
WZÓR UMOWY 
załącznik nr 2 do SIWZ ARM/12/2015 

 

S t r o n a  1  z  1 2  

UMOWA 
podpisana dnia…………………………………..r. w Krakowie 

 
pomiędzy: 
Agencją Rozwoju Miasta S.A.  
z siedzibą w Krakowie przy ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze 
przedsiębiorców pod nr KRS 0000146404 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości  
137 844 700 zł, opłacony w całości, NIP 6761703853, REGON 351143147, reprezentowaną przez: 
Małgorzatę Marcińską – Prezes Zarządu 
Jacka Gryzło – Wiceprezesa Zarządu 
zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym 
a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(dane formalne Wykonawcy) 
 
zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą 
zwanych w dalszej części Umowy łącznie Stronami 
 
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Nr referencyjny ARM/12/2015 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi 
zmianami). 
 

Definicje 
Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 

1. TAURON Arena Kraków lub Obiekt – należy przez to rozumieć Halę Widowiskowo- Sportową 
położoną przy ul. Stanisława Lema 7 w Krakowie wraz z obiektami funkcjonalnie z nią 
powiązanymi oraz teren przyległy, obejmujący parkingi, ciągi pieszo - jezdne i tereny zielone. 

2. Dni robocze –  należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst 
pierwotny Dz.U.1951.4.28 z późniejszymi zmianami). 

3. Pracowniku Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną przez Wykonawcę 
na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku cywilnoprawnego.  

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego  

usługi dozoru i ochrony osób i mienia wraz z obsługą parkingów w TAURON Arena Kraków , 
zwanej dalej „usługą”. 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 polega na:  
a) całodobowej ochronie fizycznej osób i mienia Obiektu,  
b) doraźnej obsłudze parkingów Zamawiającego uwzględniającej  pobieranie opłat oraz ochronę 

fizyczną parkingów i ciągów pieszo – jezdnych. 
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy opisany jest, poza niniejszą Umową, w SIWZ (Załącznik 

nr 1 do umowy) i Ofercie Wykonawcy (Załącznik nr 2), które stanowią integralną część umowy. 
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§ 2 
Termin obowiązywania umowy  

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od dnia 16.02.2016 roku, od godz. 0.00 do czasu 
wyczerpania kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 3, nie dłużej jednak niż do dnia 
16.02.2017 roku, od godz. 0.00. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy.  

3. W przypadku powzięcia wiadomości o utracie lub ograniczeniu zdolności świadczenia przez 
Wykonawcę usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy.  

4. W razie zaistnienia zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie umowy 
lub jej części staje się bezprzedmiotowe. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy.  

5. Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu 
wypowiedzenia uczynionego na koniec miesiąca kalendarzowego. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy.  

6. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w następujących 
przypadkach, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych:  
a) utraty przez Wykonawcę koncesji, o której mowa w § 3 ust.1,  
b) powierzenia przez Wykonawcę, bez zgody Zamawiającego lub niezgodnie  

z postanowieniami Umowy wykonywania zobowiązań z niej wynikających osobom trzecim, 
c) wykonywanie przez pracowników Wykonawcy czynności wynikających z Umowy pod 

wpływem alkoholu, środków odurzających, itp., 
d) rażącego zaniedbywania przez Wykonawcę obowiązków,  
e) niewykonania przez pracownika Wykonawcy poleceń Zamawiającego dotyczących 

bezpieczeństwa na terenie objętym ochroną, 
f)   nie zapewnienia odpowiedniego stanu osobowego wynikającego z umowy oraz nie 

zrealizowaniu lub nieterminowym zrealizowaniu zamówienia przez Wykonawcę.  
7. Przez rażące zaniedbywanie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 6  pkt. d) 

rozumie się w szczególności co najmniej trzykrotne naruszenie niżej wymienionych 
postanowień: 
a) nie zapewnienie pełnej obsady posiadającej wymagane kwalifikacje,  
b) wpuszczenie na teren Obiektu osób lub pojazdów bez kontroli, 
c) ignorowanie poleceń osoby upoważnionej przez Zamawiającego do kontroli 

Wykonawcy w zakresie przedmiotu Umowy, 
d) dopuszczenie do wejścia na teren Obiektu osób bez upoważnienia, w tym 

zagrażających otoczeniu, 
e) brak prowadzenia wymaganej dokumentacji. 

 
§ 3 

Oświadczenia Stron 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem aktualne uprawnienia do świadczenia usług 

ochrony osób i mienia, co wynika z posiadanej koncesji nr…………. z dnia …………. wydanej przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, której kopia stanowi Załącznik nr 7. 

2. Zamawiający oświadcza, że TAURON Arena Kraków, nie jest wpisana na listę obiektów podlegających 
obowiązkowej ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 nr 114 poz. 740). 

3. Zamawiający oświadcza, że w TAURON Arenie Kraków odbywają się zawody sportowe, imprezy 
artystyczne, koncerty, wystawy, kongresy, targi, w tym imprezy masowe w rozumieniu przepisów 
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ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2015.2139 z dnia 18 
grudnia 2015 roku z późn. zm.). 

