
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 11/MDK/2016 

 

 

UMOWA Nr …./MDK/2016 projekt 

o świadczenie usług w zakresie ochrony imprez  

 

 

Zawarta w dniu ........................ r.  pomiędzy: 

Miejskim Domem Kultury z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, powołanym 

Uchwałą Rady Miasta Świnoujście nr XLIII/247/96 z dnia 29.10.1996r., wpisanym  do 

Rejestru Instytucji Kultury – nr wpisu C-I/1, NIP: 855-14-92-635, reprezentowanym przez: 

1. Leona Ryszarda Kowalskiego – Dyrektora, 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

a: ………………………………………………………………………………….., z siedzibą 

w:……………………………………………………………………………………………… 

tel/fax……………………………………….   e-mail………………………………………… 

NIP……………………………………….     REGON………………………………………. 

reprezentowaną  przez: 

1. ……………………………………………..  – ……………………………………………. 

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą. 

 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o 

Zapytanie ofertowe  nr../MDK/2016, z dnia …..2016r, na wykonanie zamówienia o 

wartości szacunkowej do 30000 euro pn.: „Ochrona fizyczna imprez organizowanych 

przez Miejski Dom Kultury, obejmująca czas przygotowań i realizacji imprez” oraz 

zgodnie z warunkami określonymi w ofercie , zawiera się umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu ochrony 

fizycznej osób i mienia podczas wszystkich imprez, których organizatorem jest 

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu obejmującej czas przygotowań i realizacji 

imprez, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30  sierpnia 2011 r. w 

sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, 

służby porządkowe i służby informacyjne (Ustawa z dnia 2o marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych Dz. U. z 2015r., poz. 2139). 

Usługa obejmuje min.:  

- ochronę terenu imprezy,  

- zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom, w tym ochronę osobistą i mienia,  

- zapewnienie bezpieczeństwa widzom i wszystkim osobom biorącym udział w 

imprezach, oraz zabezpieczenie ich mienia,  

- zabezpieczenie terenu z którego będzie realizowany pokaz pirotechniczny,  

- ochronę sprzętu technicznego podczas imprez i w godzinach nocnych,  

- monitoring  imprezy masowej,  

- ewentualny udział grupy interwencyjnej z samochodem,  

- ewentualny konwój wartości pieniężnych. 

 Obowiązki Wykonawcy określają w szczególności art.22.1. ustawy z dnia 

20.03.2009r.  o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2139),  

które Wykonawca zobowiązuje się stosować do każdej imprezy objętej umową. 

 Zakres ochrony sceny i sprzętu technicznego oraz obowiązki służb porządkowych 

 ustalone będą każdorazowo przed każdą imprezą przez: 



 - kierownika ds. bezpieczeństwa wyznaczonego  przez Wykonawcę oraz  

 - instruktora ds. organizacji imprez wyznaczonego przez Zamawiającego.  

 a) na dwa miesiące przed terminem imprezy masowej, 

 b) na 5 dni przed terminem imprezy nie będącej imprezą masową. 

 

 2.  Imprezy jakie przewiduje Zamawiający w 2016 roku: 

a) Amfiteatr im. Marka Grechuty, ul. Chopina 30 

terminy: 28.06, 30.06.,3.07., 6.07., 8.07., 16.07., 20.07., 22.07., 24.07., 27.07.,  

1 – 7.08. (Grechuta Festival wg oddzielnego planu), 2.09. 

czas realizacji koncertów: 17.00 – 24.00 (czas nie obejmuje montażu i 

demontażu sprzętu) 

przewidywana liczba miejsc dla widzów: ogółem ok. 2.696 

b) Muszla koncertowa, promenada 

terminy: 30.04 – 3.05., 28.05., 23.06., 24.06., 1.07., 13.07., 17.07., 21.07., 

29.07., 31.07., 1 – 7.08. (Grechuta Festival wg oddzielnego planu), 9.08., 

12.08., 31.08.,  

czas realizacji koncertów: 18.00 – 22.00 (czas nie obejmuje montażu i 

demontażu sprzętu) 

przewidywana liczba miejsc dla widzów: ogółem ok. 1.000 

c) Filia MDK Warszów, ul. Sosnowa 18 

termin:  2.07., 16.07., 30.07., 13.08., 9,10,11.08. 

