CZĘŚĆ II - PROJEKT UMOWY
ZP/27-1/PN/2017
UMOWA nr………..

zawarta w dniu ……………………………... w Gdańsku pomiędzy:
Narodowe Muzeum Morskim w Gdańsku, z siedzibą 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13, działającym
zgodnie z wpisem do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego nr 14/92, Regon 000635075, NIP 583-12-81-033, reprezentowanym przez:
Jerzego Litwina
Mirosławę Bednarz

-

Dyrektora
Głównego Księgowego

zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………….., z siedzibą w ……………………, przy ul.
……………….., zarejestrowanym w ……………………………..Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: ……………., NIP: …………………, REGON: …………………………, kapitał zakładowy
………………….. reprezentowanym przez :
1. ……………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.
Umowa niniejsza zostaje zawarta w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia …………… z dnia …………………..., przeprowadzonego
zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
|z 2015 r. poz. 2164 ze zm).
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług przez agencję pracy tymczasowej polegających na
skierowaniu w miarę zapotrzebowania zgłaszanego przez Zamawiającego, osób do wykonywania
pracy tymczasowej - czynności określonych w Załączniku nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia” stanowiącym załącznik do umowy i zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik
nr 2 do umowy, w okresie 70 dni od dnia podpisania umowy.
2. Osoby skierowane do pracy w Narodowym Muzeum Morskim będą pracowały zgodnie z
harmonogramem ustalonym przez Kierownika Obiektu w równoważnym systemie czasu pracy w
przeciętnie 40-sto godzinnym tygodniu pracy z możliwością pracy do 12 godzin na dobę
w 1 – miesięcznym okresie rozliczeniowym z zachowaniem norm odpoczynku zgodnie z art. 133
Kodeksu Pracy.
3. Miejscem wykonania usługi jest Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku i jego oddziały mieszczące
się:
a) Gdańsk - Statek Muzeum Sołdek, ul. Ołowianka 9-13
b) Gdynia - Statek Muzeum Dar Pomorza, Al. Jana Pawła II

