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Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Stębark 1, 14-107 Gierzwałd, Tel. 89 647 22 27 

Instytucja Kultury Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

 

Umowa NR AG.373.4.2022.IS 
zawarta w dniu ………………………. 

 
pomiędzy Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku Stębark 1, 14-107 Gierzwałd, NIP: 

741 211 37 86, Stębark 1, 14-107 Gierzwałd  

reprezentowanym przez: Dyrektora Szymona Dreja,  

zwanym w dalszej części  Muzeum, 

a  

reprezentowanym przez:   

zwanym w dalszej części  Wykonawcą 

§ 1. 
Postanowienia ogólne 

1. Umowa ustala warunki, zasady i tryb świadczenia usług przewodnickich po Polach 

Grunwaldzkich, w odniesieniu do przewodników, którzy posiadają wiedzę, 

kwalifikacje i umiejętności nawiązywania kontaktów ze zwiedzającymi i poddadzą się 

rygorom określonym w porozumieniu. 

2. Imienna lista przewodników dyżurujących zgodnie z niniejszą umową stanowi 

załącznik  do umowy. 

3. Umowa zawarte zostaje na okres od 21 kwietnia 2022 roku do 31 października 2022 

roku. 

§ 2. 
Zasady wykonywania usługi 

1. Wykonawca zapewnia usługę przewodnika dla turystów Muzeum Bitwy pod 

Grunwaldem, która będzie polegała na oprowadzaniu turystów, którzy zakupią bilety 

wstępu do Muzeum wraz z usługą przewodnicką w kasie Muzeum, po Polach 

Grunwaldu, zgodnie z ustalonym z Zamawiającym kierunkiem zwiedzania. Podczas 

świadczenia usługi przewodnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu 

Zwiedzania Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku oraz Ustawy o usługach 

turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z poz. zmianami. 

2. Przewodnicy pełnią dyżury w pawilonie recepcyjnym wg miesięcznego 

harmonogramu dyżurów uzgodnionego z Muzeum.  
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3. Dyżurujący przewodnik oprowadza indywidualnego turystę lub grupę turystów, 

którzy wykupili bilety z usługą przewodnicką wychodząc sprzed Recepcji Muzeum 

cztery razy dziennie o godzinie 10.00, 12.00, 14.00 i 16.00. 

4. Przewodnicy mają obowiązek dojść wraz z grupą do ruin kaplicy pobitewnej, do 

zespołu pomnikowego i zaprowadzić turystów do Muzeum.  

5. Przewodnik może skrócić oprowadzanie na wyraźne życzenie całej grupy lub w 

przypadku niesprzyjających warunków pogodowych. 

6. Muzeum prowadzi sprzedaż biletów wydając do każdego biletu z usługą 

przewodnicką naklejkę z napisem „ZWIEDZAM Z PRZEWODNIKIEM”, którą turyści 

naklejają sobie w widocznym miejscu, by przewodnik dyżurujący widział, którzy 

turyści opłacili usługę przewodnicką. 

7. O konieczności i sposobie umieszczania naklejek informuje pracownik Muzeum, który 

sprzedaje bilety, wpisuje on również na każdej naklejce właściwą datę. 

8. Naklejki są w czterech kolorach - na każdą godzinę oprowadzania turystów w innym 

kolorze: 

- 10:00 – naklejki czerwone 

- 12:00 – naklejki zielone 

- 14:00 – naklejki niebieskie 

- 16:00 – naklejki żółte 

9. Przewodnik dyżurujący może, ustalić zastępstwo na cały dyżur lub konkretne godziny 

oprowadzania, powiadamiając o tym Muzeum, nie później niż jeden dzień przed 

zmianą. 

10. Przewodnicy dyżurujący zobowiązani są występować w strojach przewodnickich 

zgodnie z ustaleniami wewnętrznymi Stowarzyszeni. 

11. Przewodnicy mogą korzystać z pomieszczenia Recepcji, gdzie Muzeum zapewnia im 

stolik i krzesło. 

§ 3. 
Rozliczenia 
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1. Za świadczone usługi Muzeum zapłaci honorarium, zgodnie z ilością oprowadzonych 

turystów w odpowiednich stawkach brutto: 

- za oprowadzenie osoby indywidualnej ………………. zł brutto 

- za oprowadzenie osoby z grupy minimum 15 osób (z biletem grupowym) ………… zł 

brutto 

- za oprowadzenie osoby w dniu wolnego wstępu do muzeum ………… zł brutto. 

2. Łączne wynagrodzenie brutto za cały okres wykonywania umowy nie przekroczy 

kwoty ……………………..zł (słownie: ……………………złotych słownie) 

3. Rozliczenie za świadczone usługi będzie dokonywane w okresach miesięcznych. 

Należne wynagrodzenie Wykonawca otrzyma po zakończeniu miesiąca 

rozliczeniowego, w terminie do 14 dni po dostarczeniu do Muzeum poprawnie 

wystawionego rachunku. Wynagrodzenie będzie liczone na podstawie miesięcznych 

raportów sprzedanych biletów.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Muzeum  kar umownych: 

a. za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 500 zł brutto za każdy przypadek, 

b. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości  

3000 zł brutto. 

5. Muzeum ma prawo dochodzenia odszkodowania poza karami umownymi. 

6. Muzeum ma prawo wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym niniejszą umowę w 

każdym przypadku  nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę lub 

zaprzestania jej wykonywania na okres dłuższy niż 7 dni. 

7. Ze strony Muzeum osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest ……………………… 

8. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktu z Muzeum …………………………… 

§ 4. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dla swojej ważności wymagają formy 

pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie 

mieć będą przepisy kodeksu cywilnego. 
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3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Muzeum, 1 dla 

Wykonawcy. 

 

 

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