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Załącznik nr 5 do SWZ 

UMOWA nr ................/….-  

zawarta w dniu .............  r. w Warszawie (dalej: „Umowa”)   

pomiędzy: 

 

Nowym Teatrem z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16, NIP: 521 346 82 44; REGON: 

141245324, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

 

1. …………………… – Dyrektorkę,  

2. …………………… – Główną Księgową 

 

a 

 
* osoba prawna: 

.................................................................. z siedzibą w .............................,  

ul. ................................, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

................................. pod nr KRS ................... (kopia odpisu KRS stanowi Załącznik nr 3 do Umowy), 

NIP................, Regon …............., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

............................................... 

 

Osoby reprezentujące Wykonawcę oświadczają, że dane zawarte w załączonym do Umowy odpisie KRS są 

aktualne na dzień zawarcia Umowy, a ich umocowanie do reprezentacji Wykonawcy nie ustało, w 

szczególności, że nie zostali odwołani z pełnionych funkcji /w razie reprezentacji przez pełnomocnika: a 

pełnomocnictwa stanowiące podstawę ich umocowania do zawarcia Umowy nie zostały odwołane ani nie 

wygasły. 

 

Osoby reprezentujące Wykonawcę oświadczają, że do zawarcia Umowy nie jest konieczne uzyskanie zgody 

jakiegokolwiek organu Wykonawcy lub osoby trzeciej /ewentualnie, w razie, gdy uzyskanie zgody jest 

konieczne, opis wyrażonej zgody (np. uchwały), która stanowi Załącznik Nr __ do Umowy,  

 

*osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 

 

........................... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ...................... w ..................... pod 

adresem: ................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr 

................ (wydruk z CEIDG stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy), NIP................, Regon …............., zwanym 

dalej Wykonawcą  

 

*w zależności od charakteru Wykonawcy należy wybrać odpowiednią opcję, jeżeli Wykonawcę reprezentuje 

pełnomocnik należy powołać dokument pełnomocnictwa. 

 
w wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
 –  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm..), dalej: „Ustawa”, została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

§1 

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi (dalej: „Usługa”) polegającej 

na całodobowej ochronie osób i mienia na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. 

Madalińskiego 10/16 dla Nowego Teatru w Warszawie  (dalej: „Obiekt”) oraz ochronie wydarzeń 

organizowanych przez Nowy Teatr  zgodnie z opisem przedstawionym w Załączniku nr 1 do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ stanowią Załącznik nr 1 do Umowy), złożoną przez Wykonawcę ofertą 
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(Załącznik nr 2 do Umowy), innymi dokumentami przedstawionymi przez Wykonawcę w postępowaniu oraz 

postanowieniami Umowy.  

 

§2 

Strony ustalają, że Usługa będzie świadczona przez Wykonawcę w terminie od dnia 15 lipca 2021 r. godz. [_] 

do dnia 31 lipca 2022 r. godz. 15:00. 

 

§ 3 

1. W ramach świadczenia Usługi, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług, 

2) wykonania Usług z należytą starannością, 

3) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych w czasie wykonywania 

Usług awariach, uszkodzeniach w pomieszczeniach oraz w wyposażeniu pomieszczeń znajdujących 

się na terenie Obiektu i innych zdarzeniach losowych, 

4) pokrycia w pełnej wysokości szkód poniesionych przez Zamawiającego na skutek nienależytego 

wykonywania Usług, 

5) dokonywania niezwłocznie zmian personalnych pracowników na uzasadniony wniosek 

Zamawiającego, 

6) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego lub jego pracowników, 

współpracowników lub gości, zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu, 

7) zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach, usterkach lub 

awariach systemu monitoringu lub systemu alarmowego Obiektu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się także zapewnić pracowników, którzy w szczególności spełniają wszystkie 

wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ, a ponadto w szczególności: 

1) posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania Usług, 

2) zachowają bezwzględną uczciwość i sumienność w wykonywaniu Usług, 

3) prezentują schludny wygląd i wysoką kulturę osobistą w kontaktach międzyludzkich, w szczególności 

będą się odnosili do pracowników i gości Zamawiającego z należną uprzejmością; 

4) będą nosili jednolitą, estetyczną odzież ochronną zgodnie z opisem zawartym w SWZ, 