miejsce: Strefa rekreacyjna Piracka Przygoda  

czas realizacji koncertów: 17.00 – 24.00 (czas nie obejmuje montażu i 

demontażu sprzętu) 

przewidywana liczba miejsc dla widzów: ogółem ok. 500 

d) Pływający Festiwal Piosenki Morskiej Wiatrak 2016, Świnoujście Sail 

termin: 18 – 21.08.2016 r. 

miejsce: Wybrzeże Władysława IV – impreza plenerowa 

czas realizacji koncertów: 16.00 – 2.00 

przewidywana liczba widzów: ogółem ok. 10.000 

e) Sylwester Miejski 2016 

termin: 31.12.2015r. 

miejsce: Muszla Koncertowa/Plaża w Świnoujściu 

czas realizacji imprezy: 22.00 – 2.00 

przewidywana liczba widzów: ogółem ok. 1000 

f) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

termin: styczeń 2017 r. 

miejsce: Plac Mickiewicza, Sala teatralna, Biblioteka Publiczna  

3. Wykaz organizowanych imprez w  pozostałych latach trwania umowy, będzie uaktualniany     

aneksem: 

 a) na rok 2017 – do dnia 30 marca 2017r. 

 b) na rok 2018 i 2019 – do dnia 30 marca 2018r. 

 

§ 2 

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od daty podpisania 



umowy do dnia 30 marca 2019r. 

§ 3 

Usługa ochrony pełnionej przez Wykonawcę obejmuje: 

1. Opracowanie (wraz z planem graficznym terenu imprezy) planu zabezpieczenia mienia i 

osób w trakcie przygotowań i podczas trwania imprez masowych (min.: w Amfiteatrze, na 

Basenie Północnym, na Wybrzeżu Władysława IV, inne) – za odrębnym zleceniem, 

najpóźniej na dwa miesiące przed terminem imprezy. 

2. Uzgodnienie planu zabezpieczenia z komendą Miejską Policji w Świnoujściu. 

3. Ochronę mienia, imprez oraz całości prac związanych z organizacją imprez, jakie 

wymieniono w § 1 punkcie 1. 

4. Pełnienie obowiązków służby porządkowej i informacyjnej Zamawiającego. 

5. Wyznaczenie kierownika do spraw bezpieczeństwa, który będzie reprezentował 

Zamawiającego w   zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w 

imprezie.  

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada Koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji nr ………………………………. i może świadczyć usługi polegające na 

ochronie obiektów i ochronie imprez masowych. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada  Pozwolenie Radiowe Nr ……………………. na 

używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych oraz odpowiednie urządzenia (w 

liczbie co najmniej 10), a w związku z tym może zapewnić profesjonalną łączność 

bezprzewodową w trakcie zabezpieczania imprez masowych.  

3. Wykonawca oświadcza, że Kierownikiem ds. bezpieczeństwa jest:……………………… 

………………………………………………………………………………………..….. 

Nr licencji:…………………………… 

 4. Wykonawca oświadcza,  że dysponuje  co najmniej 25 osobami jednolicie 

umundurowanymi oraz przeszkolonymi do obsługi imprez masowych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym 10 osobami posiadającymi licencję pracownika ochrony 

fizycznej I lub II stopnia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 

 

§ 5 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich   odpowiedzialność za swoich 

pracowników oraz za  inne osoby, którym zleca wykonanie niniejszej umowy bez względu na 

podstawę prawną oraz za działania tych osób, jak za własne.   

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności przy realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy i do wykonywania zlecanych zadań zgodnie z zasadami 

prowadzenia profesjonalnej działalności, a w szczególności do zatrudniania przy realizowaniu 

przedmiotu niniejszej umowy osób odpowiednio przeszkolonych i posiadających cechy 

niezbędne do prawidłowego ich wykonywania. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia 

pracownikom ochrony jednolitego stroju (umundurowania). 

2. Wykonawca zapewniając służbę porządkową (ochronę) do imprez, bezwzględnie musi 

przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów, a w tym : 

a. Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015r. poz. 

2139),  

b. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie 

powinny spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby 

informacyjne. 



