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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa żawarla W Poznaniu dnia .,,..,,,,,,,.,,,-., zgodnie z ustawą Prawo ZamóWień publicżnych ż dnia
29 styczn a 2004l. (tekst iedn, Dz,U, z 201B poż,1986 ze żm) porniędzy:

Poskim Radiem

-

Regionalną RożgłośniąW PożnaniL] Badien] Poznań s,A, z §iedz]ba 60-765
Doż.dń, ul,Be.W ńsk'ego 5
zalejestrowanyrn W Wydżiale Vlll Gospodarczym KBs - sądu Bejonowego Poznań NoWe l\riasto i
Wilda W Poznaniu, nr KRs 0000097316
kap tał akcyjny: B21 900 zł, apoń spolki: 689 700 żł,
NlP: 777-00-06-551 , REGoN: 630158101
repreżentowanym przez:
Piotra Bernatowicza

- Prcżesa Zaęądu

żWanym da]ei zamawiającym
a:

Firmą.,,,.,,,.,,,.,,,,.,,..,,,,,,

,,,

żs]edzibąW

żarejeslrowanąW

NlP:,.,,,.,,,,.,,,..,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,.,.,..

REGoN:

leplezenlowaną plzeż:
1

2

zwaną da ej Wykonawcą

§1

PRZEDMlOT UMOWY

zamaw ający zleca, a Wykon awca plzy]m uie do Wykon an ia:
usługę pełn ej i n iep lzerwanej całodobowej ochrony osób i m ienja (sUFo) pełnioaej na teren e
obiektu będącego WłasnoścjąZarnawiającego,znajdu]ącego się W Poznaniu, ul,Berwińskiego 5
1,2, czynności recepcyjno - informacyine
1

.

1 ,1

,

1,3,okresowyprżeg|ądruaktua]nianie,,P]anuochlony'orazużgadnianietychzmianzWojewódżkm

Komendantern Policii W Poznaniu
1,4. usługę doraźnejochlony fizycżnei lealizowanej.
nterWencyjną

W

syt!acjach zagrożen a, przeż grupę

2,

zamawiąący ośWjadcża,że obiekt okreś]ony W pkt 1 ,1. ]est obiektem pod ega]ący
obow ążkowe] ochronie przez specjalislyczne uzblo]one iormacie ochronne lub odpÓWiednie

żabezpecżenietecha]cznezgodnezań,5ust.2pkt4bLJslaWyzdna22sierpnia1997r,oochlonie
osob i 1enia {Dż.U, z 2005, Nr 145, poz, 1221 2e zm-)
Zamawiający ośWiadcza, że obiekl określony W pkt 1,1, obięty ]est,,P anem ochronv'
Jzgod- o-ym ż Wielhopols<ir kone-danlem Wo ewodzkir Pollcli W Pol-dn u,
sWiadczenie !s}ug objętych umoWą real]zowane jest na Walunkach okleślonych niniejsza umową
o'az W zaĘcżllkach sLanow ących jej inleglal-ą część:
- szczegołowy opis plzedmiot! zamóWienia
- załącznik nr 1 do umowy
- ofeńa Wykonawcy - żałącżniknr 2 do umowy,

5.

Wykonawca ośWadcza, że cena żawiera Wsze kie składn ki Związane z Wykonylvaniem Umowy,
Wykonawca ośWadcza, że nie będżie Wnosił o podwyższenie Wańości ceny Usługi, chyba że
Wynikać to będzle Ze żmlany obow ążu]ących przepisÓW prawa, Wykonawca ośWiadcża,że cena
zawiera W szczególności kosźy zatrldnienia pracóWn kÓW, log slyki, zalządzania, użytkowania
sprzętu i nnych składn kÓW dotyczących Wykon}r,vane] Usługi,

