
 

Załącznik nr 2 do SIWZ— wzór umowy 

UMOWA NR ....../2019 

zawarta w Katowicach dnia ...............................2019 roku pomiędzy : 

Spółdzielnią Budowlano Mieszkaniową Wspólna Praca w Katowicach ul. Sobieskiego 10, zarejestrowaną w 

Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem 

KRS nr 88784, reprezentowaną przez :  

Stanisław Badura — Prezes Zarządu 

Katarzyna Mierzejewska — Wiceprezes 

Zarządu zwaną w dalszej części umowy 

„Zleceniodawcą”, a 

 

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”. 

W wyniku dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z 

zachowaniem konkurencji na zadanie pn.: „Świadczenie usług ochrony mienia w budynku wielorodzinnym przy ul. 

Uniwersyteckiej 12 w Katowicach należącym do zasobów Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wspólna Praca” 

z siedzibą w Katowicach” , zgodnie z wynikami negocjacji z dnia . ... ... ...2019 roku została zawarta umowa o 

następującej treści: 

        §1 

PRZEDMIOT UMOWY 

I. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługi polegające na pełnieniu ochrony O 

mienia realizowane w formie stacjonarnej ochrony fizycznej obiektu — budynku znajdującego się przy ulicy Uniwersyteckiej 

12 w Katowicach, polegające na działaniach zapobiegających przestępstwom i Wykroczeniom przeciwko mieniu, a także 

przeciwdziałających powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczających do wstępu osób 

nieuprawnionych do budynku, zgodnie z zasadami  określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 

tekst jedn. Dz.U. 2014 nr O  poz. 1099 ze zm.) bez możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego oraz do 

wykonywania innych czynności zleconych przez Zleceniodawcę, zwane dalej usługami. Szczegółowy zakres zamówienia — 

świadczonych usług został opisany w S2, a także w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz 

w Ofercie wykonawcy z dnia  roku (wpływ ..... ...2019r), a także protokole z negocjacji z dnia . ... ...2019r., 

stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje świadczenie usługi przez Zleceniobiorcę w zakresie dozoru mienia 

i obiektów zgodnie z posiadaną koncesją MSWIA nr , czyli zabezpieczenie 

fizyczne (osobowe) powierzonego mienia przed zniszczeniem, kradzieżą w tym  kradzieżą z włamaniem, innymi 

przestępstwami lub wykroczeniami przeciwko mieniu, a także przed wszelkimi objawami dewastacji i wandalizmu. 

Wykonawca oświadcza, iż na podstawie posiadanej w/wym. koncesji jest uprawniony do świadczenia usług 

przewidzianych niniejszą umową.  

3. Mienie i teren Zleceniodawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje: 

a) teren wewnętrzny — budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Uniwersyteckiej 12 w Katowicach, 

b) teren zewnętrzny przy budynku przy ul. Uniwersyteckiej 12 w Katowicach 

c) parking i drogi komunikacyjne przy budynku przy ul. Uniwersyteckiej 12 w Katowicach  
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§2 

ZAKRES USŁUG 

1. Zakres rzeczowy: 

l) Dozór - fizyczna ochrona obiektów (budynku, urządzeń, instalacji oraz mienia ruchomego w postaci samochodów, 

motocykli, rowerów itp.) przekazanych pod ochronę przed kradzieżą z włamaniem, kradzieżą, dewastacją w tym również 

czynne zapobieganie próbom kradzieży, napadów, dewastacji mienia oraz penetracji przez osoby niepożądane. czyli 

zabezpieczenie fizyczne (osobowe) powierzonego mienia przed zniszczeniem, kradzieżą, w tym kradzieżą z włamaniem, 

innymi przestępstwami lub wykroczeniami przeciwko mieniu, a także przed wszelkimi objawami dewastacji 

wandalizmu, 

2) Dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców budynku, w tym zapewnienie bezpiecznego dojścia do budynku (doraźne 

odśnieżenie dojść do budynku w razie powstałej konieczności) 

3) Weryfikacja osób wchodzących do budynku oraz uprawnień do parkowania na terenie parkingu. 

