
UMOWA nr............................../2022

o świadczeniu usług w zakresie ochrony imprez, w tym masowych
zawarta w dniu ……………………………2022 r. w Rynie

pomiędzy:

Regionalnym Parkiem Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie, ul. Mikołaja Kopernika 16, 11 – 520
Ryn  NIP  8451993059  reprezentowanym  przez  Dyrektora  Martę  Dąbrowską,  zwanym  dalej
Zamawiającym
a

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

z siedzibą w ……………………………, adres: …………………………………………………..,

zwanym dalej Wykonawcą.

Podstawa prawna:

Umowa  została  zawarta  w  wyniku  przeprowadzenia  postępowanie  w  oparciu  o  wewnętrzną
procedurę zamawiającego o wartości mniejszej  niż 130 000,00 zł  netto zg. z Ustawą z dnia 11
września 2019 r. przepisów Prawa zamówień publicznych

§ 1

Przedmiotem umowy jest  wykonanie usługi zapewnienia ochrony imprez organizowanych przez
Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie obejmującej czas przygotowań i realizacji
wymienionych imprez oraz imprez towarzyszących. Harmonogram imprez stanowi załącznik nr 1
do umowy.

§2

Usługa ochrony pełnionej przez Wykonawcę obejmuje:

1. Opracowanie planu zabezpieczenia mienia i osób imprez rekreacyjnych i imprez masowych
określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2. Uzgodnienie planu zabezpieczenia z Komendą Miejską Policji w Giżycku.

3. Ochronę mienia, imprez masowych oraz całości prac związanych z organizacją imprez, jakie
wymieniono w  załączniku nr 1 do niniejszej umowy

5. Pełnienie roli służby porządkowej i informacyjnej Zamawiającego.

6. Wyznaczenie kierownika do spraw bezpieczeństwa, który będzie reprezentował Wykonawcę i
Zamawiającego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezach
masowych.

7. Oznakowanie terenu imprezy masowej zgodne z obowiązującymi przepisami.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że   posiada   Koncesję  Ministerstwa   Spraw   Wewnętrznych

i Administracji nr …………………………………., a w związku  z  tym



  –   w   myśl  obowiązujących  w  Polsce  przepisów  prawnych  –  może  świadczyć  usługi
polegające  na  ochronie  obiektów  i  ochronie  imprez  masowych.  Kopia  koncesji  stanowi
załącznik nr 2 do umowy.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  stosowne  uprawnienia  do  opracowywania  planów

zabezpieczeń  imprez  masowych  wyczerpujących  znamiona  Ustawy  z  dnia  20.03.2009  o
bezpieczeństwie imprez masowych.

§4

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.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  pracownikom  ochrony  jednolitego  stroju
(umundurowania) i wyposażenia w łączność radiową.

§5

Wykonawca zapewniając służbę porządkową (ochronę) do imprez, bezwzględnie musi przestrzegać
postanowień Ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62 poz.
504 z pó źn. zm.).

§ 6

1. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  swoich  pracowników i  inne  osoby,  którym
zleca  wykonanie  niniejszej  umowy  (na  podstawie  umowy-zlecenia,  umowy  o  dzieło  lub
innych) oraz za działania tych osób.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie usług ochrony przez osoby poniżej 18 roku
życia

§7

Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli sposobu wykonania zabezpieczenia przez upoważnioną
osobę.

§8

1. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia (obejmujące również
szkody związane z ochroną imprez masowych).

2. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  właściwego  przygotowania  obiektu/miejsca  imprezy  pod
względem BHP i P.Poż., a obie strony umowy są zobowiązane do ścisłej współpracy w celu
utrzymania tego stanu.

§ 10

1. Z  tytułu  wykonania  usług  określonych  w załączniku nr 1 do niniejszej  umowy  Wykonawca
otrzyma  wynagrodzenie  w  kwocie  brutto  wyliczone  na  podstawie  iloczynu  godzin
zabezpieczenia  i  ceny jednostkowej  opłaty za  godzinę  wynoszącą  ………………………….
zgodnie ze złożoną ofertą  z dnia ……………….  Wynagrodzenie zawiera podatek VAT w
wysokości  23%. Całkowita kwota brutto wynikająca z realizacji  całego zamówienia wynosi
…………………..



2. Wykonawca wystawi fakturę VAT po każdej imprezie. 

3. Wynagrodzenie  płatne  będzie  przez  Zamawiającego  przelewem  na  rachunek  bankowy
Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.

4. Zamawiający w przypadku dodatkowych zleceń ustali z wykonawcą harmonogram wydarzenia
oraz płatność w oparciu o ceny złożone w ofercie z dnia …………………….