§2

1,

oBoWlĄzKl WYKoNAWcY
izował przedmiot Umowy z nalez],łą starannościąWykonawca

Wykonawca będze rea
zaśWiadcza, że posada niezbędne uprawnienia ikompetencje do śWiadczenia usług ochrony
osób i m enia dotyczących prżedmlotu n niejsze] Umowy. swiadczone LJsługi będą realzowane
zgodnie ż ogólne plzy]ęlyn]i normam o ochronie życja i menia, normami bezpieczeństwa, bhp,

i obowiązującymj przepisami prawa,
Wykonawca ośWiadcza, ż dysponuje odpowiednim polencjałem osobowym, materiałowym
oraż lechnicznym pozwa|ającym na prawidłowe zrea izóWanie całoŚc przedm otu Umowy,
3, Wykonawca b erze odpow edżialnośćza działania zaniechania osób zaangażowanych
W rea iżację przedm ol Umowy na żasadzie ryzyka,
4. Wykonawca zobow ążany iest do prowadzenia pełnei dokumentacji Zd ąza|e) z rca|izaąą
pżedmiotu Umowy W formie Ksążki dyżulÓW placownikÓW ochrony, do klólej zamaw a)ący
pos]ada nieoglaniczony Wg ąd przez cały czas lrwania Umowy,
5. Wykonawca będżie Wykon}4lvał przedmiot Umowy zgodn e z posiadaną koncesią na działa ność
gospodarczą W zakresie usług ochrony,. Wykonawca ma obowiązek prżez okres tnłania Umowy
pos]adać kon6es]ę, Wykonawca ma bezwzgędny obowjązek niormować natychmiast
Zamawiającego o możliwościulraty koncesji |ub iej utrace, Koncesja ]est beżWzględnym
WaTL]nkiem rea iżowan a Umowy,
6, Wykonawca przejmuje odpowiedzia]nośćfinansową ża Wsze kie ewentualne szkody Wyrządzone
Zarnawiającemu ż tJ,4ułu zawinionego niewykonan]a ub nienależ}łego Wykonania przedmiotu

p.poz,

2-

7-

B,

Wykonawca zobowiązlje się do posadana po isy lbeżpieczeniowej od odpowiedzialności
cylvinej W Zakresie dziala ności prowadzonei W obiekce Zamawiającego przeż cały okres
obowiązyłVania umowy i na żądanie Wykonawcy plzedkładan a jej do Wgląd!. Posiadanie polisy
ubezpieczeniowej stanowi beżWzg ędny Warunek rea izowania Umowy.

Wykonawca zobowiązany jesl do nalychmiastowego zgłoszen a przedstawlc]e owi
Zamawa]ącego Wszelkch neprawdłowośczW ązanych z bezpjeczeństwem, W tym W
szczegóności do zgłoszenia zauważonych awalii nstaacji elektrycznej, ośWietlen a, Wycieku

Wody, itp, oraz podejmowania dżiałań W celu zm nlmalzowania skutkÓW tych zdarzeń, zgłoszen e
dokon\,Vane ]est W iolmie pisemnej lub ma lowej pod lygolem n ewaźności,

prżypadku Wystąpienia na ochranianym budynku zdarzenia takiego jak W szczegóności:
kladzieź, Włamane, pożal olaz nnego zdalzeń a ńadANyczajl\ego lub awaryjnego Wykonawca
żobow ązany jest do niezwiocznego, telefonicznego i majlowego l p]semnego pow adomien a (pod
rygorern nieważności)o tyrn zdarzeniu Zamawiającego olaż do uczestn clwa W pracach komisj
bada]ącej okoliczności Zdarżenia i ocen ającej Wysokośc ponies onych Z tego t}4!łu sżkód,
]0, Wykonawca n]a bezwżględny obowiązek odpowiedzieć lub ustosunkować się do WnioskóW, pytań,
ośWiadczeń Zmawiającego W termne ne plzeklacża nym 2 dnl loboczych. lnformacja
Wykonawcy plzekażWana jesl ZmaW ającemu W fome maiowej i pisemnej pod rygorem
n eważnośc.
11, Wykonawca jest zobowiązany zatrudn]ć Wszystkie osoby rea iżujące usług ochlony W zakresje
prżedm olu LJmoWy na podstawie Umowy o pracę (Wymóg n e dotyczy osób Wchodzących W skład
grupy inlerwency]ne]), Na każde Wezwanie Zamawiającego Wykonawca Zobowiązany jest do
plzedlozenia ośW adczen a o zatrudnien u na podstawie umowy o placę osób Wykonujących
usługi ochrony u Zarnawiaiącego, W uzasadnionych prżypadkach Zamaw ający n]oże ządać od
Wykonawcy przedslawienia pośWiadczonych za zgodność z oryg nałem prżez Wykonawcę kopii
umóW o pracę osób Wykonljących usługi ochlony,
12. Wykonawca zabowiąz!]e się do zachowania W ta]emnicy Wszelkich inforrnacji llżyskanych W
zw ązku z rca zac]ą umowy, stanowiących ta]emnicę służbowązgodne z ustawą z dnia 5
sierpnia 2010l, o ochlonie lnformacji n e]awnych,

