem ochrony. Podpisany egzemplarz Regulaminu ochrony zostanie przekazany 

wskazanej osobie przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy kieruje osoby wskazane w wykazie, który stanowi 

załącznik nr 3 do umowy.  

 

7. Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu: 

1) odnośnie osób pełniących funkcję Inspektora Ochrony - oświadczenia Wykonawcy                           

oraz pracownika, że jest zatrudniony u Wykonawcy w oparciu o umowę o pracę; 

2) odnośnie stanowisk wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy w pkt II ppkt. 1 - 

kopię potwierdzenia wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 

 

8. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany udowodnić, że osoby pracujące                            

na stanowisku Inspektora Ochrony są pracownikami Wykonawcy.    

9. Wykonawca w ciągu 7 dni dostarczy Zamawiającemu oświadczenia każdej z osób skierowanej                      

do realizacji zamówienia ochrony sal wystawowych, że osoby te nie są karane za przestępstwa.  

 

10. Każdorazowa zmiana pracownika przewidzianego do pracy w siedzibie Zamawiającego wymaga 

zgłoszenia na piśmie nazwiska osoby, która nie będzie już pracować w siedzibie Zamawiającego 

oraz nazwisko nowej osoby wraz z informacją na temat zatrudnienia i terminem dokonania 

zmiany, jak również dołączenia oświadczenia. 

 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania dodatkowych osób do ochrony obiektu w czasie 

organizowanych przez siebie imprez muzealnych takich jak kiermasze (m.in. Bożonarodzeniowy, 

Wielkanocny), Noc muzeów, wernisaże, finisaże, konferencje, dodatkowe wystawy, spotkania                  

i inne w wymiarze do 1000 godzin bez zmiany wynagrodzenia. Ilość wykorzystanych godzin 

zostanie potwierdzona na protokole, który stanowi załącznik nr 4 do Umowy.  

12. Pracownicy ochrony na stanowiskach wskazanych w OPZ w pkt. II ppkt. 1  wyposażeni będą                   

przez Wykonawcę w przenośne środki łączności gwarantujące stałą łączność z przełożonym 

(Inspektor Ochrony) oraz osobami wskazanymi przez Zamawiającego, a także zapewniającymi 

możliwość wezwania patrolu interwencyjnego. Pracownik nie posiadający sprawnego 

przenośnego środka łączności nie ma prawa wykonywać usługi ochrony. 
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13. Pracownicy Wykonawcy realizujący przedmiot umowy wyróżniać się będą jednolitym 

umundurowaniem z identyfikatorem firmowym, imieniem i nazwiskiem, fotografią Pracownika 

oraz jego numerem identyfikacyjnym. 

 

14. Wykonawca gwarantuje całodobową gotowość dwóch patroli interwencyjnych z obowiązkiem 

podjęcia interwencji w czasie 15 min. w razie zaistnienia zagrożenia. Patrole te mogą być 

wzywane jednocześnie. Działanie patroli interwencyjnych może być realizowane na zasadzie 

podwykonawstwa pod warunkiem zgłoszenia Zamawiającemu danych Podwykonawcy i kopii 

ważnej umowy o współpracy. Każdy patrol interwencyjny musi być co najmniej dwuosobowy. 

Wezwanie partoli interwencyjnych w celu sprawdzenia czasu dojazdu, odbywa się                             

przy pracowniku ochrony, który ma dyżur. Potwierdzenie godziny wezwania patroli oraz czasu                        

ich dojazdu potwierdza się na protokole, który stanowi załącznik nr 5 do umowy.  

15. Zamawiający ma prawo 4 razy w każdym miesiącu kalendarzowym w trakcie trwania umowy 

wezwać każdorazowo dwa patrole interwencyjne Wykonawcy w celu tylko sprawdzenia czasu 

dojazdu patroli. W czasie określonym przez Zamawiającego muszą przyjechać oba patrole 

interwencyjne. Ilość wezwań przez Zamawiającego patroli interwencyjnych w celu podjęcia 

interwencji jest nielimitowana.  W tym celu Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy 

przekaże Zamawiającemu radiowe urządzenie służące do wzywania patroli interwencyjnych. 

Jednocześnie Wykonawca wskaże Zamawiającemu (i ewentualnie dostarczy dodatkowe 

urządzenia) w jaki sposób wzywać dwa patrole jednocześnie. Trzykrotne opóźnienie w przyjeździe 

któregokolwiek z patroli upoważnia Zamawiającego do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym.    