2. Szczegółowy zakres usług, obowiązków Zleceniobiorcy: 

 ciągły dozór obiektu oraz czuwanie nad jego bezpieczeństwem (wewnątrz i na zewnątrz), w tym korytarzy 

piwnic, pomieszczeń zsypu, boksów motorowych, korytarzy pomieszczeń gospodarczych, parkingu 

samochodowego, pojemników na odpady, terenu wokół budynku, szlabanu parkingowego, korytarzy i klatek 

schodowych, bieżąca obserwacja zapisu kamer monitoringu (obsługa systemu monitoringu wizyjnego),  

 obchód obiektu przed rozpoczęciem pracy oraz po zakończeniu pracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

sprawdzenie zamknięcia drzwi zewnętrznych budynku i okien podczas obchodu na zewnątrz obiektu, 

 wykonanie co najmniej trzykrotnego obchodu zewnętrznego i wewnętrznego budynku w ciągu nocy (w 

godzinach 22-24, 01-02 i 03-04), 

 odpowiednie reagowanie na ewentualne zagrożenia (włamanie, pożar) — powiadomienie Policji, Straży 

Pożarnej, Kierownika Administracji Osiedla, 

 w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości technicznych na mieniu Zleceniodawcy i mieszkańców oraz awarii 

niezwłoczne powiadamianie służb technicznych Zleceniodawcy oraz administracji, a w razie konieczności 

powiadamianie pogotowia energetycznego, pogotowia gazowego, wyznaczonego serwisu dźwigów (wind), w 

przypadku stwierdzenia znacznych nieczystości oraz 'opadów śniegu powiadamianie służb sprzątających 

świadczących usługi dla Zleceniodawcy, 

 odpowiednie reagowanie na łamanie zasad użytkowania lokali oraz części wspólnych w budynku określonych w 

"Regulaminie użytkowania lokali oraz przestrzegania zasad porządku domowego w zasobach Spółdzielni 

Budowlano — Mieszkaniowej "Wspólna Praca” w Katowicach” obowiązującego w budynku, w tym wydawanie 

słownych pouczeń i wezwań do przestrzegania regulaminu, a w razie  konieczności niezwłoczne powiadomienie 

Policji,  potwierdzanie i rozpoznanie zgłoszonych przez mieszkańców nieprawidłowości,  

 wzywanie do opuszczenia budynku akwizytorów, dystrybutorów ulotek i gazetek reklamowych oraz osób, które 

naruszają spokój lokatorów, 

 otwieranie drzwi tylko osobom zamieszkującym w budynku (poprzez przycisk zwalniający elektrozaczep drzwi 

zewnętrznych znajdujący się w portierni),  

 w razie potrzeby otwieranie szlabanu parkingowego służbom ratunkowym oraz innym podmiotom i osobom za 

przyzwoleniem służb administracyjnych, 
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 zatrzymywanie osób, które usiłują wtargnąć na teren budynku w celach wandalizmu lub niszczących mienie,  

udaremnianie prób dewastacji mienia chronionego, weryfikacja osób wchodzących do budynku oraz wypraszanie 

osób nieupoważnionych do wstępu na teren budynku, 

 weryfikacja uprawnień do wjazdu i parkowania pojazdów na terenie parkingu przynależnego do budynku, a w 

razie potrzeby instruowanie i nakazywanie wyjazdu poza teren posesji wraz z odnotowaniem takich zdarzeń w 

dzienniku przebiegu służby z jednoczesnym zapisaniem numeru tablic rejestracyjnych, zawiadamianie 

mieszkańców o ważnych informacjach przekazanych przez Administrację Osiedla, 

                    O w przypadku stwierdzenia szkody na mieniu Zleceniodawcy należy sporządzić szczegółową notatkę służbową 

i udostępnić ją Kierownikowi Administracji Osiedla, 

 w przypadku wystąpienia pożaru oraz potrzeby ewakuacji mieszkańców budynku niezwłoczne otwarcie 

 
wszystkich drzwi zewnętrznych budynku z klatek ewakuacyjnych i powiadomienie odpowiednich służb 

ratowniczych, 

 utrzymanie ładu i porządku (dotyczy ruchu pojazdów i ich parkowania) na terenie parkingu i dróg 

komunikacyjnych,  sprawdzanie stanu wszelkich zamknięć i zabezpieczeń, 

 pisemne zgłaszanie Zleceniodawcy wszelkich braków lub naruszeń odnośnie stanu zabezpieczenia mienia. 

wzywanie osób do opuszczenia obiektu, w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na 

terenie budynku, 

 prowadzenie ewidencji wydawania i zdawania kluczy do pomieszczeń będących w zasobach Zleceniodawcy, 

wg zasad ustalonych przez Zleceniodawcę, 

 
 koordynowanie działań w przypadku interwencji służb zewnętrznych (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie 