3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do udostępnienia Zamawiającemu 

dokumentów dotyczących zabezpieczenia danej imprezy, niezbędnych do złożenia wniosku 

do   Prezydenta Miasta Świnoujście o wydanie zezwolenia na przeprowadzanie danej 

imprezy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia na kwotę nie 

mniejszą niż 1.000.000 zł (obejmujące również szkody związane z ochroną imprez masowych 

oraz transport gotówki) i zobowiązuje się utrzymywać to ubezpieczenie przez cały okres 

obowiązywania niniejszej Umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się: 

a.  pisemnie zawiadamiać Zamawiającego o każdym przypadku skutkującym częściowym 

wykorzystaniem (zmniejszeniem) sumy ubezpieczenia – w terminie 3 dni od zaistnienia 

takiego zdarzenia. 

b.  pisemnie zawiadamiać Zamawiającego o doubezpieczeniu do pierwotnej sumy 

ubezpieczenia, załączając stosowny dokument,  

c.  składać Zamawiającemu kopie potwierdzenia uiszczenia kolejnych rat w terminie 7 dni od 

wymaganego terminu płatności, w sytuacji gdy zapłata kosztu ubezpieczenia  dokonywana 

jest w ratach  

 

§ 7 

1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o każdorazowym zapotrzebowaniu na świadczone 

usługi na co najmniej: 

a) dwa miesiące przed planowaną imprezą masową 

b)  5 dni przed planowaną imprezą nie będąca imprezą masową,  

określając każdorazowo termin, czas trwania imprezy oraz liczbę jej uczestników. 

Zapotrzebowanie składane będzie  w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub faksem.  

2. Wykonawca bezzwłocznie potwierdza otrzymanie zapotrzebowania, o którym mowa  w ust. 

1, w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub faksem. 

3. Zamawiający  wyposaży pracowników służb porządkowych i informacyjnych  Wykonawcy 

w identyfikatory zgodnie z wymogami art. 21 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych. W tym celu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę  pracowników 

wyznaczonych do  ochrony  danej imprezy  zawierającą dane zgodnie z art 21 ust. 3  pkt 1 i 3 

ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, wraz z wizerunkiem twarzy tych osób.  

4. Wykonawca  wyposaży pracowników służb porządkowych i informacyjnych w jednolite 

umundurowanie, środki ochrony osobistej, łączność bezprzewodową oraz inne akcesoria w 

zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb. 

5. W razie potrzeby Wykonawca zobowiązuje się dokonać korekty liczby osób niezbędnych 

do zabezpieczenia danej imprezy o co najwyżej 25%, jeżeli o potrzebie tej korekty zostanie 

zawiadomiony do 24 godzin przed godziną planowanego rozpoczęcia imprezy. 

6. Wykonawca skieruje do wykonywania umowy osoby, wskazane zgodnie ze złożoną ofertą, 

t.j. osobę, która pełnić będzie funkcję Kierownika ds. bezpieczeństwa oraz osoby wskazane 

na członków służby porządkowej i/lub informacyjnej, posiadające zaświadczenie o 

ukończeniu odpowiedniego szkolenia, o którym mowa  w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 

dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać kierownik do spraw 

bezpieczeństwa, służby porządkowe  i służby informacyjne. 

 

§ 8 

1. Zamawiający zobowiązuje się do właściwego przygotowania obiektu/miejsca imprezy pod 

względem BHP i ppoż., a obie strony umowy zobowiązane są do ścisłej współpracy w celu 

utrzymania tego stanu. 

2. Członkowie służby porządkowej i/lub informacyjnej w czasie pełnienia służby są obowiązani 



do wykonywania poleceń Dyrektora Miejskiego Domu Kultury lub  upoważnionych przez niego 

przedstawicieli w zakresie porządku i pełnienia służby. 
 

 

§ 9 

1. Z tytułu wykonania usług określonych w § 1 niniejszej umowy Wykonawca będzie 

rozliczany w oparciu o stawkę: 

a)  w wysokości ………………. netto (słownie: ………………………….. złotych netto) + 

obowiązujący VAT za roboczogodzinę, w pierwszym roku trwania umowy, 

b)  w wysokości ………………. netto (słownie: ………………………….. złotych netto) + 

obowiązujący VAT za roboczogodzinę, w drugim roku trwania umowy, 

c)  w wysokości ………………. netto (słownie: ………………………….. złotych netto) + 

obowiązujący VAT za roboczogodzinę, w trzecim roku trwania umowy, 

2. Rozliczenie wykonanej usługi odbywać się będzie po każdorazowo przeprowadzonej przez 

Zamawiającego i ochranianej przez Wykonawcę imprezie, zgodnie z  faktyczną ilością 

przepracowanych godzin, na podstawie zlecenia dotyczącego danej imprezy w wysokości:  

a)  …………. zł netto za 1 r-g x ilość r-g x ilość pracowników+ VAT, w pierwszym roku 

trwania umowy,  

b)  …..……... zł  netto za 1 r-g x ilość r-g x ilość pracowników + VAT, w drugim roku trwania 

umowy,  

c)  …………. zł netto za 1 r-g x ilość r-g x ilość pracowników+ VAT, w trzecim roku trwania 

umowy,  

3. Do wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 

zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w 

terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, o którym 

mowa w ust. 1 i 2, może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku  od 

towarów i usług VAT. Zmiana wynagrodzenia z uwagi na zmianę stawki podatku  od towarów 

i usług VAT, nie wymaga aneksu do umowy.  