9,

W

§3
oBoWlĄzKl zAMAWlAJĄcEGo

1,
2.

Zamawiający żobowiązany jesl po zawarciu Umowy, do przekazania placownikom ochlony
Wykazu §luzbowych telefonów swoich placownikóW,
zańawla)ący zobowiążany jesl do zazna]omienia Wykonawcy z inslrukcją bezpiecżeńslwa

3,

umiejscowieniem zawolóW odcinających dopł}Ął ciePła, energii elektlycznej iWody a także z
instrukcjama dot, beżpieczeństlva na terenie chronionego obiektu. zaznaiomienie naslępuje W
teminie do 7 dni od dn a podpisania Umowy.
Zamaw]aiący udostępn i Wykonawcy nieodpłatn e:
a) środkiĘcznoścplzewodowej dostępnych W bLldynku do pow adam ania i alarmowania
o żaislniałych żdarzeniach;
b) dosięp do pomieszczeń na potlzeby Wykonylvania zadań ochronnych, olaz zaplecza

4,

Kosży Wynikające

pożalowego, systemami beżpiecżeństwa, a zwłasżcza alarmowymi

san tarno-b}4owego,

pomieszczeń

W

ż nofinaInego

i

w

zyjnyńi, z

użlkowan a udoslępnonych plzez zamaw a)ącego

celu Wykonania umowy ponosi Zamawiaiący,

§4

1,
2,
L

2,
3,

MlEJoE lTERMlN WYKoNANlA UMoWY
Wykonawca żobowiązuje sę Wykonać UmoWę W obiekce zamaw]ającego przy
Berwińskiego 5, 60-765 Poznań

ul,

Wykonawca będzie lealizować umowę prżez okres 24 miesięcy od dnia 01,01,2020 r, do dnia
31.12,2a21 z |Jwzg|ęd| eniem § 8 pkt.2 i 3 lmowy,

§5
oBoWlĄzKl PRAcoWNlKoW ocHRoNY
Wykonawca żobowiązany iest do dostalcżenia zamawiającemu, ,,Wykazu PracownikóW
śWiadczących UsłUgi", przed rożpocżęciern lsłJgi, jeślu]egne ona zmanie W stoslnk! do
Wykazu osób skielowanych plżez Wykonawcę do realzac]i żan]óWienia złożo^ego wląz z
olertą Każdorazowa łniana W slałym składżiepracownikóW ochrony. przydzielonych
zamawiającemu będżie Wymagała uprzedniego zgłosźenia Zamawlającemu pżed planowaną

zmianą zamawiający żaaplobL.]j6 kazde ploponowane żastąpieni§ persone ! ]edynie Wtedy,
kedy kwa]iikacje żdonościploponowan€go pelsonelu, będą takie same lub Wyższe nź
personelu Wymienionego W Wykazie. szczegołowe Wymogi i klytelia, które muszą spelnjać
pracownicy zostały wyszczegó|nione w opisie przedftiotu zamówienia.
Do ochrony oblektu Wykonawca Wyznaczy stalych pracownikóW Wraz z adnotacją o ich
plzeszko eniu z bhp p,poż,
Zamawiający Zaslrzega sobe prawo żgłaszania WnioskóW dotycżąćych skład! osobow€go
realizuiącego przedmiot zamóWienia oraz opiniowania zasadności dokony/vania zmian, jak
również wnioskowanie o dokonanie takich żmian,

żl, Nowo

5.