Ratunkowe itp.), 

 współpraca z wezwanymi służbami ratowniczymi i Policją oraz pracownikami Zleceniodawcy, 

utrzymywanie ładu i czystości w udostępnionych pomieszczeniach socjalnych oraz dyżurce (portierni) oraz 

należyte dbanie o stan ich wyposażenia, 

 dbanie o utrzymanie czystości holu parteru budynku, a w razie potrzeby także zamiatanie ewentualnych 

zanieczyszczeń (śmieci) w holu, 

 doraźne odśnieżanie' w razie potrzeby w godzinach pełnionego dyżuru dojść do budynku mieszkalnego i 

części użytkowej oraz parkingu w przypadku wystąpienia opadów śniegu, 

 stałe prowadzenie książki przebiegu służby (udostępnionej pracownikom administracji osiedla) z codziennym 

wykazem stwierdzonych nieprawidłowości, interwencji, usterek technicznych, podejrzanych sytuacji, 

zgłaszanych skarg mieszkańców oraz innych istotnych zdarzeń, liczby godzin pełnionej służby wraz z 

podaniem imienia i nazwiska pracownika ochrony,  

 w przypadku powstania kradzieży, kradzieży z włamaniem, pożaru i innych zdarzeń losowych, 

Zleceniobiorca jest zobowiązany do powiadomienia Zleceniodawcy o powstałym wypadku oraz sporządzenia 

notatki służbowej z dokładnym opisem zdarzenia oraz szkód będących jego następstwem,  w przypadku 

ujęcia przez pracowników Zleceniobiorcy sprawców pożaru, kradzieży, kradzieży  z włamaniem, dewastacji 

lub innego czynu niezgodnego z prawem lub innymi aktami obowiązującymi w Spółce, pracownicy 

Zleceniobiorcy powiadamiają o tym fakcie najbliższy Komisariat Policji oraz osobę upoważnioną przez 

Zleceniodawcę do bieżących kontaktów ze Zleceniobiorcą. 
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§3 

 HARMONOGRAM ŚWIADCZENIA USŁUG 

Pełnienie stacjonarnej ochrony fizycznej budynku przy ul. Uniwersyteckiej 12 w Katowicach:   

- od godz. 15:00 w sobotę do godziny 6:00 w niedzielę, 

- w dni robocze (i ewentualne święta przypadające w te dni) od godz. 16:00 do godziny 6:00 

dnia następnego. 

 

W skład każdej zmiany wchodzić będzie jeden pracownik ochrony (bez licencji) 

       §4 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZLECENIOBIORCY 

1 Zleceniobiorca ponosi materialną odpowiedzialność za szkody powstałe w ochranianym mieniu, a wynikające  z 

niewykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez pracowników Zleceniobiorcy. 

 2 Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu ochranianego obiektu na skutek kradzieży towarów 

lub wyposażenia znajdującego się w boksach i lokalach poza godzinami ich pracy. 

3 W przypadku powstania szkody, wszelkie roszczenia Zleceniodawca kieruje do Zleceniobiorcy, bezpośrednio po 

otrzymaniu zgłoszenia o powstaniu szkody. 

4 Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody w mieniu ochranianego .obiektu powstałe  na skutek 

działania siły wyższej.  

5 Za organizację ochrony odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca. 

        §5 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO 1 WYKONAWCY 

1. Osobą upoważnioną przez Zleceniodawcę do bieżących kontaktów ze Zleceniobiorcą jest Kierownik Administracji 

Osiedla „Śródmieście” lub inna wyznaczona pisemnie przez Zleceniodawcę osoba. 

2. Zleceniodawca upoważnia Kierownika Administracji Osiedla Śródmieście” do wykonywania postanowień niniejszej 

umowy dotyczących : 

 a) Przekazywania uwag związanych z zabezpieczeniem obiektu, 

b) Zgłaszania i przekazywania uwag i instrukcji oraz kontroli pracowników ochrony. 

c) Kontaktowania się w przypadku braku odpowiednich zabezpieczeń poszczególnych budynków, hal, boksów lub 

pomieszczeń. 

 d) Innych kontaktów niezbędnych do prawidłowej współpracy.  

3. Upoważnionym pracownikiem przez Zleceniobiorcę (do bieżących kontaktów) z osobami reprezentującymi 

Zleceniodawcę jest . . lub inna wyznaczona pisemnie przez Zleceniobiorcę osoba. 
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4. W wzajemnych kontaktach Strony dopuszczają formę faksu, poczty e-mail, drogę z zachowaniem formy 

pisemnej oraz telefoniczne powiadomienie. 