 
§ 4 

Ogólne obowiązki Wykonawcy  
1. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki z najwyższą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia z dnia 22 sierpnia 
1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2014.1099 z dnia 20.08.2014 roku z późn. zm.), ustawy z 
dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2015.2139 z dnia 18 grudnia 
2015 roku z późn. zm.), ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22 późn. zm.), Kodeksu  Cywilnego a także aktami 
wykonawczymi wydanymi na ich podstawie oraz postanowieniami umowy.  

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy 
opracuje i przedłoży do pisemnej akceptacji przedstawicielowi Zamawiającego: 
a) „Plan Ochrony Obiektu Zamawiającego” sporządzonego wg wytycznych określonych w art. 

7 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2014.1099 z 
późn. zm.) – z rozróżnieniem na dni Imprez Masowych, dni pozostałych Imprez/Wydarzeń 
w Obiekcie, dnia Imprez na Małej Hali oraz dni bez imprez. 

b)  „Regulamin Pełnienia Służby”. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do cotygodniowego opracowywania i przedkładania (w drodze 

informacji elektronicznej) do akceptacji przedstawicielowi Zamawiającego ds. bezpieczeństwa,  
o którym mowa w § 4 ust. 10 pkt. a) „Grafiku dyżurów” pracowników ochrony Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przez Przedstawiciela Zamawiającego ds. 
bezpieczeństwa, o którym mowa w § 4 ust. 10 pkt. a) pracowników Wykonawcy, a w przypadku 
stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w zakresie realizacji Umowy do wydania stosownych 
poleceń, w tym żądania natychmiastowej wymiany pracownika Wykonawcy . 

5. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości 
godzin ochrony stałej obiektu oraz wyłączenia niektórych części Obiektu z ochrony.  

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z następującymi regulacjami wewnętrznymi 
obowiązującymi u Zamawiającego, a dotyczącymi TAURON Areny Kraków (wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 9 ): 
a) Regulamin obiektu Hala Widowiskowo – Sportowa TAURON Arena Kraków; 
b) Procedura Kontroli Wejść do TAURON Arena Kraków;  
c) Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla TAURON Arena Kraków.  

7. Regulamin obiektu Hala Widowiskowo – Sportowa TAURON Arena Kraków stanowi Załącznik nr 
8. Procedura Kontroli Wejść do TAURON Arena Kraków oraz Instrukcja Bezpieczeństwa 
Pożarowego dla TAURON Arena Kraków zostaną udostępnione Wykonawcy do wglądu w 
siedzibie Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on jak i jego pracownicy będą przestrzegali regulacji 
określonych w ust. 6 i 7. 

9. Upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy do nadzoru nad realizacją niniejszej Umowy jest  
............................ tel. ............................ email ............................ . 

10. Upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego do nadzoru nad realizacją niniejszej Umowy 
są: 
a) ds. bezpieczeństwa............................ tel. ............................ email ....... ..................... ; 
lub osoba go zastępująca zgodnie z zasadami obowiązującymi u Zamawiającego;  
b) ds. technicznych ............................ tel. ............................ email ............................ ;  
lub osoba go zastępująca zgodnie z zasadami obowiązującymi u Zamawiającego. 
 

§ 5 
Szczegółowe zasady świadczenia całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia Obiektu  

1. Wykonawca w ramach usługi o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. a) jest zobowiązany do:  
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a) całodobowej ochrony TAURON Areny Kraków w formie bezpośredniej ochrony 
fizycznej oraz monitoringu elektronicznego z zainstalowanych kamer  i urządzeń alarmowych 
w Obiekcie przez wykwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w systemie zmianowym  
12 godzinnym; 

b) realizacji ochrony, o której mowa powyżej w ust. 1 a) poprzez:  
I. jednoosobową stałą ochronę łączącą ochronę fizyczną z monitorowaniem Obiektu  

i terenu przy użyciu systemu wizyjnego przy bramie wejściowej nr 7,  
II. jednoosobową stałą ochronę łączącą ochronę fizyczną z monitorowaniem Obiektu  

i terenu przy użyciu systemu wizyjnego przy bramie wejściowej  do Małej Hali,  
III. jednoosobową stałą ochronę łączącą ochronę fizyczną z monitorowaniem Obiektu  

i terenu przy użyciu systemu wizyjnego przy recepcji,  
IV. jednoosobową stałą ochronę polegającą na stałym dozorze sygnałów wczesnego 

ostrzegania, przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemach alarmowych  
i wizyjnych zainstalowanych w Obiekcie, 

V. jednoosobowy posterunek obchodowy. 
c) wyznaczenia do realizacji usług, o  których mowa w ust. 1 pkt b) pracowników 

wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu art.  26 
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2014.1099  z późn. zm.); 

d) zapewnienia, że przynajmniej jeden pracownik podczas zmiany będzie posiadał 
przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;  

e) zapewnienia, że pracownik, o którym mowa w ust. 1 pkt b) p-pkt. V podczas zmiany 
będzie posiadał status dowódcy, 

f)   zapewnienia, że pracownik, o którym mowa  w ust. 1 pkt b) p-pkt. III podczas zmiany 
będzie posiadał co najmniej komunikatywną znajomość języka angielskiego;  

g) zapewnienia, że co najmniej dwóch z pracowników na każdej zmianie wykazuje się 
podstawową znajomością obsługi komputera; 

