
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/MDK/ORG/2013 

z dnia 05.12.2013r. 

Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 14000 euro pn.: 

„Ochrona imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury w 2014 roku obejmująca czas 

przygotowań i realizacji imprez” 

CPV 79.71.00.00-4 

 

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych t. j. z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz.759 z 

późn. zm.) 

 

Zamawiający: 

Miejski Dom Kultury 

ul. Wojska Polskiego 1/1 

72-600 Świnoujście 

tel/fax 91 321 59 49 

email: org@mdk.swinoujscie.pl 

www.mdk.swinoujscie.pl 

 

 zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

„Ochronę imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury w 2014 roku obejmującą czas 

przygotowań i realizacji imprez”. 

 

 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest określenie stawki za 1 roboczogodzinę 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 23 marca 2012 r. w 

sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby 

porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. nr 52, poz. 308). 

Usługa obejmuje min.: ochronę terenu imprezy, zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom, 

w tym ochronę osobistą, widzom i wszystkim osobom biorącym udział w imprezach oraz 

zabezpieczenie ich mienia, zabezpieczenie terenu, z którego będzie realizowany pokaz 

pirotechniczny, ochronę sprzętu technicznego w godzinach nocnych, ewentualny udział grupy 

interwencyjnej z samochodem.  

2. Imprezy, o których mowa w punkcie 1. będą organizowane przez MDK na terenie miasta 

Świnoujścia (np. Amfiteatr Miejski, Muszla Koncertowa, Basen Północny, Wybrzeże 

Władysława IV, Filie MDK). 

3. W czasie trwania umowy przewiduje się następujące imprezy: 

     a.   Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

termin 12.01.2014 

miejsce: Pl. Mickiewicza/Sala teatralna MDK w Świnoujściu 

czas realizacji koncertów: 16.00 – 21.00 

przewidywana liczba widzów: ogółem ok. 2.000 

b. Dni Morza 

termin: 20.06 – 21.06.2014 

miejsce: Basen Północny w Świnoujściu 

czas realizacji koncertów: 18.00 – 3.00 

przewidywana liczba widzów: ogółem ok. 15.000 



       c.  Dzień Rybaka 

termin: 29.06.2014 

miejsce: Warszów/Świnoujściu 

czas realizacji koncertów: 18.00 – 2.00 

przewidywana liczba widzów: ogółem ok. 5.000 

d. Pływający Festiwal Piosenki Morskiej Wiatrak 2014, Świnoujście Sail 

termin: 15 – 17.08.2014 

miejsce: Wybrzeże Władysława IV, Muszla Koncertowa ,Amfiteatr w Świnoujściu 

czas realizacji koncertów: 16.00 – 2.00 

przewidywana liczba widzów: ogółem ok. 10.000 

e. Sylwester Miejski 2014 

termin: 31.12.2014 

miejsce: Muszla Koncertowa w Świnoujściu 

czas realizacji koncertu: 22.00 – 2.00 

przewidywana liczba widzów: ogółem ok. 900 

       f.  Świnoujskie Lato Artystyczne 

termin: czerwiec – wrzesień 

miejsce: Amfiteatr, ul. Chopina 

czas realizacji koncertów: 18.00 – 22.00 

przewidywana liczba widzów: 2709 

       g.  Koncerty Promenadowe 

termin: czerwiec – wrzesień 

miejsce: Muszla Koncertowa - promenada 

czas realizacji koncertów: 18.00 – 22.00 

przewidywana liczba widzów: ok. 1000 

Ilość imprez w okresie trwania umowy może ulec zmianie. Zamawiający będzie rozliczał 

się z Wykonawcą za rzeczywistą ilość przepracowanych roboczogodzin. 

4. Ilość osób ochrony w czasie przygotowań i realizacji imprezy będzie uzależniona od 

przewidywanej liczby uczestników (widzów). 

 

II. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2014r. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków: 

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Oznacza to, że Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydaną na podstawie Ustawy z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. 

zm.). 

2. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym 

Oznacza to, że wykonawca dysponuje co najmniej 10 profesjonalnymi radiotelefonami o 

parametrach technicznych o mocy powyżej 1 W. 

3. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Oznacza to, że Wykonawca 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.  

 

 

 



      IV. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty: 

1. Prawidłowo wypełniony formularz zapytania ofertowego, przygotowany w oparciu o 

wzór podany w Załączniku Nr 1. 

2. Kserokopię koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia 

realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, ważną przez cały okres trwania 

umowy. 

3. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym 

(Załącznik Nr 2). 

4. Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – licencje pracownika ochrony fizycznej I 

lub II stopnia (wzór - Załącznik Nr 3). 

5. Dowód opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia. 

6. Podpisany wzór umowy jako załącznik (wzór umowy – Załącznik Nr 4). 

 

 

     V. Kryterium oceny ofert: 

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium cenowego: 

Cena = 100% 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom oraz uzyska najwyższą ilość punktów wyliczonych w oparciu o poniższy wzór: 

 

najniższa oferta cenowa brutto za 1 roboczogodzinę     X  100% = liczba punktów 

cena brutto 1 roboczogodziny oferty badanej 

 

Wygra oferta, która uzyska największą ilość punktów. 