żaangaźowanypracownik mus po§iadać, co najmni6j lak]e same kwalifikac]e
uplawni6n a Wymagane prżez Zamawiającego do śWiadcżen]ausł!gi bezpośredniej ochlony
iizycznei osób i mienia W obiekcie zamawiającego, jak iego poplzednik

Wykonawca zobowiązany

jesl

zapewnić pracownikom zalrudnionym przy realizacji

żanróWienia, odpowiednie jedno|ite ubranie 6łużbowe z W]docznyrni i czytelnymi emb ematam

Wykonawcy, Wymagany jest §chludny i estelyczny Wygląd placownikóW ochrony oraz
uprzejmość Wobec placownikóW Zamawiającego, petentÓW i osób plżeb},\ł/ających W obiekcie

6.
7,
8,

9.

zam aWiającego.

Pracownicy ochrony mająobowiązek posiadaó im]enny ident},fikalol,
Wykonawca zobowiązu]e s ę do zm]any osoby/osób. gdy zażąda lego ZamaWiający W żWiązku
z n ewykonywaniem l!b n enależtłyn] Wykonylvaniem obow ążkóW Wykonawcy (placownika),
zmiana następuie najpóżniej w terminie 3 dni od daly przoslania takiei inlomacji do
Wykonawcy W form ie pisemnej lub mailowej,
Wykonawca obowiązany jest do Wyznaczen a przynajmniej jednego pracownika, który będzie
pełniłlolę stałego Koordynatola, W lrakcie śWiadczen a usługi ochlony, Kooldynator będzie
obowiązany dolrzymywania stałego konlaklu (np. te efonicznego) ż zamawiającym. Do zadań
Koordynalola będzie należało organizowanie i sprawowanie nadzoru nad śWiadcżeniemusługi
oraz zarządzan]e personelem wykonawcy,

§6

'1.

OCHBONA DANYCH OSOBOWYCH
Zamawia]ący ośWiadcza. że jest admin stratolem danych osobowych W rozumienu
Rozporządzenia Paramentu Eulopejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 f. w
sprawie ochrony osób l zycznych w związku zplzetwarzaniem danych osobowych W sprawie
swobodnego prżepływu lakich danych oraż uchylenia dyrekly^/y 95/46ME (RoDo)
a pow erżonych do przeiwalzania na podstaw e ninie]szei umowy,

2. zafiawiąący powielza Wykonawcy
zakresie

prżetwarzanie

danych

osobowych

celu okreś]onym W n niejszej Umow]e, a Wykonawca zobow ązuje się prżetwarzać
te dane W sposób zapewnia]ący spełnien]e WymogÓW okreśonych W Rozporządżeniu
określonym W pkt,1
W

3,
4.

5,

i

celern przetwarzania da|ych plzez Wykonawcę jesl

śW adczenie usług W zakresie ochlony
obie\cie Rad a Pożnan S,A,
w Aviązku z realizac]ą n n eiszei umowy, Zarnaw a]ący będzie przetwalzał dane osobowe
osób, przy pomocy których Wykonawca będżie realiżował zamóWienie, lj. W szczegó ności
lm ę, nażWisko, adres e-rnai , numeT telefonU, miejsce zatrudnienia. slanowisko, W przypadku
(ea|izacj plzez zamawiającego uprawn enia o klólym mowa W 2 ust,11 róWnież data
§
żawaTcia umowy o pracę, rodzaj zawańej Umowy, Wym ar etatu, stanowisko,

osób

,n enid W

Z

chwilą udostępn enia Zamawiającemu danych osobowych, o których rnowa W usl, 4
n stralorem tych danych staje się Radio Pożnań s,A, W sprawach związanych z danymi
osobowymi na]eźy kontaktować się z nspektorern ochrony Danych, adles e-mail:
od @rad opożnan,im
Z chwi]ą udostępn enia Wykonawcy danych osobowych pracownikóW Zarnawiającego,
adrninistratorem tych danych staje się ,,,,,,,,,,,.,,,,,,
,,,W sprawach
zw ąza|ych z danymi osobowymi naeży konlaklować sę z lnspektorenr ochrony Danych,
adles e-mail:
adm

6,

1.

2

3,
4.

l,

].