5) zachowają w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące Zamawiającego oraz pracowników i 

współpracowników Zamawiającego lub jego gości, o których dowiedzieli się w trakcie wykonywania 

Umowy, 

6) pozostawią w stanie nienaruszonym wszelkie materiały, do których mają dostęp w trakcie 

wykonywania Usługi, 

7) będą się stosowali do wskazań i zaleceń Zamawiającego, 

8) natychmiastowo będą reagowali w przypadku powstania zagrożeń, 

9) będą sprawowali nadzór nad ruchem osobowym na terenie Obiektu, 

10) będą wykonywali swoje obowiązki ściśle z zakresem zawartym w opisie przedmiotu zamówienia 

(Załącznik nr 1 do SWZ) 

11) będą współdziałali w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia z właściwą terenowo 

jednostką policji, 

12) będą zabezpieczali ślady oraz dowody przestępstw i wykroczeń dokonanych na terenie Obiektu oraz 

niezwłocznie powiadamiali Zamawiającego i właściwe służby (straż miejską, policję, straż pożarną) o 

zaistniałych zdarzeniach i udzielali im wszelkich informacji w tym zakresie. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w 

szczególności za wszelkie szkody (między innymi na mieniu Zamawiającego) wyrządzone wskutek 

zaboru, kradzieży, włamania, zniszczenia lub uszkodzenia mienia (w szczególności wskutek 

nieprawidłowej lub nienależytej obsługi urządzeń i mechanizmów przez pracowników Wykonawcy). 

4. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie wyrządzone czynem 

niedozwolonym oraz za szkody wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i inne osoby, którymi posługuje się 

w celu świadczenia Usługi, w tym między innymi za wszystkich ewentualnych podwykonawców i ich 
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pracowników; za działania i zaniechania wszystkich w/w osób Wykonawca odpowiada tak, jak za swoje 

własne działania i zaniechania. 

6. W wypadku, gdyby polisa ubezpieczeniowa doręczona przez Wykonawcę na etapie przeprowadzonego 

postępowania utraciła ważność w okresie trwania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 3 dni od dnia utracenia ważności przez poprzednią polisę, do dostarczenia 

Zamawiającemu nowej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co 

najmniej 150.000,00 zł wraz z dowodem opłaty. W razie, gdyby Wykonawca opłacał polisę poprzez 

wnoszenie składki ubezpieczeniowej w ratach, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

Zamawiającemu dowodu opłaty kolejnej raty składki ubezpieczeniowej niezwłocznie, nie później w 

terminie 3 dni od dnia, w którym dana rata stała się wymagalna. Polisa może zostać dostarczona 

Zamawiającemu w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; Wykonawca jest zobowiązany okazać 

Zamawiającemu oryginał polisy na żądanie Zamawiającego. 
7. Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby wykonujące usługi całodobowej ochrony w siedzibie 

Zamawiającego na podstawie umowy o pracę. Wykonawca najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia 

wykonania Usługi przedstawi Zamawiającemu kopie umów o pracę zawartych z wszystkimi 

pracownikami przeznaczonymi do wykonywania usługi całodobowej ochrony, wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), poświadczone za zgodność z oryginałem. 

Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników (Wykonawca ukryje – zaczerni lub zamaluje korektorem adresy i nr PESEL pracowników). 

Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę, okres, na jaki została zawarta i wymiar etatu muszą być możliwe do 

zidentyfikowania. Wskutek nieprzedstawienia w/w kopii umów o pracę na zasadach i w terminach 

określonych powyżej, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym z winy 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest także, na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie trwania 

Umowy, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wezwania,  przedstawić 

Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie aktualnych umów o pracę dla każdego 

wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu pracownika, a dla nowych pracowników, 

niewykonujących wcześniej Usług w siedzibie Zamawiającego – bez wezwania, przed rozpoczęciem 

świadczenia przez takiego pracownika Usługi. W razie, gdyby Wykonawca posługiwał się 

podwykonawcami przy wykonaniu Usługi, powyższe zobowiązanie stosuje się do podwykonawców.  

8. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących usługi całodobowej ochrony w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany, 

bez wezwania Zamawiającego, przedstawiać Zamawiającemu: 

1) aktualne pisemne oświadczenie każdego zatrudnionego pracownika, o którym mowa w ust. 7 powyżej, 

o tym, że wiąże go z Wykonawcą lub podwykonawcą umowa o pracę i na jej podstawie wykonuje 

usługi całodobowej ochrony w siedzibie Zamawiającego, a wynagrodzenie wynikające z umowy o 

pracę otrzymuje w terminie i w należytej wysokości – obejmujące każde 3 miesiące świadczenia Usług 

i przedstawiane Zamawiającemu każdorazowo w oryginale w terminie do końca miesiąca 

kalendarzowego, w którym upływa ww. trzymiesięczny okres świadczenia Usług; oświadczenie 

powinno zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,  

2) aktualne pisemne oświadczenie Wykonawcy (a gdyby Wykonawca posługiwał się podwykonawcami 

przy wykonaniu Usługi, również oświadczenie podwykonawcy) o zatrudnieniu każdego pracownika 

wykonującego usługi całodobowej ochrony w siedzibie Zamawiającego na podstawie umowy o pracę 

– obejmujące każde 3 miesiące świadczenia Usług i przedstawiane Zamawiającemu każdorazowo w 

oryginale w terminie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym upływa ww. trzymiesięczny okres 

świadczenia Usług; oświadczenie powinno zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika; 

3) aktualny imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (RCA) dla 

każdego pracownika wykonującego usługi całodobowej ochrony w siedzibie Zamawiającego - w 

terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy, w którym 
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wypłacone zostało pracownikowi wynagrodzenie w formie wydruku z systemu ZUS Płatnik, 

potwierdzonego jako zgodny ze stanem faktycznym przez osobę reprezentującą Wykonawcę lub 

podwykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy, przy czym wydruk powinien zawierać 

informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności imię i nazwisko pracownika, a także informację o umowie, na podstawie której 

wypłacone zostało wynagrodzenie, zaś Wykonawca ukryje – zaczerni lub zamaluje korektorem inne 

wrażliwe dane lub informacje zawarte w wydruku, takie jak adresy i nr PESEL pracowników lub 

wysokość ich wynagrodzenia. 

9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest także do wykonywania innych czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawców odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób, w szczególności do: 

1) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości co do zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o 

pracę, a Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany udzielić wyczerpujących wyjaśnień 

pisemnie w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu; 

2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Usług; 

3) przeprowadzenia wywiadów z ww. osobami,  

a Wykonawca lub podwykonawca jest też zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego, do 

umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli lub wywiadu, o których mowa powyżej, w terminie 

wybranym przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający jest zobowiązany zapewnić Wykonawcy pomieszczenie z dostępem do mediów (woda, 

kanalizacja, prąd) na potrzeby pracowników na posterunku zlokalizowanym na terenie Nieruchomości. 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) utrzymania porządku i czystości w całym w/w pomieszczeniu, w szczególności spowodowania, aby 

pracownicy sprzątali po sobie i regularnie wietrzyli ww. pomieszczenie; 

2) zapewnienia niezmienności wystroju i aranżacji wnętrza w/w pomieszczenia oraz jego substancji; 

3) wykorzystywania w/w pomieszczenia wyłącznie w celu wykonania Usługi; 

4) spowodowania powstrzymywania się pracowników przebywających w pomieszczeniu od działań 

godzących w dobre imię Nowego Teatru lub sprzecznych z charakterem działalności Teatru, np. 

głośnego słuchania muzyki; 

5) spowodowania powstrzymywania się pracowników przebywających w pomieszczeniu od działań 

mogących powodować nienależyte wykonywanie Usług, np. oglądania telewizji w trakcie pracy. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Usługi zgodnie z SWZ i Załącznikami do SWZ. Wykonawca 

oświadcza i gwarantuje, że wszelkie oświadczenia, złożone przez niego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, pozostaną prawdziwe przez cały okres trwania Umowy. Wykonawca potwierdza także 

niniejszym, że wszelkie zobowiązania, które przyjął na siebie w złożonej Ofercie i poprzez jej złożenie, 

będą dla niego wiążące przez cały okres trwania Umowy. 
12. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wszystkich dokumentów, 

potwierdzających spełnianie przez wszystkich pracowników Wykonawcy wymagań Zamawiającego, 

określonych w SWZ, w terminie wyszczególnionym w SWZ.  
 