 

 VI. Istotne postanowienia umowy: 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne za rzeczywistą ilość przepracowanych roboczogodzin 

oraz odpowiednią stawkę za roboczogodzinę.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie zlecenia wystawionego na poszczególne 

imprezy. 

 

 VI. Miejsce i termin składania ofert:  

Ofertę wypełnioną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego 

należy: przesłać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście (pok. Nr 321) na adres 

Zamawiającego:  

Miejski Dom Kultury 

ul. Wojska Polskiego 1/1 

72-600 Świnoujścia 

tel/fax 91 321 59 49 

email: org@mdk.swinoujscie.pl 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2013 r. do godziny 12:00 

 

VII. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

 Miejski Dom Kultury przy ulicy Wojska Polskiego 1/1, dnia 19 grudnia 2013 r. godz. 14:00 

VIII. Osoby uprawnione do kontaktów: 

 - Robert Miecznik – Specjalista d/s Organizacji Imprez 

Tel. 91 327 87 64 

 



 

Załączniki: 

1. Formularz zapytania ofertowego -  Załącznik Nr 1 

2. Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem technicznym – Załącznik Nr 2 

3. Oświadczenie o dysponowaniu osobami z uprawnieniami – Załącznik Nr 3 

4. Wzór umowy – Załącznik Nr 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam 

Dyrektor MDK 

Leon Ryszard Kowalski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr  35/MDK/ORG/2013 

 

 

 

FORMULARZ - OFERTA  

do Zapytania ofertowego nr 35/MDK/ORG/2013 

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 14000 euro netto pn: 

„Ochrona imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury w 2014 roku obejmująca czas 

przygotowań i realizacji imprez” 

 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Miejski Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 1/1, 72-600 Świnoujście, NIP: 855-14-92-635,  

2. Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady 

konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub 

roboty budowlane których wartość nie przekracza kwoty 14000euro. 

 

3. Nazwa i adres Wykonawcy 

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

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

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

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

 

5. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

.......................................zł netto, (słownie:…………………………………………………………) 

VAT ……………………..% co stanowi ………………(słownie: …………………………………) 

Cena brutto roboczogodziny: 

……………………….zł brutto, (słownie:…………………………………………………………..) 

 

Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania 

przedmiotowego zamówienia. 

 

 

6. Deklaruję ponadto, że: 

a.  Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. W razie wybrania 

naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w niniejszym 

postępowaniu. 

b. Zapoznaliśmy się ze wzorem umowy w niniejszym postępowaniu, akceptujemy i nie wnosimy do niego 

żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

c. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 

określonych we wzorze umowy załączonym do Zapytania Ofertowego, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

d. Dysponujemy środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całego zamówienia. 

e. Upoważniamy Zamawiającego bądź upoważnionych przez niego przedstawicieli do przeprowadzenia 

wszelkich badań mających na celu sprawdzenie dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnienia 

formalnych i technicznych aspektów naszej oferty.  

7. Niniejsza oferta została złożona na ……. (podać liczbę stron) kolejno ponumerowanych stronach. 



8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem technicznym – Załącznik Nr 2 

2. Oświadczenie o dysponowaniu osobami z uprawnieniami – Załącznik Nr 3 

3. Wzór umowy – Załącznik Nr 4 

        

 

 

 

 

…………………………………..   …………………………………………. 
                  Miejsce i data      Podpis i pieczęć Wykonawcy 
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 35/MDK/ORG/2013 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU WYMAGANYM 

SPRZĘTEM TECHNICZNYM 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

 

Adres Wykonawcy: 

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

 

 

Oświadczamy, że dysponujemy własnym/udostępnionym* potencjałem technicznym potrzebnym do 

realizacji zamówienia ujętym  niniejszym w Zapytaniu ofertowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

…………………………………..   …………………………………………. 
                  Miejsce i data      Podpis i pieczęć Wykonawcy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 35/MDK/ORG/2013 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU OSOBAMI Z UPRAWNIENIAMI 

 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

 

Adres Wykonawcy: 

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

 

 

Niniejszym oświadczam, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane przepisami prawa uprawnienia – licencje pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………..   …………………………………………. 
                  Miejsce i data      Podpis i pieczęć Wykonawcy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 35/MDK/ORG/2013 

 

 

 

 

UMOWA Nr …/MDK/2013 projekt 

o świadczeniu 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 firmą: ………………………………………………………………………………….., 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 35/MDK/ORG/2013 z dnia 05.12.2013r., Na wykonanie 

zamówienia o wartości szacunkowej do 14000 euro pn.: „Ochrona imprez organizowanych 

przez Miejski Dom Kultury w 2014 roku obejmująca czas przygotowań i realizacji imprez” 