W
+

strony uslalają miesięcżny okles lozliczen owy,
Wynagrodżenie płalne będzie na podstaw e prawrdłowo Wystawione] faktury Wystaw onej do
10 dna danego n]iesąca ża m esiąc poprzedni W termine cźelnastu (14) dni od dnia
dostarczenia faktury Zarnawiającemu, Warunkiem Wystawien a, następnie płatnościlaklury
VAT, ]est prżedslawienie przeż Wykonawcę W formie olyginału ośWiadczen aj o którym rnowa
§

,10

ust. 3 Umowy,

Zapłata będzie dokonana plzelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze,
Za dzień spełnienia śWiadczenia uważa się datę plzyjęcia plzez bank z]ecenia z obc ążenia
rachunku ZamaWiającego,

)

l

całkow te Wynagrodżenre Wykonawcy za cały okres obow ąż},\Ą/an a umowy (24 miesące)
Wynosi ,, ,,,,,,,,,żł brutto (słownie zł:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,), tr, ,,,,,,,,,,,,,,,z] netto + ..,,,,żl VAT.

W

5,

§7

WARUNKl PŁATNoŚcl
strony uslalają rycza]towe miesięcżne Wynagrodżenie za Wykonany przedmiot żarnóW]enia
Wysokości ,.,,,,,,,,,.,,,,,,żł blulto (sł]ownie zł:
,,,), tj, ,,,...,,,,,,,zł netto
WYNAGRoDzENlE

§8
RozWlĄzANlE UMoWY

strony mo9ą rozw ążac Un]oWę na podstaw e porożum enia stron.
Każda ze stlon ma prawo Wypowiedżiec umowę ż zachowaniem 3-miesięcznego okresu
Wypow edzen a, okres Wypowiedżenja końcży się ostatn ego dnia miesiąca, Wypow edzenie
m!s] posiadać lolmę pisemnąpod rygorem neważności,
Zamawiający ma prawo rozw ązac UmoWę W tryb e nalychm astowym W prżypadkach:
a) naruszen a Umowy Z zaklesie obowązkÓW Wykonawcy: § 1 usl, 1, któregokolw]ek

b)

z obowiązkóW Wskażanych W § 2, § 5, § 6,
lnnego zawinionego n ewykonylvania ub zaw nionego

n ena]eż}łegoWykonylvania Un]owy
przez Wykonawcę, z tym zaslrzeżeniem, że zamawia)ący Wskażuje Wykonawcy rodzaj,
charakter naruszeń na piśn]ie, Wskazu]ąc sposób ch usunięcia W Wyznaczonym teTminie.
W prżypadkLJ nie usunięcia W calości ub części,Zamaw]a]ący ma prawo UmoWę

lozw ązaĆ,.
utlaly uprawnjeń do Wykonylvania Umowy W usta]onym chalakterze, przedmjoce,
Wykonawca ma prawo Un]oWę lozw ązać bez żachowan]a okresu Wypowiedżenia, lł
przypadku, gdy Zmawiający zalega Wykonawcy ż zapłatą Wynagrodzenia za co najmnjej dwa

c)

pełne okresy płalnośc.W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek

WeZWać
ZamaW aiącego do zaplaty Wyznaczając mu dodalkowy lerm n n e królsży aniżeli 14 dni.

5,

W

plżypadku lozwiązan

a

Umowy na podslawie ust,

o odszkodowanie i utracone korzyści nie prżysługuje,

3

iW., Wykonawcy roszczenie

§9

ZMlANY UMOWY

1,

Wsze kie

2.

ZamaW aiący dopuszcza moż iwośćdokonan a zm any aneksem do umowy W zaklesie
Wynagrodże- a Wyko-awcy W o,zypadk- żT an:
1/ stawki podatku od towaróW r usług
2/ Wysokośc minima nego Wynagrodzen a ża pracę usia]onego na podslawie ustawy
z dnia 1o pażdz elnika 2002 r, o m n m alnym Wynag lodze n iu

zm iany i uzupełnien a urnowy Wymaga]ą dla swej
p semnej pod rygorern nieważności,

Waznośc zachowania iolmy

3/ zasad pddlegan a ubezpieczeniorn społecżnym lub ubezpieczeniu zdlowotnemu

3.

