
UMOWA nr ……….. / 2023 

 

W dniu …………………… 2023 roku w Zabrzu pomiędzy:  

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Georgiusa Agricoli 2 (41-800), 

wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK -12/13, posiadające numer NIP 6482768167, 

REGON 243220420, 

reprezentowane przez: 

Bartłomieja Szewczyka – Dyrektor, 

Barbarę Radzimską – Główna Księgowa – kontrasygnata finansowa 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a    

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

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

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

……………………………………………………… 

zwanym dalej ,,Wykonawcą’’ 

łącznie zwanymi Stronami lub Stroną 

 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

Strony oświadczają, że ze względu na wartość przedmiotu umowy nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł 

niniejsze zamówienie w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku „Prawo 

zamówień publicznych” nie podlega jej przepisom. 

 

§ 1.  

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: ,,Świadczenie 

usług zabezpieczenia medycznego imprez i wydarzeń, w tym również imprez masowych do 5000 

osób, organizowanych przez Zamawiającego w obiektach należących do Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu w roku 2023’’, zgodnie z opisem zawartym w rozeznaniu cenowym nr 

MGW.RSI.271.1.2023.KW, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, 

zasadami wiedzy i techniki realizacyjnej, warunkami i wymogami wynikającymi z powszechnie 



obowiązujących przepisów prawa, a także z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP, 

przeciwpożarowych i wewnętrznych uregulowań obowiązujących w obiektach Zamawiającego.  

 

§ 2.  

Przedmiot umowy wykowywany będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023. 

 

§ 3.  

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne prawa do zawarcia niniejszej umowy oraz nie jest stroną 

innej umowy, której postanowienia mogłyby wpłynąć na realizację niniejszej umowy. 

2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

3. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za czynności Wykonawcy 

realizowane w ramach powierzonego do wykonania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ustaloną każdorazowo ilość środków ochrony medycznej i 

osób, posiadających zgodne z przepisami przeszkolenie.  

6. Zamawiający, na co najmniej 7 dni przed realizacją imprezy, przekaże Wykonawcy informacje 

dotyczące wydarzenia, jego charakterze i przewidywanej liczbie uczestników i czasu pracy służb 

ratowniczych oraz skaże osobę właściwą do poczynania wszelkich ustaleń.  

7. W razie konieczności, wynikającej z przebiegu imprezy, czas świadczenia usługi w danym dniu może 

zostać przez Zamawiającego wydłużony. 

 

§ 4.  

 

1. Tytułem wynagrodzenia, Wykonawca będzie otrzymywał kwotę …………………….. zł brutto za każdą 

godzinę świadczenia usług.  

2. Wynagrodzenie za wykonaną usługę, o której mowa w  § 1, zostanie wypłacone w terminie 14 dni 

od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

3. Łączna wartość wynagrodzenia, wynikającego z umowy nie przekroczy 30 900,00 zł. W razie 

wyczerpania wskazanej kwoty w terminie krótszym niż 31.12.2023, umowa ulega rozwiązaniu, a 

Strony nie nabywają względem siebie roszczeń z tego tytułu. 

4. Płatność może nastąpić wyłącznie na rachunek znajdujący się na tzw. „białej liście VAT”.  

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 

 



§ 5 

 

Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za realizację zadania będzie: 

• Ze strony Zamawiającego – Kamil Gojowy, tel. +48 (32) 630 30 91 wew. 2244 lub 798 843 766, 

• Ze strony Wykonawcy - ……………………………………………………………………………………………………………… . 

 

§ 6  

 

1. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się 

działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów. 

2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności powodujących niedotrzymanie terminów z 

realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 

Zamawiającego. 

 

§ 7 

 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 

w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

A. W wysokości 5000,00 zł, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

B. Za każde rozpoczęte pół godziny opóźnienia w świadczeniu usług w stosunku do ustalonej daty 

i godziny przy zamówieniu zabezpieczenia medycznego w kwocie 100,00 zł, 

C. Wskazane kary umowne podlegają sumowaniu. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z przedłożonej 

faktury VAT.  

4. Jeżeli kary umowne, o których mowa w § 7 ust. 2 nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający 

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.  

 

§ 8 

 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie postanowień umowy w przypadku, 

kiedy niewykonanie postanowień umowy nastąpiło z powodów nadzwyczajnych okoliczności 

zewnętrznych, mających charakter siły wyższej, których nie można było przewidzieć lub którym nie 

można było zapobiec, w szczególności: katastrofę wywołaną siłami przyrody, epidemię, działania 



wojenne, pożar, atak terrorystyczny, strajk, żałobę narodową, awarię dostaw prądu i inne 

okoliczności wykraczające poza kontrole Stron. 

2. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy w razie stwierdzenia jej nienależytego 

wykonywania przez Wykonawcę i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła 

poprawa w wykonaniu obowiązków, wynikających z niniejszej umowy oraz w przypadkach 

przewidzianych przepisami prawa.  

  

§ 9 

 

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osoby trzecie.  

 

§ 10 

1. Dane osobowe Wykonawcy są przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 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 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej 

RODO - wyłącznie na potrzeby wykonania umowy. Wykonawca nie jest obowiązany do podania 

swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania danych osobowych jest nie 

zawarcie umowy, gdyż dane te są niezbędne do wykonania tej czynności. Administratorem danych 

osobowych Wykonawcy jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. 

Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: 

iod@muzeumgornictwa.pl. Decyzje, w oparciu o podane przez Wykonawcę dane, nie są 

podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do 

przedawnienia ewentualnych roszczeń i wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy mogą być osoby lub podmioty, którym zostanie 

udostępniona umowa, lub dokumentacja postępowania zakończonego podpisaniem niniejszej 

umowy, w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. 

Wykonawca ma prawo żądania dostępu do swych danych; ich sprostowania, przeniesienia oraz 

ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). 

Ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o 

ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie jego 

danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W 

zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO Wykonawcy nie przysługuje prawo do 

usunięcia danych osobowych. 

mailto:iod@muzeumgornictwa.pl


Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli Wykonawca/Zleceniobiorca jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną 

prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków 

organu zarządzającego będących osobami fizycznymi. 

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił, i w razie potrzeby będzie wypełniał, w imieniu 

Zamawiającego, ciążące na nim obowiązki informacyjne - przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

- wobec osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i pełnomocników 

będących osobami fizycznymi i członów organów zarządzających będących osobami fizycznymi, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał lub będzie pozyskiwał w celu 

wykonania umowy, a które to dane przekazał lub przekaże Zamawiającemu. 

Uwaga: Jeśli Wykonawca/Zleceniobiorca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 

stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, to punkt takiego Wykonawcy/Zleceniobiorcy nie 

dotyczy.    

§ 12.  

 

1. Muzeum Górnictwa Węglowego na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza iż posiada 

status dużego przedsiębiorstwa.   

2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i inne właściwe. 

4. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy strony poddają pod 

jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną cześć umowy. 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 1 

egzemplarz dla Zamawiającego.  

 

 

WYKONAWCA                  ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 ………………………………………..      …………………………………………… 
 
 
 

 



 

 