h) zapewnienia, że na każdej zmianie zatrudnieni będą zarówno mężczyźni jak kobiety;  
i)   przedstawienia, przed przystąpieniem do prowadzenia ochrony fizycznej w Obiekcie 

stałego, odpowiednio wyselekcjonowanego imiennego zespołu pracowników przewidzianych 
do pełnienia służby według miesięcznych „Grafików dyżurów” liczący 20 osób. Wykonawca 
zobowiązuje się że zmiany personalne dokonywane w zespole będą miały charakter 
wyjątkowy i będą następowały jedynie w nadzwyczajnych okolicznościach. Zmiana w „Grafiku 
dyżurów” pojedynczych osób może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach. Wszelkie zmiany składu osobowego muszą być przedstawione drogą 
elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres email z wyprzedzeniem 48 godzin i 
uzyskać akceptację Zamawiającego, § 9 ust. 1  w takim przypadku nie ma zastosowania. 

j)   zapewnienia, aby pracownicy Wykonawcy, objęci wykazem wymienionym w ust. 1 pkt 
i) wykazali się posiadaniem zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników 
ochrony fizycznej; 

k) zwiększenia liczby pracowników ochrony o dodatkowe 10 osób (chyba że Zamawiający 
zażąda mniejszej liczy osób), co Zamawiający potwierdzi Wykonawcy co najmniej 14 dni 
wcześniej Zakres działań, w tym ilość dodatkowych osób i uruchomienie dodatkowych 
posterunków, przewidzianych do realizacji będzie ustalany pomiędzy przedstawicielami 
Zamawiającego i Wykonawcy. Zgłoszenie będzie przesłane drogą elektroniczną na wskazany 
przez Wykonawcę adres email 48 godzin przed terminem  potrzebnym do zapewnienia 
bezpieczeństwa w Obiekcie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stałego bądź czasowego zmniejszenia ilości 
pracowników ochrony na danej zmianie lub w systemie całodobowym. Zgłoszenie będzie 
przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres email 14 dni przed 
rozpoczęciem zmiany. W czasie trwania imprezy masowej Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do przesunięcia pracowników ochrony stałej Obiektu pracujących na danej zmianie do 
czasowego wykonywania przez nich obowiązków określonych w § 6.  

3. Pracownicy ochrony muszą być wyposażeni w: 
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a) czytelny identyfikator zawierający: zdjęcie, imię i nazwisko, nazwę firmy Wykonawcy 
oraz funkcję lub stanowisko, 

b) radiotelefon i telefon komórkowy, 
c) latarkę, 
d) środki piszące. 

4. Poza wyposażeniem wymienionym w ust.3 pkt a – d) pracownik, o którym mowa w ust. 1 pkt 
b p-pkt. V powinien być dodatkowo wyposażony w środki przymusu bezpośredniego.  

5. Wykonawca wyposaży pracowników w osobną łączność radiową jako podstawowy środek 
łączności profesjonalnymi radiotelefonami o parametrach technicznych o mocy powyżej 1W , 
których sprawność działania w warunkach Obiektu Zamawiającego zostanie sprawdzona i 
potwierdzona przed przystąpieniem do realizacji Umowy  przez przedstawiciela 
Zamawiającego. Pracowników ochrony należy również wyposażyć w telefon komórkowy jako 
zastępczy środek łączności. 

6. Pracownicy Wykonawcy muszą być w dobrej kondycji fizycznej . 
7. Wymagania w zakresie ubioru pracowników ochrony:  

a) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego propozycję ubioru pracowników 
z uwzględnieniem szczegółowych oczekiwań Zamawiającego na posterunkach przy recepcji 
jak i Małej Hali między innymi w zakresie białych koszul, czarnych lub ciemnogranatowych 
spodni/spódnic; 

b) w zależności od pory roku pracowników należy wyposażyć w odpowiedni, jednolity dla 
wszystkich ubiór wierzchni, pozwalający na realizację zadań na wolnym powietrzu.  

8. Wszystkie zdarzenia mające miejsce w TAURON Arenie Kraków, a mające związek  
z bezpieczeństwem Obiektu, będą odnotowywane w „Książce Służby”, do której prowadzenia 
zobowiązany jest Wykonawca. Uprawniony pracownik Zamawiającego może nakazać 
każdemu schodzącemu ze służby pracownikowi Wykonawcy sporządzenie „Dodatkowego 
Raportu Dobowego” uwzględniającego wszelkie zdarzenia i incydenty oraz opisującego stan 
Obiektu wraz z terenem przyległym. 