lub Wysokośc stawki składk na ubezpiecżenia społeczne ] żdrowotne
Wynagrodżenie Wykonawcy, o którym mowa W § 7 umowy będzie Waoryzowane W trakc e
obowiąz}rrania umowy W plzypadku zmiany stawki podalku od towaróW i !sług. Zmiana
Wynagrodzenia dotyczyć będze niewykonanej częśc]zamóW enia od dnia We]ścia W życie
zmiany przepisóW, Warunkiem dokonan a Waloryżacj będzie skierowane do Zamawiającego
pisemnego Wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadn enie i sżcżegolowy sposób
Wy jczenia nowych cen,

Wynagrodzenie Wykonawcy. o któlym mowa

W § 7 umowy będz e Walolyżowane W lrakcie
obowiązr/Vania un]owy W przypadku zmiany Wysokości minimalnego Wynagrodzenia za pracę,
Zmrana Wynaglodzenia dotyczyć będze niewykonanej cżęśc]zamóWienia od dnia WejściaW
życie zmiany przepisóW, Walunkem dokonania Waloryżacj będzie skierowane do
Zamawiającego pisernnego Wniosku Wykonawcy zawierającego użasadn enie i szczegołowy
sposób Wylczenia nowych cen olaż szczegóowe !zasadn enie Wpłpvu zmian, o klórych
mowa Wyżej na Wynagrodżenie Wykonawcy,
Wynagrodzenie Wykonawcy, o któryn] mowa W § 7 !mowy będzie Wa oryzowane W tlakcie
obow ązi,lrvanla umowy w przypadku zm]an żasad pod egan a ubezpieczeniom społecznynr
lub ubezp eczeniu zdrowotnemu ub Wysokości stawk składki na ubezpjeczen a spoleczne lub
żdrowotne, , Zmiana Wynagrodzenia dotyczyć będżie n ewykonanej częśczamóWienla od
dn a Wejśca W życ e żmiany prżepisóW, Warunkiem dokonania Waloryżacji będżie skierowane
do żamaW a]ącego prsemnego Wn osku Wykonawcy zaw erającego uzasadnien e
szczegołowy sposób Wylicżenia nowych cen oraż szczegołowe uza§adn]enie WpłyWu zmian, o
których mowa Wyże] na Wynagrodzen]e Wykonawcy.
W prżypadku niewskazania prżez Wykonawcę Wpływu zm]an, o których mowa W usi,4 i 5 na
Wzrosl Wynagrodzenia Wykonawcy ZamaW a]ący ma prawo odmÓWić Waloryzacji
Wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia Wymaganego użasadnien a ,
]

6,

§ 10

1,

2,

KABY UMOWNE
stlony ustalają odpowiedzialność za zaw nione niewykonanie lub zawin one nienależyte

Wykonanie zobowiązania Wynikającego z treścinin e]szej umowy W lorm e kar Umownych.
Uslala się naslępujący sposób na iczaaia kar umownych:
a) lazw ązanie
Wskutek
oko icżności
n eża eżnych
od ZamaWiającego - W Wysokości 10% kwoty brutlo Wynagrodzen a mies ęcznego

b) W przypadku n euzasadnionego opóźnienia W realzacj zamóWenia prżeż Wykonawcę za kżdy lozpoczęIy dzień opÓźnienia - W Wysokości 3% kwoly brutto Wynagrodżenia
mlesięcznego
c) plzybycia glupy ]nlerwencyjne] po czasie okreś onym Wopsie prżedmiotu zamóWien a W
Wysokośc 0,1% kwoty brutio Wynagrodzenja m iesięcznego za każdą przekloczoną minutę,
d) za n epowiadomienie Zarnawjającego o zauważonych plzypadkach noszących żnamiona
kladzieży olaz mogących spowodować pożal, zalanie Wodą tp, W Wysokości 1olo
Wynaglodzenia bruilo określonego W § 7 ust,1 za każde odrębne Wadliwe działan]e lub
zaniechanie,
e) każdorazowe stawien e się Placownika Wykonawcy do śWiadcżeniausług ochrony osób
i m enia W stwieldzonym stanie Wskazu]ącyrn na spożyce alkoholu ]ub W stwerdzonym
slanie n etrżeźWośclub będącego pod Wpł},1^lem innych n ż alkoho środkóW odurżających

np,: nalkotykóW, dopalaczy będzie skutkowało nałożeniem na Wykonawcę kary pien
ężnej