        §6 

UBEZPIECZENIE 

l. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 

niewłaściwą ochroną; Polisa OC nr .  zawarta z 

 

2. Zleceniobiorca ma obowiązek każdorazowo poinformować Zleceniodawcę o wznowieniu umowy 

ubezpieczeniowej oraz przedstawić jej kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

1. Pracownicy Zleceniobiorcy wykonują swoje czynności zgodnie z wydanymi przez Zleceniobiorcę instrukcjami 

i regulaminami i jemu bezpośrednio podlegają. 

2. Zleceniodawca ma prawo kontrolowania i wydawania dyspozycji pracownikom Zleceniobiorcy. Powyższe 

uprawnienia przysługują: osobom upoważnionym do reprezentowania Zleceniodawcy, osobie wskazanej przez 

Zleceniodawcę do bieżących kontaktów ze Zleceniobiorcą . 

       §7 

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA STRON 

  1 Zleceniodawca zobowiązuje się do: 

 Zabezpieczenia obiektu w sprzęt p. pożarowy. 

 Współpracy w zakresie ochrony poprzez działania organizacyjne utrudniające kradzież, bądź zniszczenie 

mienia. 

 Nieodpłatnego udostępnienia pracownikom ochrony pomieszczenia do obsługi systemu telewizji 

przemysłowej i pomieszczeń socjalno-biurowych oraz innych niezbędnych dla Zleceniobiorcy lokali. 

Przekazania pracownikom Zleceniobiorcy kluczy do wszystkich pomieszczeń umożliwiających ochronie 

wejście do tych pomieszczeń, w przypadku zaistnienia pożaru oraz stwierdzenia awarii instalacji wodnej itp. 

lub innego zagrożenia, które może doprowadzić do zniszczenia mienia ochranianego. 

             2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do: 

•wyposażenia pracowników ochrony w niezbędny sprzęt łącznościowy (telefon) oraz wszelki inny sprzęt 

potrzebny do wykonywania zadań objętych niniejszą umową. 

Umundurowania pracowników ochrony w jednolite i schludne ubiory (mundur) i wyposażenie ich w O 

 identyfikatory. 

"Prowadzenia książki służby na chronionym terenie i obiektach. 

•prowadzenia innych czynności określonych przez Zleceniodawcę, mających na celu zabezpieczenie mienia 

Zleceniodawcy i wywiązanie się z zadań ochrony, określonych w niniejszej umowie. 

•Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu zadań z najwyższą starannością, przyjętą 

w stosunkach danego rodzaju, mając na uwadze ochronę osób i mienia Zleceniodawcy. 

•Zleceniobiorca zobowiązuje się uwzględniać wskazówki dotyczące sposobu wykonywania ochrony, zgłaszane 

przez Zleceniodawcę. 

•sunięcia ze składu osób wykonujących ochronę, imiennie wskazanych przez Zleceniodawcę osób, jako 

nienależycie wykonujących obowiązki, w terminie 7 dni od daty żądania Zamawiającego. 

 przypadku rozwiązania umowy do zwrotu materiałów, wyposażenia, dokumentacji, kluczy i innych 

rzeczy stanowiących własność Zleceniodawcy. 
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•posiadania przez cały okres świadczonych usług licencji /koncesji na prowadzoną działalność w zakresie 

świadczonych usług wymaganej przepisami prawa. 

 usługi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 

  (tekst jedn. Dz.U. 2014 nr O poz. 1099 ze zm.). 

       §8 

  

WYNAGRODZENIE ZLECENIOBIORCY 

•Strony ustalają, iż Zleceniobiorcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie za wykonanie usługi będące przedmiotem 

zamówienia, przez cały okres obowiązywania umowy w wysokości wynikającej z ilości przepracowanych godzin i 

przemnożonych przez stawkę za I roboczogodzinę określoną w ust.2 plus należny podatek VAT (stawka %). 

KOSZT ZA 1 ROBOCZOGODZJNĘ 1 PRACOWNIKA OCHRONY NETTO: . . + należny Podatek VAT 

(stawka . ....%). 

    Wynagrodzenie będzie wypłacane Zleceniobiorcy po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego, na podstawie 

złożonej i prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, przelewem na rachunek 

Zleceniobiorcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy. 

Zleceniobiorca do każdej faktury wystawionej za dany miesiąc dołączy zestawienie ilości przepracowanych godzin, w którym 

określona zostanie ilość godzin w każdym dniu/zmianie. 