16. Zamawiający zastrzega, że podwykonawstwo dopuszczalne jest za wyłączną, uprzednia pisemną 

zgodą Zamawiającego. 

17. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania Podwykonawcy                   

jak za swoje.  

§3 

Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności polisą o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł, jak również w zakresie ochrony dzieł sztuki 

i będzie ubezpieczony przez cały okres trwania niniejszej umowy.  Nieważna polisa jest podstawą                  

do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. Kopia polisy stanowi załącznikiem nr 6                      

do niniejszej umowy. 

 

§4 

1. Wykonawca prowadzić będzie następujące dzienniki służby: 

1) dziennik ochrony - do nanoszenia uwag dotyczących przebiegu ochrony, incydentów 

i zagrożeń, podjętych działań; 

2) rejestr wejść i wyjść służbowych do Muzeum; 

3) rejestr zdarzeń dotyczący obsługi systemu sygnalizacji pożaru, 

4) rejestr poboru i zwrotu kluczy do pomieszczeń Muzeum. 
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2. Dziennik ochrony,  rejestr wejść i wyjść, rejestr poboru i zwrotu kluczy, są każdorazowo                           

na życzenie udostępniane wskazanemu pracownikowi Zamawiającego i będą podstawą oceny 

wykonania usługi. 

 

 

§5 

1. Umowa jest zawarta na czas określony: 

1) w zakresie stanowisk wskazanych w załączniku nr 1 do umowy w punkcie II ppkt. 1                           

od 15.01.2021r. od godziny 10.00 do 31.12.2022r. do godziny 10.00; 

2) w zakresie stanowisk wskazanych w załączniku nr 1 do umowy w punkcie II ppkt. 2                            

od 15.01.2.2021r. od godziny 19.00 do 31.12.2022r. do godziny 07.00; 

3) w zakresie 10 stanowisk ochrony sal wystawowych od 15.01.2021rr. od godziny 10.00                                 

do 31.12.2022r. do godziny 10.00; 

4) w zakresie godzin dodatkowych w okresie od 15.01.2021r. do dnia 31.12.2022r.                                   

–   w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 

2. W sprawie realizacji umowy Strony uzgadniają następujące osoby do bieżących kontaktów: 

1) po stronie Zamawiającego : Kamila Końska, e-mail:kamila.konska@ethnomuseum.pl,                  

Justyna Leszczyńska-Rusiak, email:justyna.leszczynska@ethnomuseum.pl 

2) po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Każdej stronie przysługuje prawo jednostronnej zmiany osób wskazanych przez siebie                                

w ustępie 2 z obowiązkiem niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie drugiej 

strony.  

§6 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi…………………….. zł 

brutto(słownie: ………………………………………………………..00/100 ). 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, w 13 następujących miesięcznych ratach płatnych po 

zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego wykonywania umowy: 

..................................................................................................................................................... 

Raty zostały wyliczone w następujący sposób:  

 

- wynagrodzenie ofertowe zostało podzielone przez 12 i wysokość uzyskanego w ten sposób 

ilorazu będzie stanowić wysokość rat od drugiej do dwunastej,  

- suma raty pierwszej i trzynastej będzie również stanowić wysokość ilorazu, o którym mowa                         

w tiret pierwsze, przy czym ich wysokość będzie proporcjonalna do długości okresu 

obowiązywania umowy odpowiednio w pierwszym i ostatnim miesiącu kalendarzowym                       

jej obowiązywania. 
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3. W przypadku świadczenia usługi ochrony sal wystawowych zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszej umowy 

wynagrodzenie miesięczne zostaje podwyższone o kwotę …………………….. zł brutto                        

(słownie: …………………………………………………….) za każdą godzinę pracy każdej osoby,                             

która wykonywała usługę w zakresie ochrony sal wystawowych. 

4. Wykonawca wystawi fakturę po pozytywnej ocenie świadczonych usług do trzeciego dnia 

miesiąca następującego po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego wykonywania 

umowy. 

5. Należności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy płatne będą na podstawie faktury VAT 

przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty przedłożenia zatwierdzonej                     

przez Zamawiającego faktury. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności za wykonane usługi. 

7. Po upływie 12 miesięcy okresu trwania  Umowy wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

ulega zmianie w przypadku zmiany:  

- stawki podatku od towarów i usług, 

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.                 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu                        

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- 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 zamówienia przez wykonawcę. 

