
UMOWA nr ……………………  

 

zawarta w dniu ……………………. roku w Zakopanem  

pomiędzy Muzeum Tatrzańskim im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem,              

ul. Krupówki 10,  

34-500 Zakopane, NIP 7361066047 

reprezentowanym przez: 

Annę Wende-Surmiak    - Dyrektora 

 

zwanym dalej "Zleceniodawcą" 

a 

……………………………………………………… 

 

…………………………………………………….. 

 

…………………………………………………….. 

 

zwanym dalej "Zleceniobiorcą" 

 

Umowę zawiera się na podstawie art. 4  pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych        

z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).  

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy 

usług w zakresie monitorowania systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu 

antywłamaniowego dwudrogowo wraz z zapewnieniem interwencji załóg patrolowych 

w obiektach muzealnych: 

a. w Gmachu Głównym Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10, 34-500 

Zakopane 

b. w Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza w willi Koliba,     

ul. Kościeliska 18, 34-500 Zakopane 

c. w Muzeum Stylu Zakopiańskiego- Inspiracje im. Marii i Bronisława 

Dembowskich, ul. Droga do Rojów 6, 34-500 Zakopane  

d. w Galerii Sztuki XX wieku w willi Oksza, ul. Zamoyskiego 25, 34-500 Zakopane 

e. w Galerii Władysława Hasiora, ul. Jagiellońska 18b, 34-500 Zakopane 

f. w Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich, ul. Droga na      

Koziniec 8, 34-500 Zakopane 

g. w Muzeum Kornela Makuszyńskiego, ul. Tetmajera 15, 34-500 Zakopane 

h. w magazynach zewnętrznych Muzeum Tatrzańskiego (pomieszczenia 

najmowane w budynku Zakopiańskiego Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35 a, 

34-500 Zakopane) 

i. w Dworze w Łopusznej, ul. Gorczańska 2, 34-432 Łopuszna (tylko system 

p.poż.)  

2. Warunkiem świadczenia usług wymienionych w pkt. 1 jest posiadanie przez 

Zleceniobiorcę stacji monitorowania systemów alarmowych oraz przedłożenie 

Zleceniodawcy stosownej umowy podpisanej z Komendą Straży Pożarnej oraz 

koncesji wydanej przez MSWiA lub podpisanej umowy na stałą współpracę z firmą, 

która taką koncesję posiada.  

 

 

 
§ 2. 

1. W związku z planowanymi remontami lub możliwą zmianą organizacji Muzeum,  

zakres umowy dotyczący poszczególnych obiektów Muzeum Tatrzańskiego może 

zostać w każdej chwili czasowo wyłączony jeśli tylko tak postanowi Zleceniodawca 

za odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia przysługującego Zleceniobiorcy o 

którym mowa w złożonej przez Zleceniobiorcę ofercie. 
2. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy informację o której mowa w § 2.pkt. 1 

dla poszczególnego obiektu Muzeum Tatrzańskiego w terminie 14 dni przed 

planowanym wyłączeniem zakresu umowy.    



 

3. W ramach niniejszej umowy Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy 

przekazywanie do centrum alarmowego informacji o pożarze, awarii systemu, 

awarii zasilania, o strefie pożarowej instalacji sygnalizowania pożaru działającej 

zgodnie z zachowaniem wymogów zawartych w BZ-IV-6/44/93. 

4. Monitorowanie alarmu p.poż. w obiekcie prowadzone będzie przy zastosowaniu 

systemu alarmowego p.poż z nadzorowanego obiektu końcówkami dwudrogowo z 

centrum alarmowego Zleceniobiorcy oraz z Państwowej Straży Pożarnej. 

 

§ 3 

1. Monitorowanie antywłamaniowe w obiekcie prowadzone będzie przy zastosowaniu 

systemu elektroniczno-alarmowego, tj. czujek i polotów działających na zasadzie 

dyskretnego ostrzegania- połączonych z nadzorowanego obiektu dwudrogowo z 

Centrum Alarmowego Zleceniobiorcy. 