W Wysokości 5 000,00 zł. Podstawą do nałożenia kaly będzie Wynik

3,

4.
5,

badan a
plzeprowadżonego a]komatem prżeż właściwyolgan porżądkowy,
Wykonawca niezaeżne od kar urnownych ponosi odpowredz]alność W pelnej Wysokości
za szkody pon esione prżeżZamawiającego Wyn kłe z nienaeżi,łego Wykonywania umowy
W pehre] Wysokośc, usla|onej na podstaw e plotokołu sporządżonego na lę oko icznośc.

strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania
przewyższającego Wysokość zastrzeżonych kal umownych,

Za |alożo|e kary umowne Zamawiający Wyslawi notę
Wykonawca zobow ązu]e się

W

obciązen

termrnre 14 dni od dalyjej otlzymania,

uzupeln a]ącego

oWą do zapłaty klórej

§ 10

l,

PODWYKONAWCA

Wykonawca żobowiązuje s ę do Wykon}M/ania usługi siłam] Własnyni
Lub
Wykonawca ośWiadcza, że zamieża powleęyć podwykonawcy następujący zakres uśug
objęlych LmoWą,,,...,,,

Wykonawca za dzałan a zaniechania Podwykonawcy i iego pracownikóW odpowiada na
zasadzie lyzyka jak za działania i zaniechania Własne ] Własnych pracownikóW.
Wykonawca, który korżysta z usług, żasobóW innych podmiotóW n.ra obow ążek prżedslawić
W foTie orvginał_ Z.law'a.ące.n_ wrcz ż laĄIu.ą, ośW|adcże.iepoowvhonawcv o ne
żalegan u z płatnościamiza miesiąc kalendarzowy poprzedzający m€siąc za który
Wystawiana ]est faktura. ośWiadczenie podwykonawcy Wraz z prawidłowo Wystawioną fakturą
]est Walunkiem Wypłaty Wynagrodzen]a na rzecż Wykonawcy,
§ 11

PRZEPlSY KOŃCOWE

1,

2

3,

4.

5,

Wszelkie zm any niniejszej umowy Wymagają lormy pisen]nej pod rygorern niewaźności,
We Wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą un]oWą mają zastosowanie prżeplsy
|)slawy z d|)a 22 sierpnia 1997 r, o ochron e osób miena oraz Kodeksu c},Vvinego, jeżeli
prżepisy JsTaWy P,aWo larÓWien oUo ic7nyc. -'e stanowiąinaczeI
Do lożslrzygania sporóW Wynikłych na tle Wykonania umowy Właściwyjest sąd powszechny
miejscowo r rzeczo]^/o WłaścWy d]a siedżiby Zamaw a]ącego, Plzed skierowaniem sprawy
do sądu, strony podejmą plóbę po ubownego załatwienia sporu,
strony umowy zobowiązu]ą s]ę do niezwiocżnego powiadomien]a W iorme pisemnej pod
rygolem nieważnościo każde] zmianie adlesu lub numeru lelefonu, W przypadku braku
nlolmacji, korespondencia nadana do adresala i nie odeblana uważana jest za doręczoną
sirony W§kazują dane ie e - adresowe osób odpowiedżialnych za realizację umowr:
a) dla zamawiającego: Pan
,adres e-rnail:

b)

6.

tel,,,,,,,,..,,,,,,,,,,

......,..,,,,,,...,,,,,,

daWykonawcy: Pan...,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,...,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,...adrese_ma]l:
tel

UmoWę sporżądzono W trzech jednobrzmiących egzen]p

]eden dla Wykonawcy,

arzach

dwa dla Zamawiającego

zaącznikiI
szczególowy opis prżedmiotu zamóWren]a
2/ Fonnu]aż ofeńowy Wykonawcy
1/

WYKoNAWcA:

zAMAWlAJĄcYl

i