 

§ 7 

1. Zastrzeżenia Zamawiającego do prawidłowości wykonania usług składane będą pisemnie                          

na adres Wykonawcy lub osobie wskazanej w §5 ustęp 2 pkt 2. 

2. Wykonawca ma prawo udzielić wyjaśnienia w terminie trzech dni od dnia otrzymania 

zastrzeżenia do prawidłowości wykonania umowy. Wyjaśnienie niezadowalające lub brak 

wyjaśnienia w wyżej wskazanym terminie traktuje się jako uznanie zarzutu za zasadny. 

3. Trzykrotne uwagi dotyczące nieprawidłowego wykonania umowy w miesiącu rozliczeniowym 

upoważniają Zamawiającego do naliczenia kwoty 10% (słownie: dziesięć procent) wartości brutto 

miesięcznego wynagrodzenia tytułem kary umownej. W przypadku więcej niż trzech uwag 

odnośnie nieprawidłowego wykonania umowy w danym miesiącu Zamawiający naliczy 

Wykonawcy oprócz powyższej kary dodatkowo kwotę 10% (słownie: dziesięć procent) wartości 

brutto miesięcznego wynagrodzenia tytułem kary umownej za każdą kolejną uwagę w miesiącu 

rozliczeniowym. 

4. Niewywiązanie się z obowiązków wynikających z realizacji przedmiotu umowy wskutek 

niesprawnego systemu łączności Wykonawcy, upoważnia Zamawiającego do naliczenia kary 

umownej w wysokości10 % (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenie miesięcznego brutto                     

za każdy dzień kalendarzowy niewywiązywania się z obowiązków. 

5. Każdorazowe opóźnienie każdego z patroli interwencyjnych, potwierdzone na protokole, 

upoważniają Zamawiającego do naliczenia kwoty 5 % (słownie: pięć procent) wartości 

miesięcznego wynagrodzenia brutto tytułem kary umownej.  
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6. Każdorazowe niewywiązanie się przez Wykonawcę w chwili rozpoczęcia nowej zmiany                                 

z obowiązku zapewnienia obsady wszystkich stanowisk przewidzianych w umowie zgodnie                        

z harmonogramem lub przez osoby o kwalifikacjach wymaganych umową, upoważnia 

Zamawiającego do naliczenia kary umownej w kwocie 5 % (słownie: pięć procent) wartości 

miesięcznego wynagrodzenia brutto licząc za każde stanowisko. Powyższa kara będzie wzrastać               

o 1 % (słownie: jeden procent) wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdą kolejną 

(poza pierwszą) rozpoczętą godzinę braku właściwej obsady, aż do końca zmiany. 

7. Zdarzenia o których mowa w ust. 4-7, stanowiące podstawę do nałożenia kar umownych 

określonych w tych ustępach, nie stanowią podstawy do nałożenia kar o których mowa w ust. 3. 

8. Kary umowne o których mowa  w niniejszym paragrafie mogą być potrącane z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 5% (słownie: pięć procent) łącznej wartości umowy brutto             

w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, leżących po jego stronie; 

2) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

10. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w przypadku: 

1) nieprawidłowego wykonywania umowy przez Wykonawcę skutkującego więcej niż trzema 

potrąceniami z wynagrodzenia; 

2) naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy skutkujących stratami w chronionym 

mieniu; 

3) braku lub nieważnej polisy OC u Wykonawcy, o której mowa w §3; 

4) gdy Wykonawca nie zapewni obsady wszystkich stanowisk przewidzianych w umowie 

zgodnie z harmonogramem lub przez osoby o kwalifikacjach wymaganych umową; 

5) trzykrotnego opóźnienia w przyjeździe patroli na wezwania o których mowa w §2 ust. 14         

i 15;  

6) gdy zostanie stwierdzony fakt, że osoba wykonująca obowiązki na stanowisku w imieniu 

Wykonawcy jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  

 

11. W przypadku nieprawidłowego wykonywania umowy przez Wykonawcę Zamawiający zastrzega 

sobie prawo doraźnego powierzenia obowiązku ochrony w określonym zakresie i czasie innej 

firmie na koszt Wykonawcy. O takiej sytuacji Zamawiający jest obowiązany zawiadomić 

Wykonawcę wysyłając pismo na adres wskazany w §5 ust. 2 pkt 2. 

