załącznik nr 2 do ogłoszenia z dn. 03.12.2020

Wzór Umowy
UMOWA Nr …. /DG/Z/……../2020
Zawarta w dniu ……. r. w Płocku pomiędzy:
Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów z siedzibą
w Płocku ul. Jakubowskiego 10, 09-402 Płock posiadającym NIP: 774-25-29-389 oraz
REGON 611057636, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez
Prezydenta Miasta Płocka pod numerem KRI 1/2000 z dnia 01.02.2000 r.
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Radosława Malinowskiego
zwanym w dalszym ciągu „Zamawiającym”
a
…………………………………………………
zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:
……………………………
o następującej treści:
§1
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający powierza, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia
w 2021 r. dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki”.
§2
Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią :
1. Ogłoszenie,
2. Oferta Wykonawcy
§3
Na przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy składa się:
I. Zakres fizycznej ochrony imprez i koncertów
1. Wykonanie fizycznej ochrony osób i mienia podczas imprez i koncertów
organizowanych przez Zamawiającego Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki 09-402 Płock
ul. Jakubowskiego 10, na terenie miasta Płocka tj.
 imprez plenerowych i koncertów organizowanych min. na placu Starego Rynku,
Wzgórzu Tumskim, plaży nad Wisłą oraz innych terenach wyznaczonych przez
Zamawiającego
 - imprez i koncertów organizowanych w Amfiteatrze w Płocku przy ul. Rybaki
15
 imprez i koncertów organizowanych w siedzibie POKiS przy ul. Jakubowskiego
10
 imprez i koncertów organizowanych na terenie innych obiektów wskazanych
przez Zamawiającego.
2. Opracowywanie planów zabezpieczenia imprez masowych organizowanych przez
Zamawiającego-Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki i dokonywanie ewentualnych
korekt planu zabezpieczenia na wniosek odpowiednich organów uprawnionych do
ich opiniowania.
3. Teren odbywania się imprezy winien być zabezpieczony i ogrodzony barierkami
ochronnymi oraz siatkami ochronnymi zgodnie w wymogami Zamawiającego
i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował dostateczną ilością
 barierek ochronnych typu ciężkiego i lekkiego (minimum 200 mb.).
 siatek ochronnych o wysokości min 2m. (minimum 200 mb.).
w celu pełnego zabezpieczenia wskazanego terenu oraz sceny i zaplecza
scenicznego.
Teren, który Zamawiający wymaga aby był zabezpieczony przez w/w sprzęt
techniczny, Zamawiający wskazuje w planie graficznym w przypadku imprez
masowych, zaś w przypadku innych imprez i koncertów w pisemnym zleceniu.
4. Podczas wykonywania zadań fizycznej ochrony w celu bezpośredniego
komunikowania się pomiędzy pracownikami ochrony, dowódcami odcinków,
kierownikiem ds. bezpieczeństwa, organizatorem Wykonawca będzie używał
urządzeń radiowych. Wykonawca musi posiadać pozwolenie radiowe na używanie
radiowych
urządzeń
nadawczo-odbiorczych
pracujących
w służbie
radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego na dwóch niezależnych
kanałach częstotliwości.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował dostateczną ilością urządzeń do
bezprzewodowej łączności radiowej ( minimum 30 szt. urządzeń do bezprzewodowej
łączności radiowej).
5. Monitorowanie i utrwalanie za pomocą aparatury audiowizualnej podczas trwania
imprezy plenerowej i imprezy masowej zdarzeń mogących stanowić zagrożenie
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował dostateczną ilością sprzętu
audiowizualnego (kamery do rejestracji zdarzeń w trakcie imprez organizowanych
przez Zamawiającego - minimum dwie przenośne kamery).
6. Dokonywanie przewozu wartości pieniężnych na terenie miasta Płocka podczas
organizowania imprez i koncertów pomiędzy punktami kasowymi a miejscem
wskazanym przez Zamawiającego lub od miejsca wskazanego przez
Zamawiającego do miejsca odbywania się imprezy.
7. Wykonawca zapewnia dostateczną liczbę uprawnionych pracowników ochrony
w trakcie ochrony imprez i koncertów zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie
z dnia 20 marca 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2171).
Wykonywanie fizycznej ochrony winno być dokonane wyłącznie przez pracowników
ochrony:
a) wpisanych na listę kwalifikowanych agentów ochrony fizycznej zgodnie
z obowiązującą ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz.
U. z 2020 r. poz. 838.)
b) odpowiednio umundurowanych i wyposażonych oraz posiadających
identyfikatory, przy czym Zamawiający może żądać wykonywania usługi przez
część pracowników ochrony ubranych w ubrania cywilne (garnitury).
Wykonawca musi dysponować minimum 40 pracownikami ochrony.
II. Zakres fizycznej ochrony obiektu
1. Całodobowa bezpośrednia ochrona budynku oraz terenu przyległego do
Siedziby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki przy ulicy Jakubowskiego 10,
świadczona przez:
 jednego pracownika ochrony w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31
grudnia 2021 roku wraz z obsługą wewnętrznego monitoringu.
2. Całodobowa bezpośrednia ochrona budynku i terenu Amfiteatru w Płocku ul.
Rybaki 15, świadczona przez:

 jednego pracownika ochrony w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia
2021 roku (w czasie montażu, czasu trwania oraz demontażu imprez masowych
i festiwali w Amfiteatrze oraz plaży miejskiej przy ulicy Rybaki) na zlecenie
Zleceniodawcy może nastąpić zmiana ilości agentów wraz z obsługą
wewnętrznego monitoringu.
3. Częściowa bezpośrednia ochrona budynku Domu Darmstadt w Płocku ul. Stary
Rynek 8, poza godzinami pracy administracji odbywać się będzie w następujący
sposób:
a) w czasie koncertów, spotkań, wernisaży w sali koncertowej Domu Darmstadt
przez jednego pracownika ochrony na zlecenie Zamawiającego.
b) w czasie przebywania gości pokoi gościnnych w ilości jednego pracownika
ochrony na zlecenie Zamawiającego.
Wykonywanie usługi winno być dokonane wyłącznie przez pracowników
ochrony:
 posiadających odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą o ochronie osób
i mienia
 odpowiednio umundurowanych i wyposażonych oraz posiadających
identyfikatory
4. Świadczenie usługi monitorowania następujących obiektów:
 siedziba POKiS Płock ul. Jakubowskiego 10
 pracownia muzyczna - Płock Pl. Dąbrowskiego 2a
 budynek Domu Darmstadt- Płock, Stary Rynek 8
w zakresie:
 włączenie systemu sygnalizacji alarmowej Zamawiającego do stacji
monitorowania alarmów Wykonawcy
 rejestracja sygnałów z monitorowanego systemu alarmowego
 interwencja w przypadku wywołania alarmu poprzez grupy interwencyjne,
przy czym dojazd do monitorowanego obiektu nie powinien być dłuższy niż
15 min. W tym celu
 zabezpieczenie mienia i obiektu do czasu przybycia Policji lub osoby
odpowiedzialnej za obiekt
5. Przegląd i konserwacja systemów alarmowych raz na kwartał w następujących
obiektach:
 siedziba POKiS – Płock, Jakubowskiego 10
 pracownia muzyczna - Płock Pl. Dąbrowskiego 2a
 budynek Domu Darmstadt- Płock, Stary Rynek 8
§4
1.Wykonawca:
1) stosował się będzie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
wszelkich wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, a także innych
instytucji centralnych, organów administracji - dla organizatorów imprez
kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
2) wykona bezdotykowy pomiar temperatury każdego uczestnika imprezy,