6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy 

za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

 

 

§ 10 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku: 

1. rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, 

2. łamania przepisów prawa przez Wykonawcę lub osoby, o których mowa w §5. 

3. utraty przez Wykonawcę uprawnień do realizacji umowy, 

4. wygaśnięcia ubezpieczenia o którym mowa w  § 6 ust. 4  umowy, lub częściowego 

wykorzystania sumy ubezpieczenia w zakresie zagrażającym niemożnością zaspokojenia 

ewentualnych roszczeń Zamawiającego, 

5. braku współpracy lub nie stosowania się przez Wykonawcę lub osoby o których mowa w 

§5 do poleceń osób odpowiedzialnych ze strony  Zamawiającego za realizację imprezy. 

 

§ 11 

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne: 

a) W razie świadczenia usługi niezgodnie z umową lub zakresem obowiązków członków 



służby porządkowej i/lub informacyjnej, w szczególności polegającego na  nie 

stawieniu się do pracy członka służby porządkowej i/lub informacyjnej, stawieniu się 

do pracy członka służby porządkowej i/lub informacyjnej, którego stan uniemożliwia 

pełnienie mu obowiązków, nieumundurowanego, bez wymaganego identyfikatora lub 

wymaganych środków ochrony osobistej lub braku kontroli Wykonawcy nad 

członkami służby porządkowej i/lub informacyjnej, Zamawiający naliczy karę 

umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto,      ustalonego za daną imprezę, za 

każde stwierdzenie przez Zamawiającego nienależytego wykonania umowy w trakcie 

danej imprezy.   

b) W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia i/lub 

zakończenia wykonywania usługi, określonych w zapotrzebowaniu, o którym mowa   

w § 7 ust. 1, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia 

brutto, ustalonego za daną imprezę  

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być potrącane z bieżącego wynagrodzenia   

należnego Wykonawcy. 

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej wskutek niewykonania lub  

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie 

uzupełniające na zasadach ogólnych. 

4. W przypadku uchylania się Wykonawcy od realizacji ochrony którejkolwiek z imprez 

wymienionych w  § 1 ust. 1  umowy ,Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) zlecenia usługi ochrony fizycznej imprezy przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy 

obejmujący 100% udokumentowanych kosztów jakie poniesie Zamawiający z tytułu zlecenia 

usługi ochrony osobie trzeciej, i żądania kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia o 

którym mowa  w §9 umowy. 

5. Wszelkie kary umowne płatne są  w terminie 21 dni od dnia otrzymania pierwszego 

wezwania do ich zapłaty, natomiast jeśli zobowiązanie Zleceniobiorcy z tytułu kar umownych 

powstanie przed  zapłatą  wynagrodzenia o którym mowa w § 9   umowy,  wartość kary 

zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego. 

 

§ 12 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody wynikłe 

z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z realizacji umowy.   

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za użycie środków przymusu bezpośredniego. 

3. Wykonawca w zakresie świadczonej usługi będzie przestrzegać przepisów gwarantujących 

nienaruszalność prawa i wolności obywateli oraz przepisów dotyczących ochrony porządku 

prawnego. 

4. Strony są zobowiązane do wzajemnego pisemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu 

do doręczeń, nr telefonu, nr faksu lub osoby upoważnionej do kontaktów i uzgodnień, w 

terminie 14 dni od zaistnienia zmiany, pod rygorem przyjęcia doręczeń na pierwotny adres za 

skuteczne. 

 

§ 13 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólnie 

obowiązujące przepisy prawne oraz zobowiązania Wykonawcy zawarte w Ofercie z dnia 

…..2016 roku.  

 

§ 14 

Wszelkie informacje i korespondencje dotyczące ochrony obie strony będą traktowały jako 

poufne. 

 



§ 15 

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy 

pisemnej. 

 

 

§ 16 

Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

 

§ 17 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron.   

 

 

§ 18 

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy oraz zapytanie ofertowe nr ../MDK/2016 stanowiące załącznik nr 2. 

 

 

 

 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