§9 

l . Zleceniobiorca zobowiązuje się do utrzymania w całym okresie realizacji umowy wskaźnika zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych uprawniającego zamawiającego do ulgi w składce płaconej przez Zleceniodawcy na PFRON 

oraz spełniania wszelkich innych wymogów prawnych pozwalających Zleceniodawcy na obniżenie wpłaty na 

PFRON na poziomie niemniejszym niż deklarowana w ofercie, tj. w wysokości co najmniej .. ......% (słownie: 

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

2. W przypadku zmniejszenia deklarowanej przez Zleceniobiorcę ulgi we wpłatach na PFRON Zleceniobiorca 

zobowiązany jest do dokonania stosownej korekty ostatniej faktury w danym miesiącu na rzecz Zleceniodawcy w celu 

zrekompensowania różnicy pomiędzy pomniejszoną deklarowaną wysokością ulgi, a poziomem rzeczywistej ulgi na 

PFRON udzielonej za cały okres obowiązywania umowy. 

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy rekompensaty, o której mowa w ust. 2 bez 

odrębnego wezwania przez Zleceniodawcę w terminie 7 dni od daty wystawienia ostatniego dokumentu o 

wysokości obniżenia wpłat na PFRON. 

 § 10  

CZAS TRWANIA UMOWY 

l. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie za 

porozumieniem stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia ustalonym w porozumieniu, a także przez każdą ze stron z 

dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem prawnym na koniec miesiąca.-.-) kalendarzowego. 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem 

natychmiastowym), jeżeli Zleceniobiorca: rażąco naruszył istotne postanowienia umowy lub uporczywie narusza 

obowiązujące w Spółdzielni „Wspólna Praca” regulaminy. 

 3. Zleceniobiorca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w 

przypadku, gdy Zleceniodawca zalega z zapłatą należnego wynagrodzenia, za co najmniej dwa pełne okresy płatności. 

§11 

KARY 

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia któregokolwiek z obowiązków określonych w umowie Zleceniodawca ma 

prawo do obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie usługi za 

dany miesiąc za dany obiekt, za każdy przypadek naruszenia obowiązków. 
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2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną — 10% kwoty wymienionej S 10 ust. 1 p. 1.2 za rozwiązanie 

umowy z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy. 

3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych jeżeli kara umowna nie 

pokryje powstałej szkody. 

4. Strony umowy uzgadniają, że Zleceniodawca ma prawo pomniejszyć odpowiednią fakturę Zleceniobiorcy o 

bezspornie naliczone kary. 

5. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nienależytego jej "konania przez 

Zleceniobiorcę lub też nie posiadania stosownych zezwoleń. W takim przypadku Zleceniodawca może określić 

warunki i termin zakończenia wykonania obowiązków przez Zleceniobiorcę. 

§ 12 

Zleceniodawca i Zleceniobiorca zachowają w tajemnicy warunki umowy oraz wszystkie informacje, które mają wpływ na 

stan bezpieczeństwa, w czasie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 

§ 13 

Zleceniodawca nie wyraża zgody na dokonywanie przez Zleceniobiorcę cesji wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy, w tym także w zakresie prawa do wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

§ 14 

  1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Istotne zmiany treści umowy mogą wyniknąć z następujących okoliczności: 

a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, np. gdy ulegnie zmianie stawka podatku VAT 

(wówczas nastąpi odpowiednia zmiana kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w S 9) 

b) gdy ulegną zmianie zasady obliczania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych lub udzielania ulg w 

składkach na PFRON (wówczas nastąpi przeliczenie wskaźnika wskazanego w 10 w sposób odpowiadający poziomowi 

możliwej do uzyskania ulgi przy zachowaniu stanu faktycznego zapewniającego uzyskanie pierwotnej ulgi w dniu 

podpisaniu umowy). 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz wytyczne i ustalenia 

zawarte podczas postępowania przetargowego tj. określone Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

oraz Oferta wykonawcy z dnia  roku (wpływ ...2019r), a także protokół z negocjacji z dnia .2019r., 

stanowiące załączniki do niniejszej umowy. 

§ 16 

l. Strony ustalają, iż wszystkie sprawy wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygały  polubownie. 

 2. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

miejscowo dla Zleceniodawcy. 

§ 17 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Zleceniodawcy i jeden dla Zleceniobiorcy. 

§18 

Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 

a) Umowa 

b) Protokoły z negocjacji 
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c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

d) Oferta Wykonawcy 

§ 19 

Załączniki do umowy: 

1) Załącznik nr 1 - Protokół z przeprowadzonych negocjacji cenowych z dnia . .....2019 r., 

2) Załącznik nr 3 — Formularz ofertowy z Oferty Wykonawcy z dnia . .2019r, 3) Załącznik nr 4 — 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA 

 

 


