
zał. nr 3 do Specyfikacji (wzór umowy – ochrona imprez) 

Umowa 

zawarta w dniu …………….. 2020 r. pomiędzy: 
Miejskim Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, 
NIP: 661 – 14 – 09 - 833,  reprezentowanym przez Jacka Kowalczyka – Dyrektora 
MCK, zwanym dalej Zamawiającym,  
a 
firmą ………………………………………………………………………………… 
posiadającą  koncesję  nr ………………………………..  z dnia  ……………………... 
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie  ochrony osób i mienia  zwaną 
w dalszej części umowy  „Wykonawcą" , reprezentowaną  przez:  
…………………………………………………………………………………. 
po wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej progów określonych 
na podstawie art. 138g ustawy Pzp zgodnie z procedurą, spełniającą wymogi 
określone w art. 138o ust 2- 4 ustawy Pzp została zawarta umowa  o następującej 
treści: 

§ 1. 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do realizacji ochronę imprez 
organizowanych przez MCK  w 2021 r. polegającą na zapewnieniu bezpieczeństwa 
osób uczestniczących w imprezach oraz zabezpieczeniu porządku podczas imprez. 

2. Zakres zamówienia obejmuje ochronę: 

Data 
imprezy

Nazwa 
imprezy

Miejsce 
imprezy

Charakter 
imprezy

Przewidywan
a liczba 

osobogodzin

Czas trwania 
imprezy/

liczba 
ochrony

styczeń Wielka 
Orkiestra 
Świątecznej 

Pomocy

Rynek niemasowa 60 6 godzin/10 
osób

marzec Dzień Kobiet Hala 
MOSiR

masowa 148 4 godziny/37 
osób

marzec Wielkanocny 
Ryneczek 

Rynek niemasowa 40 4 godziny/10 
osób

maj Ostrowieckie 
Spotkania 
Szantowe

Park 
Miejski

niemasowa 50 5 godzin/10 
osób

czerwiec Dzień 
Dziecka 

Park 
Miejski

niemasowa 40 4 godziny/10 
osób



§ 2. 
1. Czas trwania umowy ustala się na okres  od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 
2. O każdej imprezie Wykonawca będzie informowany z co najmniej                             

14 – dniowym wyprzedzeniem, w przypadku imprezy masowej z co najmniej  

45 -  dniowym wyprzedzeniem. Informacja ta zawierać będzie określenie 

charakteru imprezy, miejsca imprezy i czasu jej trwania oraz określenie ilości 

pracowników niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia imprezy.  

3. Kwota łącznego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonywania umowy                  

w okresie jej trwania nie może być wyższa niż …zł netto (słownie: … złotych, 

00/100) plus należny podatek vat. Wartość ta może ulec zmianie, w tym 

czerwiec Noc 
Świętojańska

Park 
Miejski

niemasowa 50 5 godzin/10 
osób

czerwiec Dni Ostrowca Stadion 
KSZO

masowa 360 4 godziny/25 
osób 

4 godziny/65 
osób

czerwiec Dni Ostrowca Park 
Miejski

niemasowa 140 7 godzin/20 
osób

lipiec Wielki Ogień Park 
Miejski

niemasowa 180 2x (2 dni) 
6 godzin/15 

osób

sierpień Seans Nocy 
Letniej 

Rynek niemasowa 50 5x (5 dni) 
5 godzin/2 

osoby

sierpień Zakończenie 
Wakacji 

Stadion 
KSZO

masowa 360 4 godziny/25 
osób 

4 godziny/65 
osób

grudzień Spotkanie                       
z Mikołajem

Rynek niemasowa 40 4 godziny/10 
osób

grudzień Spotkanie 
Wigilijne

Rynek niemasowa 40 4 godziny/10 
osób

31 grudnia Sylwester Rynek masowa 200 1 godzina/15 
osób 

5 godzin/37 
osób

------------- Ochrona 
sprzętu, 
sceny 

plenerowej 
itp. przed i po 

imprezach

Miejsca 
imprez

-------------- 100



zwiększeniu o 10%, w sytuacji gdy faktyczne potrzeby zamawiającego                           

w okresie obowiązywania umowy będą inne. 

4. Strony ustalają, że przewidywane w ust.2 par.1. terminy imprez i ilość godzin 

mają charakter orientacyjny i nie są wiążące dla żadnej ze stron. Imprezy 

mogą ulec przesunięciu lub odwołaniu, wydłużeniu lub skróceniu. Możliwe jest 

również organizowanie dodatkowych imprez lub zmiana charakteru imprez już 

zaplanowanych. Ilość osobogodzin określona w ust.2 par.1. może się zmienić. 

5. Wykonawca nie może rościć sobie żadnych praw wobec Zamawiającego,                 

w sytuacji zmniejszenia się zakresu przedmiotu umowy, tj. jeżeli zaplanowana 

impreza się nie odbędzie, lub jeżeli zostanie skrócony jej czas. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada w stałej dyspozycji minimum 30 

pracowników służby informacyjnej oraz minimum 10 pracowników służby 

porządkowej. Wykaz tychże pracowników z  podaniem numerów zaświadczeń 

oraz informacją o sposobie ich zatrudnienia stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy, przy czym Wykonawca oświadcza, że 20% ww. 

pracowników zatrudnia na podstawie umowy o pracę. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada możliwość zwiększenia stanu osobowego 

ochrony danej imprezy o 20%, jeżeli na co najmniej 2 godziny przed 

planowaną imprezą  uzyska informację od Zamawiającego o takim 

zapotrzebowaniu. 

§ 3. 
1. Ustala się następujące warunki płatności Wykonawcy za wykonaną usługę: 

1) koszt jednej osobogodziny ochrony w przypadku imprezy masowej             

wynosi …………  zł (słownie: ………) netto plus 23% podatku VAT, tj. 

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

2) koszt jednej osobogodziny ochrony w przypadku imprezy nie masowej 
wynosi …………  zł (słownie: ………) netto plus 23% podatku VAT, tj. 
razem ……………….. zł (słownie: ………)  brutto. 

3) koszt jednej osobogodziny ochrony w przypadku ochrony imprezy 
sy lwes t rowe j na Rynku wynos i …………  z ł ( s łown ie : 
………………………) netto plus 23% podatku VAT, tj. razem 
……………….. zł (słownie: ……………)  brutto. 

4) koszt jednej osobogodziny ochrony w przypadku ochrony fizycznej 
sprzętu przed i po koncertach wynosi …………  zł (słownie: 



………………………) netto plus 23% podatku VAT, tj. razem 
……………….. zł (słownie: ……………)  brutto. 

2. Płatność dokonana zostanie przelewem, do 21 dni od daty  wystawienia 
faktury przez Wykonawcę (osobno po każdej imprezie) i dostarczenia jej 
do Zamawiającego. 

§ 4. 
Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu umowy do działania                

z należytą starannością i odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

§ 5. 
1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia 

umowy w przypadku, w którym Wykonawca w nieprawidłowy sposób lub                                  

z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa będzie realizował swoje 

obowiązki podczas imprez, narażając uczestników imprez przez siebie 

ochranianych na utratę mienia, zdrowia lub życia. 

§ 6. 
Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 7. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Ustawy  Prawo  zamówień publicznych, oraz właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 8. 
Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd 
Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 9. 



Umowa niniejsza nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku posiadania wymaganych 
prawem pozwoleń i koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej wykonywanej 
w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz z obowiązku posiadania polisy 
obejmującej ochronę imprez masowych na kwotę nie mniejszą niż 500 000, 00 zł 
przez cały czas trwania umowy. 

§ 10. 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla każdej ze stron. 

ZAMAWIAJĄCY:                                                          WYKONAWCA: 

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