9. System zmianowy nie może być dłuższy niż 12 godzin. 
10. Na cele socjalne Zamawiający zapewni Wykonawcy dwa pomieszczenia: A2178 o powierzchni 

13,23m2, oraz pomieszczenia: A2146 o powierzchni 21,31 m2. 
11. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

a) od chwili rozpoczęcia, w trakcie trwania i zakończenia dyżuru w Obiekcie sprawdzenie 
stanu zabezpieczenia (zamknięcia, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, instalacji 
sanitarnych, c.o., ppoż. i innych urządzeń znajdujących się w obiekcie chronionym); 

b) niezwłocznie powiadamianie upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego,  
o każdym stwierdzonym przypadku niewłaściwego zabezpieczenia Obiektu lub uszkodzeniach 
instalacji i urządzeń w Obiekcie; 

c) dokonywanie każdego dnia obchodów Obiektu, co najmniej,  co godzinę  po 
zakończonym obchodzie, przez pracownika, o którym mowa w  ust. 1  pkt b.5) wraz z wpisami 
tego faktu do „Książki Służby”; 

d) podejmowanie wszelkich działań przewidzianych i dopuszczalnych prawem  
w przypadku stwierdzenia próby włamania lub ataku na chronione mienie lub osobę;  

e) wydalanie z Obiektu osób naruszających „Regulamin obiektu Hala Widowiskowo – 
Sportowa TAURON Arena Kraków ”; 

f)   monitorowanie istniejących w TAURON Arenie Kraków systemów sygnalizacji 
włamania; 

g) po każdym zweryfikowanym alarmie pożarowym należy wyłączyć napowietrzanie 
klatek schodowych. 

12. Ochrona Obiektu, o której mowa w § 1 ust. 2 a) realizowana będzie w szczególności poprzez:  
a) sprawdzenie czy w Obiekcie nie pozostały osoby nieuprawnione;  
b) prowadzenie według zasad ustalonych z Zamawiającym ewidencji osób 

upoważnionych do pozostawania w Obiekcie;  
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c) zabezpieczenie wejść do Obiektu – posterunki przy wejściach do Obiektu: wejście przy 
recepcji, wejście przy Małej Hali i przy bramie nr 7,  

d) patrolowanie Obiektu wewnątrz i na zewnątrz oraz zapewnienia porządku publicznego 
na chronionym obszarze; 

e) obsługę elektronicznych zabezpieczeń alarmowych;  
f)   sprawdzenie w udostępnionych pomieszczeniach, czy nie wystąpiła awaria instalacji i 

urządzeń technicznych; 
g) dbałość o bezpieczeństwo pożarowe, w tym przestrzeganie zasad określonych w 

„Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla TAURON Arena Kraków”;  
h) niezwłoczne telefoniczne powiadamianie upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego o stwierdzonych próbach włamania, nie zabezpieczenia Obiektu, wypadku 
losowym; 

i)   podjęcia interwencji zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom kierowanym 
przeciwko chronionym osobom i mieniu; 

j)   sprawdzanie stanu zabezpieczenia, oświetlenia zewnętrznego, instalacji sanitarnych, 
ppoż., c.o. i innych znajdujących się w Obiekcie; 

k) sprawdzenie zamknięć i stanu oszklenia na terenie Obiektu; 
l)   ścisłą współpracę z upoważnionym Przedstawicielem Zamawiającego, służbami 

porządkowymi i innymi jednostkami w czasie Imprez odbywających się na terenie Obiektu;  
m) znajomość topografii chronionego Obiektu; 
n) znajomość rozmieszczenia i umiejętności obsługi głównych wyłączników prądu oraz 

instalacji ppoż.; 
o) taktowne i profesjonalne traktowanie osób wchodzących do Obiektu oraz udzielanie  

im niezbędnych informacji o TAURON Arenie Kraków;  
p) przekazywanie w formie pisemnej tygodniowych raportów oraz zbiorczych raportów 

miesięcznych sporządzonych przez osobę upoważnioną z ramienia Wykonawcy zawierające 
wnioski dotyczące funkcjonowania, realizacji zadań przez pracowników Wykonawcy, 
stwierdzonych uchybień, uwag lub wniosków pozwalających na poprawę efektywności pracy 
pracowników Wykonawcy i funkcjonowania Obiektu, w tym też dotyczących bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego; 

q) w uzasadnionych przypadkach asystowanie pracownikom firmy sprzątającej w trakcie 
wykonywania prac porządkowych, a także pracownikom Zamawiającego w pomieszczeniach 
administracji Obiektu, lożach VIP lub innych pomieszczeniach;  

r) prowadzenie w formie pisemnej „Książki służby” pracowników Wykonawcy;  
s) wykonywanie innych czynności związanych z bezpośrednią ochroną Obiektu 

wskazanych przez Zamawiającego. 
13. Zamawiający zobowiązany jest do jednorazowego przeszkolenia osób wskazanych przez 

Wykonawcę w zakresie o którym mowa w ust. 12 pkt. m) i n), co pozostanie stwierdzone na 
piśmie oraz podpisem przeszkolonej osoby. 

14. W zakresie ochrony elektronicznej – monitoringu w TAURON Arenie Kraków,  Zamawiający 
zobowiązany jest do przeszkolenia osób wskazanych przez Wykonawcę do obsługi systemów 
alarmowych, co pozostanie stwierdzone na piśmie oraz podpisem przeszkolonej osoby.  Do 
zakresu obowiązków Wykonawcy w tym zakresie należy w szczególności:  

a) elektroniczna ochrona Obiektu przed kradzieżą i włamaniem wykonywana poprzez 
monitorowanie sygnałów pochodzących z systemów alarmowych już zainstalowanych  
w Obiekcie; 

b) monitorowanie sygnałów alarmowych zainstalowanych w Obiekcie;  
c) zawiadomienie niezwłocznie Zamawiającego, Policji i innych służb ratowniczych  

i interwencyjnych o występujących w Obiekcie stanach alarmowych bądź awariach ; 
d) przerwania wszelkiej niezgodnej z prawem działalności w Obiekcie oraz podęcie 

czynności mających na celu ujęcie sprawców oraz zabezpieczenie Obiektu do czasu przybycia 
służb ratowniczych lub upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego.  
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15. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Przedstawicielowi Zamawiającego  ds. 
technicznych, o którym mowa w § 4 ust. 10 pkt. b) każdego przypadku awarii bądź 
jakiejkolwiek innej niesprawności łącza telefonicznego, wykrytego przez stację monitorującą, 
mających wpływy na monitorowanie systemu alarmowego . 

16. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Przedstawiciela Wykonawcy, 
o którym mowa w § 4 ust. 9 o awariach systemu alarmowego i urządzeniach zainstalowanych 
w Obiekcie. 

17. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu niewykonania lub 
niewłaściwego wykonania usługi monitorowania, jeśli powodem są następujące okoliczności:  

a) niesprawne lub uszkodzone łącza elektroniczne;  
b) zakłócenia transmisji sieciowych; 
c) całkowita niesprawność kamer oraz brak możliwości rejestracji obrazu.  

18. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o usterkach opisanych w ust. 17, pod 
rygorem utraty prawa do wyłączenia odpowiedzialności.  

 
§ 6 

Szczegółowe zasady świadczenia doraźnej obsługi parkingów Zamawiającego uwzględniającej 
pobieranie opłat oraz ochronę fizyczną parkingów i ciągów pieszo – jezdnych 

1. Wykonawca w ramach świadczenia usługi, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt b)  jest zobowiązany 
do: 
a) doraźnej obsługi parkingów na 1300 miejsc i usługi pobierania opłat przy użyciu kas 
fiskalnych; 
b) doraźnej ochrony fizycznej parkingów i ciągów pieszo – jezdnych przez dwuosobowe 
patrole obchodowe; 
c) zapewnienia, aby pracownicy Wykonawcy, wymienieni w ust. 1 pkt b) wykazali się 
posiadaniem zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycz nej. 

2. Wykonawca w ramach świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1 jest zobowiązany w 
szczególności do:  
a) taktownego i profesjonalnego traktowania osób korzystających z usług parkingowych,  
a także udzielanie im wszelkich niezbędnych informacji, w tym tych dotyczących lokalizacji wejść  
do Obiektu; 
b) sprawowania nadzoru i kierowania ruchem pieszych i pojazdów mechanicznych na 
parkingach i ciągach pieszo - jezdnych Zamawiającego; 
c) przeciwdziałania wszelkim próbom, włamań, kradzieży lub dewastacji pojazdów 
mechanicznych parkujących na terenie Zamawiającego; 
d) egzekwowania na terenie parkingów i ciągach pieszo – jezdnych przepisów Kodeksu 
Drogowego (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 z późn. zm) oraz przepisów wewnętrznych Zamawiającego, 
o których mowa w § 4 ust. 6 ;  
e) obsługi parkingów z uwzględnieniem: 
I. wydawania biletów parkingowych; 
II. przyjmowania dowodów wcześniejszej opłaty; 
III. monitorowania zapełnienia parkingów, uwzględniając wydzieloną liczbę miejsc 

parkingowych; 
IV. przestrzegania obowiązujących cen i stawek opłat za korzystanie z miejsc parkingowych  

oraz sposobu ich rozliczania.  
f) wpuszczania pojazdów na teren parkingów jedynie po uiszczeniu opłaty lub 
przedstawieniu dokumentu potwierdzającego uprawnienie do wjazdu na teren parkingów 
według wzorów określonych przez Zamawiającego; 
g) pobierania w imieniu i na rzecz Zamawiającego opłat z tytułu korzystania z parkingu od 
każdego wjeżdżającego pojazdu, w tym: zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonywania 
rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu powierzonych mu kas fiskalnych i dokonywania 
wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego oraz do wydawania oryginału wydrukowanego 
dokumentu osobie korzystającej z parkingu; 
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h) poddawania się kontroli nienaruszalności powierzonych mu kas i prawidłowości ich pracy 
na każde żądanie właściwych organów i zgłaszanie Zamawiającemu o rozpoczęcia kontroli przez 
upoważnione organy; 
i) Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego zgłaszania uprawnionemu 
pracownikowi Zamawiającego każdej nieprawidłowości pracy kas fiskalnych. 

3. W celu sprzedaży biletów parkingowych, Zamawiający przekaże Wykonawcy odpowiednią ilość  
mobilnych czytników biletów oraz kas fiskalnych. Przekazanie mobilnych czytników biletów oraz kas 
fiskalnych zostanie każdorazowo stwierdzone „Protokołami Zdawczo–Odbiorczymi”, zgodnymi ze 
wzorami określonymi odpowiednio w Załącznikach nr 3, 4. Przy zwrocie przez Wykonawcę 
Zamawiającemu kasy fiskalnej, strony zobowiązane są do sporządzenia „Protokołu z obrotu kasy 
fiskalnej” wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5. 

