
 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG 
 

zawarta …. 2022 roku w Gdańsku, pomiędzy: 
 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-862), Plac Bartoszewskiego 1, 
Państwową Instytucją Kultury, wpisaną do państwowego rejestru instytucji kultury prowadzonego 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 101/2017, posiadającą osobowość 
prawną, działającą w szczególności, na podstawie aktu o utworzeniu i statutu nadanego przez 
organizatora Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, NIP 5833241894,  REGON 367011290,  
reprezentowaną przez: 
…………………………..  – Dyrektora, 
 
zwaną dalej Zleceniodawcą, 
a 
……………………………………….. 
 
zwanym dalej Zleceniobiorcą, 

 
o treści następującej: 

§1 
1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie, którego przedmiotem jest świadczenie 

usługi koordynacji i nadzoru BHP przy realizacją inwestycji: " Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 
1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ".  
 

2. Szczegółowy zakres obowiązków Koordynatora BHP określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 
stanowiący jej integralną część. 

3. Zleceniobiorca będzie świadczył usługi wedle zapisów niniejszej umowy, z uwzględnieniem 
następujących zasad: 

a) Zleceniobiorca będzie świadczył usługi na wezwanie Zleceniodawcy przekazane za 
pośrednictwem poczty e-mail na adres:……………………………; 

b) Wezwanie, o którym mowa w lit. a) powinno określać co najmniej miejsce świadczenia 
usług, datę i godzinę rozpoczęcia świadczenia usług oraz szacowaną czasochłonność oraz 
być wysłane nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług; 

c) Zleceniobiorca nie jest uprawniony do świadczenia usług bez wiedzy i akceptacji 
Zleceniodawcy; 

d) Wedle szacunków Stron Zleceniodawca będzie potrzebował korzystać z usług 
Zleceniobiorcy w okresie trwania umowy w każdy dowolny dzień tygodnia, zgodnie z 
zapotrzebowaniem.  Przyjęto 16 r-g/miesiąc.  

 
§2 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……….. 2022r do dnia ………….. 2022r. 
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca 
kalendarzowego. 

 
§3 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do czynnej współpracy ze Zleceniobiorcą w zakresie realizacji 
przedmiotu zlecenia. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zlecenia z należytą starannością 
wynikającą z przepisów prawa, wewnętrznych procedur i wskazówek Zleceniodawcy przy 
zachowaniu najwyższej staranności. 

3. Strony zobowiązują się nie wyjawiać osobom trzecim informacji dotyczących czynności zleconych i 
osób będących stroną niniejszej umowy oraz innych osób, jeżeli pozostają w związku z przedmiotem 
umowy. 



 

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do osobistego wykonywania niniejszej umowy. 
5. W wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach Zleceniobiorca, za uprzednią pisemną zgodą 

Zleceniodawcy, może powierzyć wykonywanie usługi innej osobie dającej gwarancję należytego ich 
wykonania – w takim wypadku Zleceniobiorca odpowiada za działania i zaniechania tych osób jak 
za działania i zaniechania własne. 

6. Strony ustalają, że umowa będzie wykonywana w siedzibie Zleceniodawcy bądź Zleceniobiorcy oraz 
na płw. Westerplatte. 

7. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do realizacji 
związanych z koordynacją i nadzorem BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 
§4 

1. Wynagrodzenie w wysokości …. zł netto (słownie: ……………… złotych netto) za każdą godzinę 
wykonania przedmiotu umowy oznaczonego w § 1 płatne będzie po upływie każdego miesiąca 
świadczenia usług w terminie 30 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej 
faktury. 

2. Wynagrodzenie miesięczne zostanie wyliczone na podstawie ilości godzin świadczenia usług przez 
Zleceniobiorcę w danym miesiącu oraz stawkę godzinową wskazaną w ust. 1, z zastrzeżeniem §4 
ust. 4 poniżej.     

3. Potwierdzeniem czasu wykonywania czynności określonych w § 1 umowy będzie oświadczenie 
Zleceniobiorcy o ilości godzin wykonywania umowy zlecenia mailem na adres e-mailowe: 
a.ditrich@muzeum1939.pl, w.smolinski@muzeum1939.pl  lub w wystawionym rachunku przez 
Zleceniobiorcę. 

4. Dane zawarte w oświadczeniu z § 3ust.  3 podlegają weryfikacji i akceptacji Zleceniodawcy lub osoby 
przez niego upoważnionej. 
 

§5 

 Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania jako poufnych wszelkich danych lub informacji, 
w których posiadanie wszedł lub które stały się mu znane w związku z zawarciem lub 
wykonywaniem niniejszej Umowy, zawartych w jakichkolwiek materiałach, dokumentach, 
raportach, itd. uzyskanych w formie ustnej, pisemnej, czy na jakimkolwiek innym nośniku 
informacji.  

 Informacjami Poufnymi są informacje ujawniane w celu zawarcia lub realizacji niniejszej Umowy, 
w szczególności: 

1. dane osobowe, 
2. informacje finansowe, handlowe, organizacyjne i prawne, 
3. regulacje wewnętrzne (a w szczególności: regulaminy, procedury, instrukcje itp.), 
4. opisy zasad działania i instrukcje obsługi systemów informatycznych, 
5. specyfikacje techniczne. 

 Zleceniobiorca zobowiązuje się do traktowania informacji ujawnionych przez Zamawiającego, 
w związku z realizacją niniejszej Umowy jako Informacji Poufnych, stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, niezależnie od formy nośnika oraz bez potrzeby odrębnego oznaczenia jej 
poufności. 

 Zleceniobiorca oświadcza, iż nie wykorzysta uzyskanych w powyższy sposób informacji dla celów 
innych niż związane z realizacją niniejszej Umowy. 

 Zleceniobiorca upoważniony jest do ujawnienia informacji w całości lub części wyłącznie: 
a. na żądanie podmiotów uprawnionych do kontroli w zakresie wymaganym przez przepisy prawa; 
b. w związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub innym postępowaniem prowadzonym 

na podstawie ustawy, na żądanie uprawnionych podmiotów w zakresie przez nie wymaganym; 
c. w innych przypadkach, jeżeli wymagają tego przepisy prawa. 

 W przypadku ujawnienia jakichkolwiek informacji na podstawie ust. 5 Zleceniobiorca zobowiązany 
jest do zawiadomienia Zamawiającego, o ile nie będzie to zakazane, o takim dozwolonym 
zamierzonym ujawnieniu informacji. W przypadku ujawnienia informacji na podstawie ust. 5 
Zleceniobiorca jest zobowiązany poinformować odbiorcę informacji o ich poufnym charakterze.  

 Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które: 
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a. zostały podane do wiadomości publicznej lub też są powszechnie znane w wyniku ich 
ujawnienia bez zgody Zamawiającego, 

b. Zleceniobiorca otrzymał je od osoby trzeciej, uprawnionej do ich udostępniania, jak również 
uprawnionej do ich publicznego ujawnienia. 

 Zleceniobiorca jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego w przypadku powzięcia 
wiadomości o naruszeniu lub podejrzenia naruszenia powyższych zobowiązań.  

 Obowiązek zachowania poufności ma charakter bezterminowy. W wypadku naruszenia przez 
Zleceniobiorca zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie, zapłaci on 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30.000 zł za każde naruszenie w terminie 14 dni od daty 
otrzymania wezwania. Zastrzeżenie kary umownej nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu na 
zasadach ogólnych odszkodowania. 

 
 

§6 
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o dokonanej zmianie adresu pod 

rygorem uznania za doręczoną przesyłki nadanej na ostatni znany adres Zleceniobiorcy. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy  

Kodeksu cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
Zleceniobiorca                  Zleceniodawca 
 
 
 

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum II Wojny Światowej z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Pl. W. 
Bartoszewskiego 1; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@muzeum1939.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania niniejszej umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa;  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa; 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach wskazanych w rozporządzeniu;  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy 
zlecenia. 
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Załącznik nr 1 do umowy z dn. …….  r. 

- Jako Miejsce Pracy rozumie się płw. Westerplatte w Gdańsku w granicach obrębu geodezyjnego nr 

062 lub inne miejsce wyraźnie wskazane przez Zleceniodawcę; 

- Jako Pracodawców rozumie się wszystkich pracodawców, których pracownicy świadczą pracę w 

Miejscu Pracy. 

 

Obowiązki, zadania i uprawnienia Wykonawcy 

 

Wykonawca zobowiązany jest: 

1. Współpracować z Pracodawcami lub ich przedstawicielami w zakresie prac w Miejscu Pracy,  

2. Sprawować nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w Miejscu 

Pracy, 

3. Egzekwować przestrzeganie przepisów bhp oraz ochrony przeciwpożarowej poprzez wydawanie wszystkim 

osobom, które jednocześnie wykonują pracę w Miejscu Pracy poleceń ustnych i pisemnych. 

4. Występować do poszczególnych Pracodawców z zaleceniami usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz 

poprawy stanu bhp i ochrony przeciwpożarowej. 

5. Ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla 

zdrowia lub życia pracowników, 

6. Informować Pracodawców oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania 

zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac. 

7. Zapoznanie Pracodawców (przekazanie do zapoznania pracowników Pracodawców) z „Instrukcją 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych oraz prac towarzyszących w ramach 

realizacji inwestycji: Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej 

w Gdańsku " dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, zagrożeń dla zdrowia oraz ochrony środowiska. 

Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest, na polecenie Zamawiającego, do aktualizowania lub 

sporządzenia (w miarę potrzeby) nowej instrukcji BHP w ww. zakresie. 

8. Ustalanie z Pracodawcami miejsca wykonywania prac. 

9. Uzgadnianie zakresu robót, czasu ich trwania, terminu rozpoczęcia oraz zakończenia prac. 

10. Ustalanie zasad użycia stosownego sprzętu ochrony osobistej. 

11. Określanie ewentualnych zagrożeń dla życia i zdrowia zatrudnionych i ustalenie osób nadzoru 

poszczególnych Pracodawców wykonujących jednocześnie prace w tym samym miejscu. 

12. Kontrola wyrywkowa uprawnień pracowników w zakresie posiadania aktualnych zaświadczeń 

kwalifikacyjnych stosownych do wykonywanej pracy t. j. badania lekarskie z uwzględnieniem zagrożeń np. 

pracy na wysokości, szkoleń bhp, uprawnień SEP, czy potwierdzonej znajomości zagrożeń w ocenie ryzyka 

zawodowym z uwzględnieniem czynników np. biologicznych, chemicznych. 

Współdziałanie z Pracodawcami w następującym zakresie: 

1. ustalanie z Pracodawcami rozmieszczenia na terenie wykonywanych prac znaków bezpieczeństwa, 

informacyjnych, ostrzegawczych itp., 

2. zapoznanie się z wykazem prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia 

ludzi, 

3. wydawanie pozwolenia na prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych. 

Do uprawnień Wykonawcy należy: 

1. przeprowadzanie kontroli w trakcie wykonywania wspólnych prac dotyczących przestrzegania ustaleń 

przyjętych przed rozpoczęciem pracy, 

2. wstrzymanie prac w przypadku niedotrzymania warunków bezpieczeństwa ustalonych uprzednio z 

Pracodawcami lub gdy praca taka zagraża życiu lub zdrowiu pracowników, 

3. informowanie Pracodawców o fakcie wstrzymania prac, 

4. wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp, 

5. występowania do poszczególnych Pracodawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń 

wypadkowych i uchybień w zakresie bhp, 



 

6. niezwłoczne wstrzymanie pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia 

życia albo zdrowia pracownika bądź innej osoby, 

7. niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych. 