§ 4 

1. Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie Umowy ze strony Zamawiającego są: 

1) …....................................................., e-mail: .........................., tel. .....................,  

2) .......................…..............................,  e-mail: .........................., tel. ....................., 3) 

…....................................................., e-mail: .........................., tel. .....................,  

lub inne osoby wskazane pisemnie lub za pomocą poczty e-mail. 

2. Osobą odpowiedzialną za wykonanie Umowy ze strony Wykonawcy jest: 

1) …....................................................., e-mail: .........................., tel. .....................,  

lub inne osoby wskazane pisemnie lub za pomocą poczty e-mail. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się zawiadamiać drugą Stronę o zmianie danych wymienionych odpowiednio 

w ust. 1 i 2 powyżej niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia wystąpienia zmiany. 

W razie niedokonania zawiadomienia, korespondencja kierowana na adresy wymienione w ust. 1 powyżej 
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zostaje uznana za doręczoną z dniem wysłania. Zmiana danych, o której mowa w zdaniach 

poprzedzających nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zachowania formy pisemnej. 

 

§ 5 

1. Za należyte wykonanie Usługi, Zamawiający zapłaci Wykonawcy comiesięczne wynagrodzenie w łącznej 

kwocie ustalonej jako iloczyn liczby godzin przepracowanych przez pracowników Wykonawcy z tytułu 

świadczenia Usługi w danym miesiącu kalendarzowym oraz stawki za jedną godzinę pracy jednego 

pracownika Wykonawcy, która to stawka wynosi: 

netto: ................................ zł.  (słownie zł: ...........................................................................................) 

podatek VAT ................... zł.  (słownie zł: ...........................................................................................) 

brutto ................................zł.  (słownie zł: ...........................................................................................) 

2. Kolejne części wynagrodzenia płatne będą przelewem na konto Wykonawcy sukcesywnie za okresy 

miesięczne po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, w którym Usługi były świadczone, na 

podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę najwcześniej w ostatnim dniu 

miesiąca kalendarzowego, w terminie …. dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT. Wraz z 

fakturą Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zestawienie faktycznie wykonanych 

w ramach świadczenia Usług w danym miesiącu roboczogodzin ochrony fizycznej. Zamawiający wyraża 

zgodę na doręczanie mu faktur VAT drogą elektroniczną (e-mail: sekretariat@nowyteatr.org). 

3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT. Faktury dla Wykonawcy należy wystawiać z 

uwzględnieniem następujących danych:  

Nowy Teatr,  

ul. Madalińskiego 10/16,  

02-513 Warszawa, 

NIP: 521 346 82 44  

REGON:  141245324. 

4. Wykonawca gwarantuje niezmienność stawki za jedną roboczogodzinę określoną w § 5 ust. 1. Umowy i 

zgodnych ze złożoną ofertą, przez cały okres trwania Umowy. 

5. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za Usługę wykonaną faktycznie i z należytą 

starannością. 

 

§ 6 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Wykonawcę, Zamawiający może 

obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde 

naruszenie przez Wykonawcę postanowień Umowy (w tym również załączników do Umowy, np. SWZ i 

załączników do SWZ). W szczególności Zamawiający może obciążyć Wykonawcę ww. karą umowną w 

wysokości 1000 zł za każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań 

wynikających z § 3 ust 7-9 Umowy, polegające np. na niedostarczeniu wskazanego tam dokumentu w 

terminie lub na dostarczeniu dokumentów nie odpowiadających stanowi faktycznemu.  

2. Kary umowne mogą ulegać sumowaniu (np. jeżeli Wykonawca nie przedstawi w terminie kompletu 

dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt. 4 SWZ lub § 3 ust. 7 lub 8 dla kilku pracowników, 

wówczas zostanie obciążony ww. karą umowną w wysokości 1000 zł za każdego pracownika, co do 

którego nie przedstawił kompletu dokumentów).  