4. Wykonawca wyposaży każdą osobę obsługującą kasę fiskalną określoną kwotę w gotówce, w celu 
umożliwienia wydawania reszty korzystającym z parkingu w każdym przypadku gdy jest to 
niezbędne. 

5. Po zakończeniu obsługi parkingu w każdym dniu trwania umowy, ustalonym przez Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu przekazanych mobilnych czytników biletów, kas fiskalnych 
oraz zabezpieczenia na własne ryzyko i koszt oraz wpłaty wynagrodzenia za korzystanie z Parkingu 
na rachunek bankowy Zamawiającego. Wpłata nastąpi niezwłocznie, jednakże nie później niż 
następnego dnia roboczego od zakończenia realizacji usługi W przypadku opóźnienia wpłaty 
wynagrodzenia na rachunek bankowy Zamawiającego oraz niezgodności pomiędzy sumą 
zarejestrowanych przez kasy fiskalne transakcji, a kwotą wpłaconą przez Wykonawcę, Zamawiający 
uprawniony jest do naliczenia kary umownej, z zastrzeżeniem § 11 ust. 11. 

6. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego propozycję ubioru pracowników 
realizujących usługi, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt b), z zastrzeżeniem, że Pracownicy 
Wykonawcy mają obowiązek być jednolicie ubrani, w strój wskazujący jednoznacznie, iż są oni 
pracownikami obsługi parkingu, w szczególności powinni być również wyposażeni w:  
a)   identyfikator zawierający zdjęcie, imię i nazwisko, nazwę firmy oraz funkcję lub 

stanowisko; 
b)   radiotelefon, co najmniej jeden na 5 pracowników; 
c)   środki piszące. 

7. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o konieczności rozpoczęcia realizacji usługi, o której 
mowa w § 1 ust. 2 pkt b) z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.  

8. Zakres działań, godziny, ilość pracowników oraz ich rozmieszczenie w Obiekcie do realizacji 
usług, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt b) Zamawiający określi i powiadomi Wykonawcę 
najpóźniej na 72 godziny przed dniem realizacji usługi. W czasie określonym przez 
Zamawiającego, Wykonawca będzie przygotowany do zapewnienia obsługi parkingów 
i ciągów pieszo – jezdnych w ilości nie większej niż 60 osób. 

9. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej na 24 godziny przed przystąpieniem do realizacji 
usług, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt b) do przedstawienia Zamawiającemu odpowiednio 
wyselekcjonowanego imiennego zespołu pracowników którzy będą realizować usługę. Zmiana  
pojedynczych osób w przedstawionym zestawieniu może nastąpić jedynie w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach. Wszelkie zmiany składu osobowego muszą być  niezwłocznie 
przedstawione Zamawiającemu drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres email  
i uzyskać akceptację Zamawiającego; § 9 ust. 1 w takim przypadku nie ma zastosowania.  

 
§ 7 

Wynagrodzenie oraz terminy płatności 
1. Wynagrodzenie za wykonane usługi rozliczane będzie miesięcznie z dołu na podstawie 

faktycznej ilości zrealizowanych osobogodzin, w/g cen jednostkowych wyszczególnionych  
w ust. 2. i Załączniku nr 2 do umowy. 

2. Wykaz cen jednostkowych brutto, za roboczogodzinę zgodnie z Ofertą Wykonawcy ,za 
poszczególne usługi wynosi : 

a) w zakresie usługi, o której mowa w § 1 ust 2 a/……………………… 
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b) w zakresie usługi, o której mowa w § 1 ust 2 b/……………………… 
3. Przewidywane wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie całego przedmiotu umowy, przy  

zastosowaniu cen jednostkowych, o których mowa w ust. 2 powyżej wynosi maksymalnie:  
wartość netto umowy ......................................... zł  
wartość VAT .........%, ................................... ......zł  
wartość brutto umowy  ........................................zł. 

4. Ilości roboczogodzin określone w poszczególnych pozycjach Oferty Wykonawcy mają charakter 
orientacyjny. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnej zmiany ilości roboczogodzin   
w poszczególnych pozycjach, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem 
niezmienności maksymalnej wartości przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 3 powyżej. Zmiany 
te nie wymagają aneksu do umowy. 

5. Wynagrodzenie, którym mowa w ust. 1, należne Wykonawcy z tytułu należytego wykonania 
przez niego umowy płatne będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowej pod względem merytorycznym i formalnym faktury VAT.  

6. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego  
i przedstawiciela Wykonawcy „Protokół odbioru usługi”  (Załącznik nr 6), stwierdzający: zakres 
wykonanych usług, prawidłowość ich wykonania oraz ilość roboczogodzin wg określonej 
stawki cenowej za daną usługę.  „Protokół odbioru usługi” sporządzony będzie wg wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej umowy.  

7. Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego.  
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie płatne będzie przez Zamawiającego 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze. 
9. Opóźnienie w zapłacie przez Zamawiającego nie może stanowić podstawy dla Wykonawcy  

do zaprzestania, zawieszenia lub opóźnienia świadczenia usług określonych umowie.  
10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy w danym okresie rozrachunkowym  zostanie 

pomniejszone o kary umowne, które w uzasadnionych przypadkach zostaną naliczone przez 
Zamawiającego. 