c) Gdańsk- Spichlerze, ul. Ołowianka 9-13,
d) Gdańsk – Żuraw oraz Ośrodek Kultury Morskiej, ul. Tokarska 21-25
d) Kąty Rybackie – Muzeum Zalewu Wiślanego, ul. ul. Rybacka 64 82-110 Sztutowo
e) Tczew – Muzeum Wisły w Tczewie ul. 30 Stycznia 4 83-110 Tczew
d) w razie konieczności – inne oddziały Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie trwania umowy z wyprzedzeniem 10 – dniowym ma prawo do
podjęcia decyzji o zmniejszeniu liczby pracowników tymczasowych, realizujących w imieniu
Wykonawcy usługi, w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia woli Zamawiającego.
5. Realizacja usługi odbywać się będzie w oparciu o Ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608) oraz na podstawie innych właściwych
przepisów prawa.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania Usług objętych Umową
oraz zobowiązuje się posiadać ważny przez czas obowiązywania Umowy wpis do rejestru
podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69,poz.415 z późn.
zm.).
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§2
WYKONANIE UMOWY
Wykonawca skieruje pracowników tymczasowych w celu świadczenia usług na rzecz
Zamawiającego na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień oraz na zasadach
przewidzianych w treści niniejszej Umowy.
Wykonawca oświadcza, iż pracownicy tymczasowi zostaną zatrudnieni przez niego zgodnie z
zasadami przewidzianymi w przepisach prawa pracy. Tym samym Wykonawca zobowiązuje się
przestrzegać wszelkich wymogów określonych przepisami prawa odnośnie Pracowników, w tym
obowiązku w szczególności wypłaty wynagrodzenia oraz innych należności z tytułu świadczenia
pracy, obowiązków związanych z rozliczaniem pracowników dla celów podatku dochodowego od
osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych.
Skierowani do świadczenia usług Pracownicy przystąpią do wykonywania zleconych czynności po
doręczeniu aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań oraz zdolność
do wykonywania umówionej pracy, zgodnie z dyspozycją przepisów prawa pracy.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.:
a) dokonywanie wszelkich czynności związanych z zatrudnieniem pracowników tymczasowych
wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
b) zapewnienie zastępstwa za zatrudnionego pracownika tymczasowego w przypadku jego
usprawiedliwionej nieobecności (urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie) trwającej dłużej niż 14
dni niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 48h od zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez
Zamawiającego;
c) zapewnienie zmiany zatrudnionego pracownika w szczególnych przypadkach takich jak m.in:
niewłaściwe świadczenie pracy przez pracownika, rezygnacji z zatrudnienia, porzucenia pracy,
niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 24h od zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez
Zamawiającego;
Zamawiający po przeprowadzeniu przez Wykonawcę rekrutacji kandydatów na pracowników
tymczasowych dokona ostatecznego wyboru oraz zatwierdzenia na podstawie przeprowadzonych
rozmów kwalifikacyjnych, listy pracowników tymczasowych przekazanej przez Wykonawcę.
Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie m.in.:
a) zapoznanie osób skierowanych do świadczenia usług z wewnętrznymi przepisami
regulaminowymi obowiązującymi podczas wykonywania przez nich usługi. Zamawiającemu
przysługuje prawo egzekwowania od osób skierowanych do świadczenia usług przestrzegania
zasad i przepisów porządkowych obowiązujących u Zamawiającego.
b) dostarczenie osobom skierowanym do świadczenia usług odzieży i obuwia robocze oraz środków
ochrony indywidualnej, zapewnienia napojów i posiłków profilaktycznych (w przypadku istnienia
takiego obowiązku), przeprowadzenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego
oraz informacji o tym ryzyku;
c) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach
obowiązujących w stosunku do pracowników;
§3
WYNAGRODZENIE
1. Całkowita niegwarantowana wartość umowy zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą Załącznik 2 do
niniejszej Umowy, nie może przekroczyć kwoty netto ………………..zł (słownie zł:
………….…………… ………………………………………………………………………………..)
wartość brutto ……………………zł (słownie zł:…………………………..……………………………..)
2. Wynagrodzenie za usługi w danym miesiącu ustalane będzie w oparciu o faktycznie przepracowane
przez pracownika tymczasowego godziny na podstawie przedłożonych kart pracy, które będą
sprawdzane i zatwierdzane przez Zamawiającego oraz stawki określone przez Wykonawcę
w ofercie stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy
3. Wynagrodzenie dla Wykonawcy naliczane będzie w okresach miesięcznych, w których świadczona
była usługa przez pracowników tymczasowych.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowej usługi.
5. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracownika tymczasowego (urlop wypoczynkowy,
inna nieobecność usprawiedliwiona niepowodująca utraty prawa do wynagrodzenia zgodnie
z obowiązującymi przepisami) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne, zgodne z zasadami
określonymi w niniejszej umowie. Jeżeli w sytuacji określonej powyżej Zamawiający będzie
potrzebował
pracownika, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo na czas
usprawiedliwionej nieobecności pracownika, za które Zamawiający ponosi koszty równolegle.
6. Wynagrodzenie chorobowe pracowników będzie rozliczane w rzeczywistym koszcie (do 33 dni
zwolnienia chorobowego) w formie refakturowania kosztów rzeczywistych powstałych podczas
świadczenia usługi.
7. Określone w umowie i załączniku ilości etatów stanowią wielkość szacunkową i mogą ulec zmianie
w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia ilości
godzin pracy pracowników na poszczególnych stanowiskach (zwiększenie lub zmniejszenie w
zależności od potrzeb Zamawiającego) przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej i niezmienionej
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy ustalonej w niniejszym paragrafie.
8. Zmiana szacowanej liczby pracowników nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla
Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zatrudnioną ilość pracowników wg cen oferty z
dokumentacji przetargowej.
9. Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu zmniejszenia
ilości liczby pracowników określonych w załączniku nr 1 do umowy.
10. Wykonawca za przedmiot umowy będzie wystawiał faktury do dnia 10-ego każdego następnego
miesiąca na kwotę wynikającą z miesięcznego zestawienia realizacji umowy zatwierdzonego przez
Zamawiającego.
11. Płatność wynagrodzenia będzie realizowana przelewem w ciągu ….. dni od dnia dostarczenia przez
Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
12. Za dzień płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
13. Faktury wystawiane będą na: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku NIP 583-12-81-033.
§4
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie odpowiadającym Przedmiotowi Umowy na cały
okres realizacji Przedmiotu Umowy, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 PLN na jedno
i 100 000,00 PLN na wszystkie zdarzenia. Okres obowiązywania umowy ubezpieczenia nie może
być krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy.