3) zapewni odpowiednią ilość płynu dezynfekcyjnego przy wejściach na teren
imprezy,
4) odbierze od uczestników wydarzenia pisemne oświadczenie o Ich stanie
zdrowia.
2. Wykonawca użyje własnych sprawnych urządzeń pomiarowych oraz własnego
płynu do dezynfekcji.
3. Z tytułu realizacji obowiązków wskazanych w ust. 1 i ust. 2 Wykonawcy nie
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
§5
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia ilości agentów
ochrony w zakresie fizycznej ochrony obiektów, zmiany godzi pracy agentów ochrony
– wszystko to na wniosek Zamawiającego.
§6
Wykonawca oświadcza, iż posiada należyty potencjał organizacyjny i techniczny oraz
wymagane przepisami prawa uprawnienia dla realizacji przedmiotu umowy.
§7
Wartość świadczonych usług strony ustalają w wysokości:
Wykonanie fizycznej ochrony imprez oraz obiektu - cena za jedną godzinę pracy
pracownika ochrony – stawka …….
zł. netto plus 23 % podatek VAT
(słownie:………)
Cena za wykonanie fizycznej ochrony imprez oraz obiektu zawiera stawkę
jednej godzin pracy jednego pracownika ochrony łącznie z kosztami:
 zabezpieczenia dostatecznej ilości barierek ochronnych i siatek ochronnych,
ich transport i rozmieszczenie
 monitorowania i utrwalania za pomocą aparatury audiowizualnej zdarzeń
stwarzających bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia uczestnikom imprezy
 opracowywania wymaganych planów zabezpieczenia imprez
 dokonywanie przewozu wartości pieniężnych na terenie miasta Płocka
podczas organizowania imprez i koncertów pomiędzy punktami kasowymi a
miejscem wskazanym przez Zamawiającego lub od miejsca wskazanego przez
Zamawiającego do miejsca odbywania się imprezy.
 bezpośrednią ochronę budynku i terenu Amfiteatru w Płocku ul. Rybaki 15
 bezpośrednią ochronę budynku i terenu Domu Darmstadt przy Starym Rynku
8.
Wykonywanie usługi monitorowania następujących obiektów:
 siedziba POKiS Płock ul. Jakubowskiego 10
 Budynek Domu Darmstadt- Stary Rynek 8
 pracownia muzyczna - Płock Pl. Dąbrowskiego 2a
w zakresie:
 włączenie systemu sygnalizacji alarmowej Zamawiającego do stacji
monitorowania alarmów Wykonawcy
 rejestracja sygnałów z monitorowanego systemu alarmowego
 interwencja w przypadku wywołania alarmu
 zabezpieczenie mienia i obiektu do czasu przybycia Policji lub osoby
odpowiedzialnej za obiekt

Przeglądu i
obiektach:




konserwacji systemów alarmowych raz na kwartał w następujących
siedziba POKiS - Płock ul. Jakubowskiego 10
Pracownia muzyczna - Płock Pl. Dąbrowskiego 2a
budynek Domu Darmstadt- Płock, Stary Rynek 8

§8
Zapłata za wykonanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy następować
będzie na podstawie prawidłowo wystawianych faktur VAT po każdorazowym ich
wykonaniu i potwierdzonych przez Zamawiającego w protokole odbioru w terminie
14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na
wskazane przez Wykonawcę konto w fakturze.
Strony ustalają, że za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Faktura wraz z protokółem winna być przedłożona nie później niż w ciągu 7 dni po
wykonaniu usługi.
1.

2.

3.

4.

§9
Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę
w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w §6
umowy.
Wykonawca oświadcza, że nr rachunku rozliczeniowego wskazany we
wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla
którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo
Bankowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1896.) prowadzony jest rachunek VAT.
W przypadku, kiedy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową
działalność gospodarczą i posługuje się rachunkiem osobistym tzw. ROR, to nie
dotyczy go ust 3 i 4. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego pisemnie nie najpóźniej w dniu
podpisania umowy.
Jeżeli przedmiotem zamówienia jest dostawa towarów i świadczenie usług
wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których kwota należności
ogółem przekracza kwotę 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty, to bez
względu czy kontrahent jest osobą prawną, czy osobą fizyczną prowadzącą
jednoosobową działalność gospodarczą zapłata nastąpi z zastosowaniem
mechanizmu podzielnej płatności.

§ 10
I wersja
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę/faktury, o których
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. poz. 2191). Faktury ustrukturyzowane
należy przesyłać na Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki
PEPPOL NIP: 7742529389.

2. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3
Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za pośrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia
wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego
rozliczenia umowy.
3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy
rozliczenia na fakturę/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie
Zamawiającego
na adres e-mail pokis@pokis.pl najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem
faktury.
4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art.
2 pkt.5d) ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191).
lub
II wersja
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.
2. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3
Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za pośrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia
wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego
rozliczenia umowy.
3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy
rozliczenia na fakturę/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomić o tym
fakcie Zamawiającego na adres e-mail pokis@pokis.pl najpóźniej ostatniego dnia
przed wystawieniem faktury.
4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art.
2 pkt.5d) ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191).
*(I lub II wersja będzie miała zastosowanie w zależności od oświadczenia złożonego
przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy).
§ 11
Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony od dnia 01.01.2021 r. do dnia
31.12.2021 r.
§ 12
1. Strony jednomyślnie ustalają, iż każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od
umowy z zachowaniem następujących okresów wypowiedzenia:
 jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem prawnym na dzień
ostatni miesiąca przy odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego.
 trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem prawnym na dzień ostatni
miesiąca przy odstąpieniu od umowy przez Wykonawcę.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą bez
obowiązku żądania przez Wykonawcę odszkodowania w razie zaistnienia istotnej

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.
§ 13
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn
dotyczących Wykonawcy, bez zachowania okresu wypowiedzenia zawartego w § 12
pkt.1 oraz bez obowiązku żądania przez Wykonawcę odszkodowania w przypadku,
gdy:
a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy
Wykonawcy (zakończenie działalności),
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy,
d) jeżeli usługi będące przedmiotem umowy wykonywane są przez Wykonawcę
bez użycia specjalistycznego sprzętu czy wykonywane są przez pracowników
nie posiadających wymaganych specyfikacją kwalifikacji.
Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.
• W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w pkt. 1c i 1d niniejszego
paragrafu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
15.000,00 zł.(słownie: piętnaście tysięcy złotych).
§ 14
Wykonawca ma prawo naliczać odsetki w ustawowej wysokości za nieterminową
realizację faktur.
§ 15
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego
do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego do pełnej
wysokości szkody.
§ 16
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą
obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzanie do umowy
takich postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, przy uwzględnieniu, których
należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy.
§ 17
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie osób wykonujących usługi
będące przedmiotem niniejszej umowy jak za działania własne.
§ 18
W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową Kodeksu cywilnego oraz
innych ustaw i rozporządzeń dotyczących przedmiotu umowy.
§ 19
Ewentualne spory, jakie wynikną w toku realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują
się rozstrzygać polubownie a w braku porozumienia dla ich rozstrzygnięcia właściwym
będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 20
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawie
oryginału po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
§ 21
1. W zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych (dalej: “Osoby Fizyczne”)
na podstawie niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się do zapoznania swojego
pracownika wymienionego w umowie z treścią niniejszego paragrafu.
2. Każda ze Stron umowy oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych
Osób Fizycznych w rozumieniu 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), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych pracowników
wskazanych w umowie. Przekazywane do realizacji umowy dane osobowe są
danymi wrażliwymi.
3. Dane osobowe Osoby Fizycznej przetwarzane będą w celu realizacji umowy (art.
6 ust. 1 lit. b RODO)
4. Administrator może ujawnić dane osobowe Osoby Fizycznej podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może również
powierzyć przetwarzanie danych osobowych Osoby Fizycznej dostawcom usług
lub produktów działających na jego rzecz, w szczególności podmiotom
świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe,
agencyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia
przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług
zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności I
bezpieczeństwa danych osobowych Osoby Fizycznej przetwarzanych przez nich w
imieniu Administratora.
5. Dane osobowe Osoby Fizycznej będą przechowywane przez okres wynikający z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez okres niezbędny do
dochodzenia roszczeń.
6. Osoba Fizyczna posiada prawo żądania:
a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO
b) ich sprostowania – w granicach 16 RODO
c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO
d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO
e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO
f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) RODO) - w granicach art. 21 RODO
7. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie
swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych do:
a) Zleceniodawcy na adres: ido@pokis.pl

b) Zleceniobiorca oświadcza, że nie jest zobowiązany do powołania Inspektora
Ochrony Danych i potrafić wykazać, że przestrzega zasady dotyczące
przetwarzania danych osobowych.
8. Osobie Fizycznej przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Osoby Fizycznej narusza przepisy RODO.
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