2. Obsługa systemu sygnalizacji polegać będzie na przyjmowaniu z podłączonego 

obiektu informacji alarmowych o włamaniu, napadzie i przekazywanie jej 

upoważnionym osobom reprezentujących Zleceniodawcę, firmie ochroniarskiej 

Agencja Ochrony Osób i Mienia Kuguar Security Zakopane w celu wysłania patrolu 

interwencyjnego oraz w przypadku wystąpienia tych zdarzeń, po potwierdzeniu ich 

przez grupę interwencyjną, powiadomieniu organów Policji lub innych organów 

porządku publicznego. 

 

§ 4. 

 

Do zadań patrolu interwencyjnego należy w szczególności: 

1) podjęcie działań na wezwanie, 

2) natychmiastowy dojazd (5-7 min) do obiektu, jednocześnie wysłanie samochodu 

po pracownika upoważnionego do udostępniania obiektu, 

3) potwierdzenie przyczyny wezwania do centrum monitorowania, 

4) współdziałanie z pracownikami Muzeum, 

5) podjęcie interwencji w stosunku do sprawców zdarzenia, 

6) udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym, 

7) zabezpieczenie śladów na miejscu zdarzenia, 

8) udzielenie informacji przybyłym na miejsce zdarzenia służbom pracowniczym 

policji i straży pożarnej 

 
§ 5. 

Zleceniobiorca oświadcza, że używa łączności radiowej i telefonicznej. 

 

 

§ 6. 

 

1. Zleceniobiorca i Zleceniodawca podejmują wszelkie możliwe działania, które mogą 

mieć wpływ na bezpieczeństwo Zleceniodawcy oraz zachowują w tajemnicy 

wszelkie informacje dotyczące ochranianego obiektu. 

 

2. Zleceniodawca wskaże na piśmie osoby upoważnione z jego ramienia, które 

Zleceniobiorca zobowiązany będzie powiadomić w przypadku odebrania alarmu. 

 

3. Monitorowanie ochranianego obiektu odbywać się będzie w systemie 24 

godzinnym. 

 

 

 

 



§ 7 

Zastrzeżenia umowne: 

1. Zleceniodawca zobowiązany jest do: 

a) Przestrzegania godzin załączania i wyłączania systemu alarmowego 

zainstalowanego w ochranianym obiekcie oraz powiadamiania każdorazowo 

centrum alarmowego Zleceniobiorcy o zaistniałych przypadkach wywołania 

przez niego fałszywego alarmu oraz stosowania się do instrukcji obsługi 

systemu alarmowego, 

b) Każdorazowego i bezzwłocznego powiadamiania Zleceniobiorcy o zmianach 

osób upoważnionych do powiadamiania w razie alarmu oraz innych 

przeszkodach i spostrzeżeniach dotyczących realizacji umowy 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do powiadomienia telefonicznego osobę 

umieszczoną w wykazie w przypadku odebrania przez centrum alarmowe sygnału 

alarmowego oraz zapewnienie jej dowozu do obiektu 

3. Zleceniobiorca będzie wykonywał nieodpłatnie wszelkie czynności związane z 

modyfikacjami kierunku przesyłania transmisji do centrum alarmowania. 

4. Interwencja patrolu w przypadku awarii systemu będzie objęta umową. 

 

 

§ 8 

1. Wysokość wynagrodzenia ustala się w wysokości ………………. Zł + 23% podatku 

VAT …………… zł tj. brutto …………… zł (słownie: …………………….) miesięcznie, 

(wynagrodzenie zawiera opłatę abonamentową jednostki telefonicznej- Willa 

Oksza w wysokości 20,00 zł +23 % podatku VAT) 

2. Wynagrodzenie wypłacane będzie Zleceniobiorcy co miesiąc, w terminie 14 dni od 

daty otrzymania faktury. 

3. W razie zwłoki w wypłacaniu wynagrodzenia Zleceniobiorca będzie naliczał odsetki 

ustawowe.  