2. Jeżeli Wykonawca wykonuje czynności przy pomocy osób trzecich, działających pod jego nadzorem,
podlega on również ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem
lub zaniechaniem tych osób.
3. W przypadku polisy opłacanej w ratach Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego
dostarczania potwierdzenia jej opłacenia.
4. Wykonawca przed wygaśnięciem dotychczasowej polisy jest zobowiązany do dostarczenia
Zamawiającemu, bez osobnego wezwania, polisy obejmującej nowy okres ubezpieczenia na kwotę
nie mniejszą niż wskazana w ust. 1 wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. Niedostarczenie polisy
zostanie potraktowane jako nienależyte wykonanie umowy i będzie skutkowało nałożeniem kar na
Wykonawcę zgodnie z zapisami § 6.
§5
OSOBY KONTAKTOWE
1. Strony oświadczają, iż osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:
a. Zamawiający:
……………………………..
b. Wykonawca:
………………………………
2. Zmiana osób wskazanych w ustępach poprzedzających lub ich danych kontaktowych nie wymaga
zmiany niniejszej Umowy.
§6
KARY UMOWNE
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po drugiej
stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1
umowy za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 1 a.
2. W przypadku nie spełnienia wymogu przedstawienia aktualnej polisy ubezpieczeniowej, o którym
mowa w § 4 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości
brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy. Zamawiający będzie ponadto uprawniony do odstąpienia od
umowy gdy opóźnienie Wykonawcy w przedstawieniu kopii aktualnej polisy przekroczy 14 dni.
3. W przypadku nie dotrzymania terminów o których mowa w § 2 ust. 4 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia w obsadzeniu
każdego nieobsadzonego stanowiska pracy.
4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, któregokolwiek z pracowników tymczasowych
Wykonawcy oraz jego podwykonawców obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 7
ust. 5 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za
każdorazowe naruszenie tego obowiązku w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania
Zamawiającego.
5. W przypadku dwukrotnego uchybienia obowiązkom wynikającym z umowy, w szczególności
nieobsadzenia stanowiska zgodnie z umową, niezapewnienia zastępstwa w odpowiednim czasie
zgodnie z niniejszą umową lub złożoną ofertą Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem
natychmiastowym i naliczyć karę umowną, o której mowa w ust. 1.
6. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby
trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w tym pracowników tymczasowych, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania
umowy.
7. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa.
8. Wykonawca wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę na dokonywanie potrąceń kar umownych
z jego wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§7
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Wykonawca oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych Pracowników Tymczasowych.
2. Dane osobowe Pracowników Tymczasowych będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy.
3. Każda ze strony w przypadku uzyskania dostępu do danych osobowych zobowiązują się
zastosować zgodnie z wymogami art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) środki techniczne i organizacyjne mające na
celu należyte zabezpieczenie danych, w szczególności przed ich utratą, uszkodzeniem,
pozyskaniem lub udostępnieniem przez osobę trzecią.
4. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich danych pozyskanych przy
wykonywaniu umowy, w tym danych osobowych, a także innych informacji mogących mieć charakter
poufny, dotyczących przedmiotu umowy. W szczególności jako poufne należy traktować wszelkie
materiały przekazane przez Zamawiającego.
5. W przypadku ujawnienia przez Wykonawcę danych pozyskanych przy wykonywaniu niniejszej
umowy, jak również innych informacji mających charakter informacji poufnych, dotyczących realizacji
przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do żądania kary umownej,
przewidzianej w niniejszej umowie w § 6.
§8
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Umowa obowiązuje w okresie 70 dni od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania wartości brutto,
o której mowa w § 3 ust. 1.
§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZMIANA UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych;
b) ze skutkiem na przyszłość w przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub złożenia
wniosku o ogłoszenie jego upadłości lub wszczęcie postępowania naprawczego w terminie
1 miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
c) ze skutkiem na przyszłość jeżeli Wykonawca zaprzestał wykonywania obowiązków wynikających
z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie na dłużej niż 14 dni i nie podjął ich niezwłocznie
wykonywania pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do
skorzystania z prawa odstąpienia w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia, nie później
jednak niż w dniu zakończenia umowy;
d) ze skutkiem na przyszłość w przypadku nie spełnienia wymogu przedstawienia aktualnej polisy
ubezpieczeniowej, o którym mowa w § 4 ust. 4 w terminie 7 dni od daty wysłania do wykonawcy
wezwania przez Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa
odstąpienia w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia, nie później jednak niż w dniu
zakończenia umowy;
e) w razie wykreślenia wykonawcy z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian
umowy. Zmiany w umowie wynikać mogą w szczególności z tytułu:
a) zmiany całkowitego wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy w przypadku
zwiększenia ilości godzin na stanowiskach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. W takim
wypadku całkowite wynagrodzenie będzie liczone według stawek godzinowych podanych w ofercie
Wykonawcy.
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b) Zmiany miejsca wykonywania usług, będącej następstwem zmian organizacyjnych po stronie
Zamawiającego, w tym w szczególności takich jak: rozszerzenie, odwieszenie, rozpoczęcie,
ograniczenie, zawieszenie, zakończenie działalności Zamawiającego w posiadanych obiektach lub
częściach tych obiektów.
Wszystkie zmiany treści umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron na piśmie w formie aneksu do
niniejszej umowy pod rygorem nieważności.
Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy strony będą rozstrzygały polubownie.
Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego rozpatrzenia
będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej
Umowy.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych
i przepisy ustawy – Kodeks Cywilny, jak również inne obowiązujące przepisy prawa.
§ 11
ZAŁĄCZNIKI
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralną częścią umowy stanowią załączniki:
a) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
b) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.
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