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

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest określenie stawki za 1 roboczogodzinę usługi polegającej na 

zapewnieniu ochrony fizycznej imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, 

obejmującej czas przygotowań i realizacji niżej wymienionych imprez:  

     a.   Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Termin 12.01.2014 

miejsce: Pl. Mickiewicza/Sala teatralna MDK w Świnoujściu 

czas realizacji koncertów: 16.00 – 21.00 

przewidywana liczba widzów: ogółem ok. 2.000 

b. Dni Morza 

termin: 20.06 – 21.06.2014 

miejsce: Basen Północny w Świnoujściu 

czas realizacji koncertów: 18.00 – 3.00 

przewidywana liczba widzów: ogółem ok. 15.000 

       c.  Dzień Rybaka 

termin: 29.06.2014 

miejsce: Warszów/Świnoujściu 

czas realizacji koncertów: 18.00 – 2.00 

przewidywana liczba widzów: ogółem ok. 5.000 

 



d. Pływający Festiwal Piosenki Morskiej Wiatrak 2014, Świnoujście Sail 

termin: 15 – 17.08.2014 

miejsce: Wybrzeże Władysława IV, Muszla Koncertowa, Amfiteatr w Świnoujściu 

czas realizacji koncertów: 16.00 – 2.00 

przewidywana liczba widzów: ogółem ok. 10.000 

e. Sylwester Miejski 2014 

termin: 31.12.2014 

miejsce: Muszla Koncertowa w Świnoujściu 

czas realizacji koncertu: 22.00 – 2.00 

przewidywana liczba widzów: ogółem ok. 900 

       f.  Świnoujskie Lato Artystyczne 

termin: czerwiec – wrzesień 

miejsce: Amfiteatr, ul. Chopina 

czas realizacji koncertów: 18.00 – 22.00 

przewidywana liczba widzów: 2709 

       g.  Koncerty Promenadowe 

termin: czerwiec – wrzesień 

miejsce: Muszla Koncertowa - promenada 

czas realizacji koncertów: 18.00 – 22.00 

przewidywana liczba widzów: ok. 1000 

 

§ 2 

 

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

dnia 31 grudnia 2014r. 

 

§ 3 

 

Usługa ochrony pełnionej przez Wykonawcę obejmuje: 

1. Opracowanie planu zabezpieczenia mienia i osób w trakcie przygotowań i imprez określonych w  

§ 1 punkcie 1. 

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 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 posiada także 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.  

 

 

 

 



§ 5 

 

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. 

 

§ 6 

  

Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli sposobu wykonania zabezpieczenia przez 

upoważnioną osobę. 

 

§ 7 

 

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. Nr 62, poz. 504),  

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 (Dz.U. Nr 

183, poz. 1087). 

3. Postanowienie niniejszego paragrafu zobowiązuje również Wykonawcę do przedstawienia 

Zamawiającemu dokumentów dotyczących zabezpieczenia imprez, niezbędnych do złożenia 

wniosku do Prezydenta Miasta Świnoujście o wydanie zezwolenia na przeprowadzanie imprez 

masowych. 

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. 

 

§ 8 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy co najmniej na …………….. dni 

przed imprezą o liczbie osób niezbędnych do zabezpieczenia danej imprezy. 

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

zabezpieczenia danej imprezy o co najwyżej ………………………..% jeżeli o potrzebie tej korekty 

zostanie zawiadomiony do 24 godzin przed imprezą. 

 

 



§ 9 

 

Zamawiający zobowiązuje się do właściwego przygotowania obiektu/miejsca imprezy pod 

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

utrzymania tego stanu. 

 

§ 10 

 

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

oparciu o stawkę w wysokości ………………. netto (słownie: ………………………….. złotych 

netto) za roboczogodzinę.  

2. Stawka za roboczogodzinę wynika z oferty Wykonawcy złożonej do Zapytania ofertowego nr 

35/MDK/ORG/2013, która stanowi integralną część niniejszej umowy. 

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

zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca będzie wystawiać faktury VAT w oparciu o ww. stawki i ilość faktycznie 

przepracowanych roboczogodzin po odbyciu się imprezy. 

4. Wynagrodzenia płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w terminie 

do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

 

 

§ 11 

 

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 lub jego pracowników i osoby, o których mowa w § 5. 

Ponad to 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. 

 

§ 12 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku: 

1. rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, 

2. łamania przepisów prawa, 

3. utraty przez Wykonawcę uprawnień do realizacji umowy (koncesja), 

4. wygaśnięcia ubezpieczenia OC, o którym mowa w  § 7 niniejszej umowy, lub częściowego 

wykorzystania sumy ubezpieczenia w zakresie zagrażającym niemożnością zaspokojenia 

ewentualnych roszczeń Zamawiającego, 

5. braku współpracy lub nie stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych z ramienia 

Zamawiającego za realizację imprezy. 

 

§ 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 

 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólnie 

obowiązujące przepisy prawne oraz zobowiązania Wykonawcy zawarte w Ofercie z dnia 05.12.2013 

roku.  

 

§ 15 

 

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

 

§ 16 

 

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 

 

 

§ 17 

 

Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

 

§ 18 

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego jedną otrzymuje Zamawiający. a 

jedną Wykonawca 

 

§ 19 

 

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