 
§ 8 

Ubezpieczenie Wykonawcy 
1. W całym czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać określone poniżej 

umowy ubezpieczenia swojego przedsiębiorstwa zawarte z towarzystwem ubezpieczeniowym 
mającym swoją siedzibę w Polsce. 

2. Przedmiot ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną (deliktową lub kontraktową ), a 
także odpowiedzialność za wykonane usługi oraz za szkody wyrządzone przez Wykonaw cę 
osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności. Ochrona obejmuje 
odpowiedzialność za szkody rzeczowe (szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie 
lub zaginięciu rzeczy oraz skutki następcze tych zdarzeń) , szkody osobowe (polegające na 
spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz skutki następcze tych 
zdarzeń oraz szkody rzeczowe ) oraz czyste szkody majątkowe tj. szkody nie będąca szkodą 
osobową ani rzeczową. Ochrona ubezpieczeniowa ma obejmować także odpowiedzialność 
cywilną pracodawcy. 

3. Z ochrony ubezpieczeniowej nie mogą być wyłączone szkody powstałe w  wyniku rażącego 
niedbalstwa i winy umyślnej osób, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca (klauzula 
reprezentantów). 

4. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 winno obejmować cały przedmiot umowy w okresie 
od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia okresu jej obowiązywania  
i opiewać na kwotę minimum 1.000.000 zł (jeden milion złotych). 

5. Wykonawca zobowiązany jest również do przedstawienia Zamawiającemu w dniu podpisa nia 
umowy polis NNW osób zaangażowanych przy wykonywaniu usług objętych umową   
co najmniej w wysokości 20.000 zł (dwieście tysięcy) na pracownika. Wykonawca jest 
zobowiązany do przedstawienia polis o których mowa w zdaniu poprzedzającym każdorazowo 
w przypadku zmiany osób zaangażowanych przy wykonywaniu usług objętych umową.  
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6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby, którym powierzył 
obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, jak za własne działania.  

 

§ 9 
Zmiany do umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają obustronnej zgody stron oraz formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość 
zmiany umowy w następującym zakresie: 

a) Zmiany przedstawicieli Stron na osoby o równoważnych uprawnieniach, w przypadku zmian 
organizacyjnych, w przypadku długotrwałego zwolnienia lekarskiego, w przypadku zwolnienia 
tych osób, lub w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy, 

b) zmiany treści Załączników do niniejszej umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

c) obniżenia cen jednostkowych, o których mowa w § 7 ust.2, w przypadku zaistnienia 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

 
§ 10 

Odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody 

poniesione przez Zamawiającego w trakcie wykonywania niniejszej umowy, chyba że 
nastąpiły one wskutek działania siły wyższej. 

2. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone  
w Obiekcie, wynikłe między innymi z dewastacji, kradzieży, kradzieży z włamaniem, a 
powstałe w okresie obowiązywania Umowy. 

3. W przypadku zaistnienia szkody o której mowa w ust. 1 i 2 , Zamawiający w terminie 3 dni  
od jej ujawnienia powoła Komisję, do której zadań należeć będzie określenie przebiegu 
zdarzenia, okoliczności oraz wskazania odpowiedzialnych za powstanie szkody.  

4. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, iż szkoda powstała w wyniku niedopełnienia lub 
nienależytego wykonywania obowiązków przez  pracowników Wykonawcy, Zamawiający 
może zażądać od Wykonawcy zapłaty odszkodowania, w wysokości określonej przez 
Zamawiającego lub zobowiązać Wykonawcę do naprawienia szkody w sposób wskazany przez 
Zamawiającego, w terminie 7 dni od poinformowania Wykonawcy o decyzji Zamawiającego. 
W razie nie naprawienia szkody w sposób wskazany przez Zamawiającego w terminie, o 
którym mowa powyżej, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty odszkodowania 
w wysokości ustalonej przez Zamawiającego oraz odstąpić od umowy ze skutkiem 
natychmiastowego jej rozwiązania. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, o której mowa wyżej niezależnie od kary umownej 
przewidzianej w niniejsze umowie. 

6. Zmawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wykonawcę w związku 
z wykonywaniem niniejszej umowy w sprzęcie używanym przez Wykonawcę, jak również 
przez pracowników Wykonawcy. 

7. Wykonawca i jego pracownicy zobowiązują się zachować w ścisłej tajemnicy wszystkie 
informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne  
i organizacyjne jak również wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego, otrzymane lub 
uzyskane w trakcie współpracy, niezależnie od formy tych informacji i ich źródeł.  

8. Wykonawca i jego pracownicy zobowiązują się zachować w tajemnicy, zarówno w trakcie 
obowiązywania umowy jak i po jej zakończeniu, wszystkie informacje, o których mowa w 
ust.7 w tym także dokumenty dotyczące Zamawiającego, nie ujęte w publicznych rejestrach 
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ani nie znane publicznie, w szczególności informacje chronione przez przepisy prawa oraz  
wewnętrzne przepisy Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków celem zapewnienia, 
że żadna z osób mających dostęp do przedmiotowych informacji nie ujawni tych informacji 
ani ich źródła, zarówno w całości jak i w części, osobom trzecim. 

10. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 7, 8, 9, Wykonawca jest 
zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100 .000 zł za każde 
naruszenie. 

 
§ 11 

Kary umowne 
1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej  umowy Zamawiający ma prawo naliczyć 

Wykonawcy kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami.  
2. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy, przed upływem terminu  

do którego została zawarta, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej  
w wysokości 10 % wartości brutto, o której mowa w § 7 ust. 3.  

3. W przypadku niewykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto, o której mowa w § 7 ust. 3.  

4. W przypadku nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości do 10 % wartości brutto, o której 
mowa w § 7 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz § 10 ust. 10. 

5. W przypadku nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych:  

a) za brak pełnej obsady wymaganej przez Zamawiającego – 300 zł za osobo/godzinę; 
b) za brak Książki pełnienia służby lub braki w jej zapisach - 100 zł za każdy przypadek; 
c)  za znajdowanie się przez któregokolwiek z pracowników Wykonawcy realizujących przedmiot 

Umowy pod wpływem alkoholu, środków odurzających, itp. - 1000 zł za każdą stwierdzoną 
osobę; 

d) za nieprzestrzeganie regulacji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego, o których 
mowa w § 4 ust.6  – 500 zł za każde stwierdzone naruszenie; 

e) za niewykonywanie pisemnych lub mailowych poleceń Zamawiającego związanych  
z bezpieczeństwem -  500 zł za każdy stwierdzony przypadek;  

f) za przebywanie w Obiekcie osób nie uprawnionych (między innymi nie posiadających 
identyfikatorów uprawniających) w dni bez Imprez  -  50 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

g) za stwierdzone niezarejestrowanie transakcji na kasie fiskalnej – 5000 zł za każdy przypadek 
naruszenia; 

h) za opóźnienie wpłaty wynagrodzenia za korzystan ie z Parkingu na rachunek bankowy 
Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust.5  – 500 zł za każde 24 godzinne przekroczenia 
maksymalnego terminu wpłaty; 

i) za stwierdzoną rozbieżność pomiędzy kwotami pobranymi przy użyciu kas fiskalnych a kwotą 
wpłaconą na rachunek Zamawiającego, o których mowa w§ 6 ust.5   – 500 zł oraz zwrot 
różnicy; 

6. W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiającego podczas wykonywania prac, Wykonawca 
jest zobowiązany do niezwłocznego przywrócenia uszkodzonego mienia do stanu 
pierwotnego na własny koszt. W przeciwnym wypadku Zamawiający dokona tego we 
własnym zakresie a kosztami obciąży Wykonawcę. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania przedstawicielowi Zamawiającego 
wszelkich zauważonych nieprawidłowości lub uszkodzeń w Obiekcie i otoczeniu. 

8. Wszelkie nieprawidłowości związane z wykonywaniem przedmiotu umowy będą zgłaszane 
przez przedstawiciela Zamawiającego upoważnionemu pracownikowi Wykonawcy oraz 
okazywane za pomocą dokumentacji fotograficznej lub filmowej lub bezpośrednio przy 
udziale przedstawiciela Wykonawcy. 
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9. Po upływie okresu obowiązywania Umowy lub po jej wcześniejszym rozwiązaniu Wykonawca 
zobowiązuje się protokolarnie zwrócić Zamawiającemu wszelkie przedmioty, które zostały mu 
przekazane w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.  

10. Niezależnie do przewidzianych powyżej kar umownych Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.  

11. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go 
 z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 
§ 12 

Podwykonawcy 
1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. Przez kluczowe części zamówienia Zamawiający rozumie świadczenie 
całodobowej usługi dozoru oraz ochrony osób i mienia Zamawiającego zlokalizowanego  
w Obiekcie TAURON Arenie Kraków. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie przez 
Wykonawcę podwykonawcom realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 
ust. 2 pkt b). 

2. Wykonawca oświadcza, że zamierza/nie zamierza1 powierzyć podwykonawcom realizację 
przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 ust. § 1 ust. 2 pkt b).  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców oraz ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własne. 

 
§ 13 

Przepisy ogólne 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają  przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz  Ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych wydanych na jej 
podstawie. 

2. Integralną częścią niniejszej umowy będą następujące załączniki:  
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (złącznik nr 1),  
2. Oferta Wykonawcy (załącznik nr 2), 
3. Wzór Protokołu Zdawczo – Odbiorczego czytnika biletów (załącznik nr 3),  
4. Wzór Protokołu Zdawczo – Odbiorczego kasy fiskalnej (załącznik nr 4), 
5. Wzór Protokołu z obrotu kasy fiskalnej (załącznik nr 5),  
6. Wzór Protokołu odbioru usługi (załącznik nr 6), 
7. Kopia koncesji Wykonawcy nr…………. z dnia …………. wydanej przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji (załącznik nr 7), 
8. Regulamin obiektu Hala Widowiskowo – Sportowa TAURON Arena Kraków (załącznik nr 8)  
9. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z regulacjami Zamawiającego, o których mowa w § 4 

ust. 4 Umowy (załącznik nr 9). 
3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów  pomiędzy stronami jest Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 
 

Wykonawca         Zamawiający 

                                                 
1
 Zostanie doprecyzowane po rozstrzygnięciu postepowania 


