Załącznik nr 3 do Regulaminu
Projekt umowy
W dniu

w Łańcucie, pomiędzy:

Muzeum-Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut, posiadającym NIP 815-00-03731, będącym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zwanym dalej
„Zamawiającym” lub „Muzeum” , reprezentowanym przez:
1. ...............................................................
2. ...............................................................
a
Panem/Panią (imię i nazwisko)………….., z miejscem zamieszkania dla celów podatkowych
w …………. (adres miejsca zamieszkania), NIP (w przypadku osoby fizycznej niebędącej
zarejestrowanym podatnikiem VAT nr PESEL) …………., który(-a) zawierając niniejszą umowę
działa poza prowadzoną działalnością gospodarczą i nie zatrudnia pracowników oraz nie
zawiera umów ze zleceniobiorcami/nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest
podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), którego(-ej) dane osobowe zawiera
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, działającym(-ą) przy zawarciu niniejszej umowy
osobiście, zwanym(-ą) dalej „Wykonawcą”,

zwanych łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”,
została zawarta umowa, zwana dalej: „Umową”, w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), zwaną dalej
„Ustawą pzp”, o następującej treści.
§1
1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonywanie usług animacyjnych zwanych dalej:
„Usługami” na rzecz Muzeum Zamek w Łańcucie z w następującym zakresie
oprowadzania grup zwiedzających w języku ……… po ekspozycjach Muzeum-Zamek w
Łańcucie połączone z przekazywaniem informacji dotyczącej historii, historii sztuki i
kultury dotyczących Muzeum oraz znajdujących się na jego ekspozycjach
2. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, niezbędną wiedzę i doświadczenie do
wykonania Usług.
§2
1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 30.11.2021 roku lub do wyczerpania kwoty,
o której mowa w § 5 ust. 1, z uwzględnieniem postanowienia § 5 ust. 2.

2. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy za dwutygodniowym
wypowiedzeniem złożonym na piśmie, którego bieg rozpoczyna się w dniu następującym
po dniu złożenia tego oświadczenia.
3. Wykonawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy za dwutygodniowym
wypowiedzeniem złożonym na piśmie, którego bieg rozpoczyna się w dniu następującym
po dniu złożenia tego oświadczenia.
4. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług jest uczestnictwo Wykonawcy w szkoleniu
mającym za cel zapoznanie z instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego obiektów w
których będą prowadzone usługi oraz złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o
przestrzeganiu ww. instrukcji w celu należytej realizacji usługi. Wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. W przypadku nie uczestniczenia Wykonawcy w
szkoleniu, Zamawiający jest upoważniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
5. Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni zostanie powiadomiony o miejscu i
terminie szkolenia, o którym mowa w ust. 4. Poprzez wywieszenie stosownej informacji
na tablicy ogłoszeń w budynku Maneżu w pokoju przewodników.
6. Koszt szkolenia obejmującego zapoznanie z instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego
pokrywa Zamawiający i nie stanowi on przychodu Wykonawcy, podlegającego
opodatkowaniu.
7. Usługi nie będą świadczone w okresie 01.12.2020-31.01.2021.
1.

2.
3.

4.

§3
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać Usługi w terminach ustalonych pomiędzy
Stronami oraz zgodnie ze scenariuszem (zakresem) uzgodnionym pomiędzy Stronami
określającym m.in. trasę turystyczną.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić gotowość świadczenia usługi przez minimum 6
godzin w miesiącu.
Zamawiający w porozumieniu z przedstawicielami placówek oświatowych oraz
Wykonawcy zobowiązuje się do ustalenia szczegółowego terminarza przyjazdu grup z
turystami w celu realizacji usługi, o której mowa w § 1 niniejszej umowy. Przy
oprowadzaniu grup uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad
gimnazjalnych uczestniczyć będą w odpowiedniej liczbie opiekunowie ze strony
placówki oświatowej.
W celu należytego wykonania usług Wykonawca zobowiązuje się, w szczególności do:
1) Przestrzegania i wymagania od turystów stosowania „Regulaminu dla
zwiedzających ekspozycję Muzeum-Zamku w Łańcucie”, „Regulaminu dla
zwiedzających zabytkowy park w Łańcucie” oraz „Regulaminu dla
przewodników oprowadzających na terenie Muzeum-Zamku w Łańcucie”
stanowiących Załącznik nr 3 do umowy,
2) stosowania się do poleceń pracowników merytorycznych i obsługi
Zamawiającego,
3) ustalania wspólnie z Zamawiającym terminów i zakresu (trasa turystyczna)
świadczenia usług,
4) stawiennictwa w budynku Maneżu przy ul. 3-go Maja 10.
5) prowadzenia rejestru liczby godzin zegarowych świadczonych usług.