12. 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. 

13. W przypadku nie zainstalowania systemu umożliwiającego weryfikację wykonanych obchodów                       

w terminie 7 dni kalendarzowych Zamawiający za każdy dzień opóźnienia naliczy Wykonawcy 

karę w wysokości 2 % wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto. 

14. Zamawiający niezależnie od wszystkich postanowień niniejszego zachowuje prawo dochodzenia 

od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody 

przekroczy wysokość kar umownych. 
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§8 

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych, które uzyskały                   

w związku z wykonywaniem umowy. Zachowanie tajemnicy dotyczy wszelkich informacji niezależnie 

od formy ich pozyskania (ustnie, pisemnie, elektronicznie), które mogą mieć wpływ na stan 

bezpieczeństwa Zamawiającego obiektu i osób w nim przebywających. 

 

§9 

1. Strony oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji 

niniejszej umowy osób ich reprezentujących, a także osób przez nich zatrudnionych, które będą 

uczestniczyć w realizacji tej umowy. Zamawiający upoważnia także Wykonawcę do przetwarzania 

danych osobowych osób trzecich z których danymi osobowymi Wykonawca zapozna się                          

w związku z realizacją niniejszej umowy ( zwiedzający, goście itp. ). Każda ze stron  zobowiązuje 

się do realizacji obowiązków określonych w art. 13 i 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)                   

w stosunku do osób skierowanych przez siebie do realizacji niniejszej umowy  lub ją 

reprezentujących. 

2. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, realizując obowiązek 

wynikający z przepisów prawa, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych jest Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 

ul. Kredytowa 1, 00-056  Warszawa, tel. 22- 827 76 41; 

2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są następujące:  

e-mail:iod@ethnomuseum.pl; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy; 

4) podstawę prawną ich przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą; 

5) dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim; 

6) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

7) dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz przez czas trwania 

skutków prawnych z nią związanych; 

8) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: 

a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia 

danych, 

c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy;  
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10) w trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani do profilowania.  

 

§10 

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego, 

ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy                         

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa sporządzona jest w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - ogłoszenie o zamówieniu; 

Załącznik nr 2 -opis przedmiotu zamówienia, który jest zawarty w ogłoszeniu; 

Załącznik nr 3 - lista osób skierowanych do realizacji zamówienia; 

Załącznik nr 4- potwierdzenie przepracowanych dodatkowych godzin; 

Załącznik nr 5- wzór protokołu wezwania patroli interwencyjnych; 
 
Załącznik nr 6 - kopia polisy; 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 do umowy  

 

Data:…………………………………………. 

 

lista osób skierowanych do realizacji zamówienia 

 

lp imię i nazwisko zakres 

wykonywanych 

czynności 

znajomość 

języka 

angielskiego 

rodzaj umowy 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

6  

 

   

7  

 

   

8  

 

   

9  

 

   

10  

 

   

11  

 

   

12  

 

   

13  

 

   

14  
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Załącznik nr 4 do umowy  

 

Potwierdzenie przepracowanych dodatkowych godzin 

 

 

Miesiąc:   

Data Jakie 
wydarzenie 

Ilość osób Ilość 
godzin 

Razem Podpis osoby 
upoważnionej ze 

strony PME 

Podpis osoby 
upoważnionej 

ze strony 
Wykonawcy 

       

       

       

Razem:    

 

 

 

Potwierdzenie ilość godzin zgodnie z zestawieniem:  

 

…………………………………………………………………               …………………………………………………………………   

Podpis upoważnionego Pracownika   Podpis upoważnionego Pracownika  

                     ze strony PME               ze strony Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do umowy 

 

 

Protokół – wezwanie patroli interwencyjnych 

 

 

 

W dniu…………………….. o godzinie …………………….. upoważniony Pracownik Zamawiającego w 
obecności ……………………………………… - Pracownika Ochrony wezwał patrole interwencyjne 
Wykonawcy.  

Data wezwania Godzina wezwania Godzina przyjazdu  Czas przyjazdu od 
momentu wezwania 

    

    

 

 

Potwierdzenie czasu wezwania i przyjazdu patroli interwencyjnych:  

 

 

…………………………………………………………………               …………………………………………………………………   

Podpis upoważnionego Pracownika                                  Podpis Pracownika Ochrony 

                       ze strony PME       

 

 