  § 9 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 01.02.2017 r. do   31.01.2019 r.  

 

§ 10 

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę z trzymiesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem 

natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy w następujących 

przypadkach: 

a) Rozwiązanie firmy lub ogłoszenie upadłości, 

b) Rażące naruszenie warunków niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę, po 

uprzednim wezwaniu Zleceniobiorcy do usunięcia naruszeń Umowy i 

wyznaczeniu stosownego terminu w tym celu. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

 

§ 12 

Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

 



§ 13 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zleceniodawcy i jeden dla Zleceniobiorcy. 

 

 

Zleceniobiorca 

 

 

 

Zleceniodawca 

 

 

 

 

 

……………………………… ……………………………… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zgodnie z § 6 pkt. 2 umowy nr………………… z dnia ……………… Zleceniodawca informuje, że 

osobą upoważnioną, którą Zleceniobiorca zobowiązany powiadomić w przypadku 

odebrania alarmu jest: 

 

Pani Danuta Janusz Zakopane, Droga na Antałówkę 4 a, tel. 666 246 192 

 

Ponadto podajemy wykaz obiektów wraz z wykazem osób uprawnionych do wejścia do 

wyznaczonych stref. 

Tabela-wykaz obiektów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem 

LP. Nazwa, adres i telefon do obiektu Uprawnieni do obsługi 

antywłamaniowej i p.poż. 

1 Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa 

Chałubińskiego 

Ul. Krupówki 10 

34-500 Zakopane 

Tel. 18 20 152 05 

Danuta Janusz 

Kazimiera Nalepa- 

Brzozowska 

Małgorzata Górka 

Helena Tylka 

Halina Figlarz 

Marek Frużyński 

2 Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława 

Witkiewicza w willi „Koliba” 

Ul. Kościeliska 18 

34-500 Zakopane 

Tel. 18 20 136 02 

Danuta Janusz 

Tomasz Sikorski 

Marek Gronkowski 

3 Muzeum Stylu Zakopiańskiego- Inspiracje im. 

Marii i Bronisława Dembowskich 

Ul. Droga do Rojów 6 

34-500 Zakopane 

Tel. 18 20 122 94 

Danuta Janusz 

Bogusława Rusnarczyk 

Helena Gąsienica 

Anna Kozak 

4 Muzeum Kornela Makuszyńskiego 

Ul. Tetmajera 15 

34-500 Zakopane 

Tel. 18 20 122 63 

Danuta Janusz 

Anna Gorycka 

Małgorzata Gaj 

Helena Pitoń 

5 Galeria Władysława Hasiora 

Ul. Jagiellońska 18b 

34-500 Zakopane 

Tel. 18 20 668 71 

Danuta Janusz 

Jadwiga Bobak 

Alicja Gumulak 

Maciej Buńda 

Julita Dembowska 

6 Galeria Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego 

Kulczyckich 

Ul. Droga na Koziniec 8 

34-500 Zakopane 

Tel. 18 20 129 36 

Danuta Janusz 

Anna Oczkoś 

Jerzy Pałecki 

Urszula Radwańska 

7 Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza 

Ul. Zamoyskiego 25 

34-500 Zakopane 

Tel. 692029817 

Danuta Janusz 

Józefa Golaszewska 

Teresa Szeptyńska 

8 Zagroda Sołtysów w Jurgowie 

34-532 Jurgów 215 

Aleksandra Piecuch 

9 Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze 

Ul. Zagóra 86, Czarna Góra 

34-532 Jurgów 

Helena Milon 

10 Muzeum Powstania Chochołowskiego,  

Chochołów 75 

Maria Dziadoń 

11 Dwór w Łopusznej, 

Ul. Gorczańska 2 

34-432 Łopuszna 

Tel. 18 26 539 19 

Krystyna Kamoń 

12 Magazyny zewnętrzne Muzeum Tatrzańskiego 

zlokalizowane w budynku Zakopiańskiego 

Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35 a, 34-500 

Zakopane 

Helena Pitoń 

 