5. Wszelkie wydatki poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem
przedmiotu Umowy zostały wkalkulowane w wynagrodzenie należne Wykonawcy, o
którym mowa w § 5.
§4
Zamawiający zobowiązany jest do:
1) zapłacenia Wykonawcy należnego wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 5
umowy,
2) współdziałania z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji usług w zakresie, w jakim
wynika to z postanowień umowy,
3) pokrycia kosztów szkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 4.
§5
1. Na realizację Usług Zamawiający przeznaczył kwotę brutto 6 000,00 zł (słownie złotych:
sześćia tysięcy i 00/100).
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, stanowi maksymalną wartość brutto zobowiązania
Zamawiającego wynikającą z umowy oraz uwzględnia wszystkie należne podatki, opłaty
i inne obowiązkowe potrącenia. Dniem rozwiązania umowy jest dzień zapłaty przez
Zamawiającego kwoty wynikającej z rachunku, po zapłaceniu którego pozostała do
wykorzystania kwota jest niższa niż 100,00 zł brutto.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania kwoty, o której mowa w ust. 1, z
tytułu czego Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie każdorazowo obliczane w oparciu o stawkę
……. zł brutto za świadczoną 1 godzinę zegarową usługi oprowadzania grupy
zwiedzających polskojęzycznych
5. Stawka, o której mowa w ust. 4, została ustalona na podstawie oferty Wykonawcy,
stanowiącej Załącznik nr 4 do umowy.
6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie każdorazowo wypłacone po wykonaniu
Usług w danym miesiącu rozliczeniowym, na podstawie potwierdzenia wykonania
usługi, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do umowy. Potwierdzenie wykonania
usługi będzie następować na podstawie rejestru liczby godzin zegarowych
świadczonych usług, przedstawionego przez Wykonawcę oraz .
7. Do podpisania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6, upoważnieni są:
1) ze strony Zamawiającego: …… albo ….
oraz
2) Wykonawca.
8. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, obliczonego
zgodnie z postanowieniami umowy, przelewem, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę
„Rachunku”, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do umowy.
9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy numer
…….………………….………………………………………………..
Zmiana
rachunku
bankowego właściwego do zapłaty wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
10. Podstawę do wystawienia Rachunku stanowi Potwierdzenie wykonania usług, o którym
mowa w ust. 6.

11. Rachunek należy wystawić na: Muzeum-Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37-100
Łańcut, NIP: 815-00-03-731. W tytule lub treści dokumentu należy wskazać numer
umowy.
12. Wykonawca zobowiązany jest wystawić Rachunek na Zamawiającego, zgodnie z
wyborem Wykonawcy w formie papierowej albo elektronicznej:
1) dla Rachunku w formie papierowej:
zostanie wystawiony na Zamawiającego, tj. Muzeum-Zamek w Łańcucie,
ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut i zaadresowany: „Muzeum-Zamek w Łańcucie, ul.
Zamkowa 1, 37-100 Łańcut.”;
2) dla Rachunku w formie elektronicznej:
zostanie wystawiony na Zamawiającego, tj. Muzeum-Zamek w Łańcucie i przekazany w
formie elektronicznej z adresu poczty elektronicznej Wykonawcy: …..@...... na adres
poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego: ….
Muzeum nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku braku zapłaty lub
opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z Rachunku, który został wysłany z innego
adresu poczty elektronicznej niż wyżej wskazany. Zmiana powyższego adresu poczty
elektronicznej wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
13. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w niniejszej umowie, stanowi wynagrodzenie,
od którego Zamawiający potrąci zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych
oraz wszelkie inne składniki i opłaty, do których uiszczenia będzie zobowiązany na
mocy obowiązujących przepisów.
14. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
1.