§ 11

1. W  przypadku  niewłaściwego  wywiązania  się  przez  Wykonawcę  z  postanowień  niniejszej
Umowy,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  obniżenia  ustalonego  wynagrodzenia,
stosownie  do  stopnia  naruszenia  obowiązków  przez  Wykonawcę.  Ponadto  w  takich
przypadkach, a także w przypadkach nie wywiązania się z postanowień Umowy, Wykonawca
jest zobowiązany do naprawienia wynikłej dla Zamawiającego lub osób trzecich szkody.

2. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  lub  jej  rozwiązania  przez  Zamawiającego  albo
Wykonawcę  z  przyczyn  dotyczących  wyłącznie  Wykonawcy,  Wykonawca  uiści
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa
w § 10 ust.1 umowy.

3. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  lub  jej  rozwiązania  przez  Zamawiającego  albo
Wykonawcę  z  przyczyn  dotyczących  wyłącznie  Zamawiającego,  Zamawiający  uiści
Wykonawcy karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w§
10 ust.1 umowy.

4. W  przypadku  nie  wykonania  lub  nienależytego  przedmiotu  umowy  przez  Wykonawcę,
Wykonawca uiści Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego,
o  którym  mowa  §  10  ust.1  umowy,  za  każdy  przypadek  niewykonania  lub  nienależytego
wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  przez  Zamawiającego  kwot  zastrzeżonych  kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższy wysokość zastrzeżonych w ust. 3,
4, i 5 kar umownych, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego.

7. W  przypadku  naruszenia  §  6  ust.2  Zamawiający  naliczy  Wykonawcy  karę  umowną  w
wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w § 10 ust.1. W takim przypadku
Wykonawca będzie  zobowiązany do zastąpienia  takiego pracownika ochrony pracownikiem
pełnoletnim.

§ 12

1. Umowę niniejszą zawiera się na czas określony – od dnia podpisania do dnia 31.12.2022r. 

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  rozwiązania  niniejszej  umowy  ze  skutkiem
natychmiastowym, w przypadku:
1) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy,

2) łamania przepisów prawa,

3) braku współpracy lub nie stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych z ramienia
Zamawiającego za realizację imprezy,

4) utraty przez Wykonawcę uprawnień do realizacji Umowy (Koncesja),



5) wygaśnięcia ubezpieczenia OC, o którym mowa w § 8 niniejsze j umowy

§ 13

1. Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  szkody  wynikłe  z  niewykonania  lub  nienależytego
wykonania ochrony.

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.

§ 14

Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszej umowy będą:

- ze strony Zamawiającego: ………………..……..., telefon: ….………………..

- ze strony Wykonawcy: .........................., telefon: +........................, kom: ............................... .

§ 15

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obu stron tej umowy
pod  rygorem  nieważności  i  są  dopuszczalne,  o  ile  nie  naruszają  ustawy  Prawo  Zamówień
Publicznych.

§ 16

1. Strony niniejszej  umowy deklarują  chęć  porozumienia  we  wszystkich  kwestiach  spornych,
które mogą wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy.

2. W razie niemożności dojścia do porozumienia na drodze negocjacji wszelkie spory z tytułu
niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny z siedzibą w Szczecinie.

§ 17

Wszelkie informacje i korespondencje dotyczące ochrony obie strony będą traktowały jako poufne.

§ 18

Ewentualne  spory  mogące  powstać  na  tle  stosowania  postanowień  niniejszej  umowy  będą
rozstrzygane polubownie, a w razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia poddane zostaną
pod rozstrzygnięcie przez sądy powszechne, właściwe dla siedziby Zamawiającego.

Niniejszą umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający: Wykonawca:

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

Załącznik nr 1 do umowy z dnia ……………………….



23 czerwca 2022 – Noc Świętojańska (Ryn) – impreza rekreacyjna – 20:30 – 22:00 – 5 osób
ochrony

25 czerwca 2022 – Eksplozja Kolorów (Ryn) –  impreza masowa (zgłoszenie na 1000 osób) – 17 :
00 – 23:00  -17 osób ochrony 

23 lipca 2022r. - Dni Rynu - Koncert Patrycji Markowskiej (Ryn) -  impreza masowa (zgłoszenie
na 2 500 osób) – 18:00 – 23:00 – 32 osoby ochrony

13 sierpnia 2022r. –  Masuria (Ryn) – zabezpieczenie przejścia parady ulicami miasta (10 osób
ochrony) – 11:30 – 13:30 oraz  impreza masowa (zgłoszenie na 2 000 osób) – 20:00 – 23:00 – 27
osób ochrony

20 sierpnia 2022r. – koncert hip-hop  (Ryn)  - impreza rekreacyjna – 19:00 – 24:00 – 10 osób
ochrony 

3 września 2022r. - dożynki  (Sterławki Wielkie) – impreza rekreacyjna – 2 osoby od godz. 13:00
od 18:00 – od 18:00 – 24:00 - 15 osób ochrony  