3. W razie, gdyby Wykonawca lub podwykonawca trzykrotnie nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zobowiązanie wynikające z § 3 ust 7-9 Umowy, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę z winy 

Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym lub okresem wypowiedzenia określonym przez 

Zamawiającego w oświadczeniu o wypowiedzeniu Umowy i obciążyć Wykonawcę dodatkową karą 

umowną w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 

4. Wykonawca zapłaci każdą karę umowną w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do uiszczenia 

kary umownej, które może być wystosowane do Wykonawcy w formie dokumentowej, również za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, a wówczas Strony uznają wezwanie za doręczone z dniem jego 

wysłania przez Zamawiającego. W razie niezapłacenia kary umownej w terminie, Zamawiający może 

potrącić należną mu tytułem kary umownej kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża niniejszym zgodę.  
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5. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego uprawnienia do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego jej wysokość, na zasadach ogólnych. 

 

§ 7 

1. Niezależnie od § 6 ust. 3 Umowy, Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy za 

wypowiedzeniem w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Niezależnie od innych postanowień Umowy, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem 

natychmiastowym, za wypowiedzeniem w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w razie wystąpienia 

któregokolwiek z następujących przypadków: 

1) powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o: 

a) otwarciu postępowania likwidacyjnego Wykonawcy, 

b) wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego, 

c) powzięciu informacji o zaleganiu przez Wykonawcę z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne pracowników, 

d) powzięciu informacji o powierzaniu wykonania Usługi osobom niezatrudnionym przez 

Wykonawcę w ramach umowy o pracę lub o niezgłoszeniu zawartej z pracownikiem umowy o 

pracę do ZUS; 

e) zajęciu majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu realizację Umowy, 

2) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania Umowy, 

3) dwukrotnego naruszania bezpieczeństwa i porządku z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

4) wyrządzenia szkody Zamawiającemu na skutek niewykonywania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, 

5) innych uchybień, których Wykonawca nie usunął mimo wezwania go przez Zamawiającego do ich 

wyeliminowania, 

6) istotnego naruszenia innych postanowień Umowy przez Wykonawcę. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 9 

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inne osoby. 

2. Ze względu na okoliczność, że Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe w związku z wykonaniem 

Umowy, załącznikiem nr 4 do niniejszej Umowy jest umowa powierzenia danych osobowych.  

3. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

4. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z Umową będzie rozstrzygał Sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy  

i trzech dla Zamawiającego. 

 

 

       

                                         

……………………….   

WYKONAWCA                                                                …………………………………                  

                                                                                                     ZAMAWIAJĄCY      

                                                              

          

  

 

Załączniki: 

 

1. Załącznik nr 1: SWZ z dnia __________________ (kopia) 
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2. Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy z dnia _________________ (kopia) 

3. Załącznik nr 3: wydruk z rejestru dotyczący Wykonawcy. 

4. Załącznik nr 4: wzór umowy powierzenia danych osobowych. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY NR [_] O [_]  

z dnia [_] 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

zawarta w dniu [_] w [_] (dalej: „Umowa”) 

 

pomiędzy:  

Nowym Teatrem z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa, zarejestrowanym w 

Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa pod nr 113/85, NIP: 521 346 82 

44; REGON: 141245324, reprezentowanym przez: 

………………………………. 

……………………………….. 

zwanym dalej „Zleceniodawcą”  

a  

 ………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”  

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, a z osobna również „Stroną” 

 

 

 § 1 

[przedmiot Umowy]  

1. W związku z realizacją umowy nr …………………….. z dnia ……….. na usługę całodobowej ochrony osób i 

mienia na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16   oraz ochrony wydarzeń 

organizowanych przez Nowy Teatr,  zawartej pomiędzy Nowym Teatrem w Warszawie a firmą ………………… 

Zleceniodawca, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” 

powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym Umową.  

2. Niniejsza Umowa stanowi udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych powierzonych 

Wykonawcy, wyłącznie w celu realizacji ww. umowy nr ……………. z dnia ………………. roku. 

§ 2 

[oświadczenia Stron] 

1. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, które powierza.  

2. Zleceniodawca oświadcza, że powierzone dane osobowe zawierają informacje o osobach fizycznych.  

§ 3 

[zakres i cel przetwarzania danych] 

1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej Umowy, dane osobowe w postaci wizerunku 

osób przebywających na terenie Nowego Teatru, rejestrowanego przez system monitoringu, należące do   kategorii 

danych osobowych: wizerunki i sylwetki osób w nagraniach kamer monitorujących Nowy Teatr. 

2. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu 

wykonywania przez Wykonawcę na rzecz Zleceniodawcy usług szczegółowo opisanych w umowie, o której mowa 

w § 1 i w sposób zgodny z niniejszą Umową.  

§ 4 

[sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych] 

1. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, powierzonych na podstawie Umowy, do 

zapewnienia wystarczających gwarancji i wdrożenia odpowiednich środków   organizacyjnych, by przetwarzanie 

spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dotyczą.  

2. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać dane osobowe w innym celu niż wskazany w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy, wyłącznie na 

udokumentowane polecenie Zleceniodawcy – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba, że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca; w takim przypadku przed rozpoczęciem 

przetwarzania Wykonawca informuje Zleceniodawcę o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania 

udzielania takiej informacji, z uwagi na ważny interes publiczny; 

2) zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania 

tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy; 

3) podjąć wszelkie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy art. 32 RODO; 
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4) przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, pod warunkiem wyrażenia 

przez Zleceniodawcę zgody na korzystanie z usług takiego podmiotu, wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności; 

5) pomagać Zleceniodawcy poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w 

RODO, gdy charakter przetwarzania danych osobowych tego wymaga; 

6) pomagać Zleceniodawcy wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, gdy charakter 

przetwarzania danych osobowych oraz dostępne Wykonawcy informacje tego wymagają; 

7) udostępniać Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełniania obowiązków 

określonych Umową i RODO oraz umożliwić Zleceniodawcy lub audytorowi upoważnionemu przez 

Zleceniodawcę przeprowadzanie, za 7 dniowym uprzedzeniem, audytów, w tym inspekcji, i przyczyniania 

się do nich.  

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych;  

2) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w 

szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem 

lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Wykonawca.  

4. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, RODO oraz 

z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.  

5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę o: 

1) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych;  

2) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi 

na żądanie.  

6. Na zakończenie kontroli, o których mowa w ust. 2 pkt. 7 powyżej, przedstawiciel Zleceniodawcy lub audytor 

upoważniony przez Zleceniodawcę sporządza protokół w 2 egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu 

Stron. Wykonawca może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty jego podpisania przez 

Strony.  

7. Wykonawca zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych, mających na celu usunięcie uchybień i 

poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.  

8. Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde pytanie Zleceniodawcy dotyczące 

przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.  

§ 5 

[odpowiedzialność Wykonawcy] 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową, a 

w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.  

2. W przypadku naruszenia przepisów RODO lub niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

następstwie czego Zleceniodawca, jako administrator danych osobowych, zostanie zobowiązany do wypłaty 

odszkodowania lub zostanie ukarany karą administracyjną karą pieniężną lub karą grzywny, Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć Zleceniodawcy poniesione z tego tytułu straty i koszty.  

§ 6  

[czas obowiązywania Umowy]  

Umowa zostaje zawarta na czas od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia zakończenia obowiązywania umowy, o której mowa 

w § 1, nie później jednak niż do dnia 31 lipca 2022 r. 

§ 7  

[wypowiedzenie Umowy]  

1. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym, gdy 

Wykonawca:  

1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową;  

2) powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody Zleceniodawcy;  

3) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych;  

4) zawiadomi Zleceniodawcę o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej Umowy, a w 

szczególności o niespełnianiu wymagań określonych w § 4.  

2. Rozwiązanie niniejszej Umowy przez Zleceniodawcę jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy, o której mowa 

w § 1. 

3. Umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń woli wraz z rozwiązaniem lub 

wygaśnięciem umowy, o której mowa w § 1. 
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4. Wykonawca, w przypadku wygaśnięcia umowy, o której mowa § 1 oraz niniejszej umowy niezwłocznie, ale nie 

później niż w terminie do 5 dni kalendarzowych, zobowiązuje się zwrócić lub usunąć wszelkie dane osobowe, 

których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych 

pozostających w jego dyspozycji i potwierdzić powyższe przekazanym Zleceniodawcy protokołem, chyba, że 

prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma Wykonawca, nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 

§ 8 

[postanowienia końcowe] 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz przepisy RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) 

3. Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zleceniodawcy.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniodawcy i jeden dla Wykonawcy.  

    

Zleceniodawca: 

 

 

_________________ 

  

 

 

_________________ 

  

Wykonawca: 

 

 

                                  _________________ 
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