2.

3.
4.

5.

§7
W związku z realizacją Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ochrony wszelkich
danych osobowych, do których uzyska dostęp w trakcie wykonywania Umowy nawet w
sposób przypadkowy.
Wykonawca oświadcza, że dobrowolnie udostępnia swoje dane w zakresie określonym
w Załączniku nr 7 OŚWIADCZENIE DANE OSOBOWE do umowy cywilnoprawnej oraz
. zapoznał się z Klauzulą Informacyjną RODO,
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się Klauzulą Informacyjną RODO dotyczącą
monitoringu ( Załącznik Nr 8).
Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z treścią „Oświadczenia o zachowaniu
poufności” stanowiącym Załącznik nr 7 do umowy, oraz bezwzględnie zobowiązuje się
do przestrzegania obowiązków w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i wykorzystania wyłącznie dla
celów umowy wszystkich informacji i materiałów o charakterze poufnym i nie
udostępniania ich osobom trzecim. Przez informacje i materiały o charakterze poufnym
rozumie się w szczególności wszelkie wszystkie informacje, które stanowią lub mogą
stanowić „tajemnicę przedsiębiorstwa”.
§6

1. W przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z prawidłowego świadczenia
usług, Zamawiający jest upoważniony do rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
2. W razie niewykonania usługi Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
3. W razie zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Wykonawca
zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 200,00 zł za
każdy przypadek nienależytego wykonania usługi.
4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 2 Zamawiający jest upoważniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
5. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania na
zasadach ogólnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, jeżeli
wysokość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej, lub gdy szkoda
powstała z przyczyn, dla których kar umownych nie zastrzeżono.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia o kary umowne
zastrzeżone w ust. 3, na co Wykonawca wyraża zgodę. O zmniejszeniu wynagrodzenia
Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie.
1.
2.
3.
4.

§8
Jakość świadczenia Usług przez Wykonawcę oceniania jest w ramach systemu
ewaluacji („Ewaluacja”).
Ewaluacja pracy Wykonawcy może być przeprowadzona w dowolnym momencie
podczas obowiązywania umowy.
Uzyskanie negatywnej oceny podczas Ewaluacji może być podstawą do rozwiązania
Umowy z Wykonawcą w trybie przewidzianym w § 2 ust. 2.
Ewaluacja składa się z trzech części:
1) Autoewaluacji
2) Ewaluacji prowadzonej przez Zamawiającego (w szczególności poprzez
„anonimowego turystę”)
3) Rozmowy podsumowującej części 1 i 2.
§9

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Do nadzoru i koordynacji całości spraw związanych z umową Zamawiający wyznacza:
1) ……………..
2) ………….
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany osób wymienionych w ust. 2.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zmianie osób upoważnionych w formie
pisemnej, co nie będzie traktowane jako zmiana umowy i nie będzie wymagało
sporządzania pisemnego aneksu.
4. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana na adres:
1) Zamawiającego:
Muzeum-Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut, tel.: 17 225 20 08 do 10,
faks: 17 225 20 12, e-mail: …@zamek-lancut.pl
2) Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………….
5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego
o zmianie danych, o których mowa w ust. 4. Strony ustalają, że za datę doręczenia
korespondencji nadanej przez Zamawiającego uważa się również datę pierwszego
awizowania przesyłki poleconej, niedoręczonej, wysłanej na adres Wykonawcy określony
w ust. 4 albo wynikający z ostatniej informacji przekazanej przez Wykonawcę
Zamawiającemu na podstawie obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym.
6. Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenosić na
osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z umowy.
7. W sprawach nieuregulowanych umową, będą miały zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
8. Wszelkie wątpliwości i spory związane z ważnością, interpretacją lub wykonaniem
umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji lub
pisemnych wyjaśnień. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia, mają prawo skierować
sprawę w celu rozstrzygnięcia do sądu powszechnego właściwego miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
9. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy potrącać wszelkie swoje wierzytelności wobec
Wykonawcy, z wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, jakie wynikają
z Umowy.
10. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednen dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający

