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UMOWA 
zawarta dnia…………………………………..r. w Krakowie 

 
pomiędzy: 
Agencją Rozwoju Miasta S.A.  
z siedzibą w Krakowie przy ul. 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/01/2016 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 wykonywanie usługi obsługi szatni w TAURON Arenie 

Kraków, zwane dalej „usługą”. 
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 polega na:  obsłudze szatni podczas Imprez wraz z 

usługą pobierania opłat przy użyciu kas fiskalnych szatni. 
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy opisany jest, poza niniejszą Umową, w SIWZ ( Załącznik 

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

§ 2 
Termin obowiązywania umowy 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od dnia … roku do czasu wyczerpania kwoty 
wynagrodzenia, o której mowa w § 5 ust. 3, nie dłużej jednak niż do dnia …., z zastrzeżeniem ust 
2. 
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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 termin ie  
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 przypadku dwukrotnego 
pisemnego stwierdzenia naruszeń przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy. W tym 
przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania (rekompensat y) 
poza wynagrodzeniem za prawidłowo wykonane obowiązki umowne do chwili rozwiązania 
umowy. 

 
§ 3 

Oświadczenia i ogólne obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca będzie wykonywał swe obowiązki z najwyższą starannością, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy, z uwzględnieniem 
profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności i ewentualnych uwag zgłaszanych w tej 
sprawie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się Regulamin obiektu Hala Widowiskowo – Sportowa 
TAURON Arena Kraków oraz Zasadami korzystania z szatni, które stanowią odpowiednio 
Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4, akceptuje jego treść i zobowiązuje się, że zarówno on jak i jego 
pracownicy będą je przestrzegali. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminami (Załącznik nr 
10). 

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

4. Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego do nadzoru nad realizacją niniejszej Umowy 
jest: 
............................ tel. ............................ email ............................ ;  

 
§ 4 

Szczegółowe zasady wykonywania usługi obsługi szatni   
1. W ramach świadczenia usług o których mowa w § 1 ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany w 

szczególności do: 
a) szybkiej i sprawnej obsługi szatni przy przyjmowaniu i wydawaniu odzieży oraz bagażu zapewniającej 

płynne i sprawne wchodzenie i opuszczenie Obiektu przez osoby korzystające z szatni; 
b) pobierania opłat z tytułu korzystania z szatni w tym: 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 szatni; 

c) przyjmowania, wieszania i wydawania okryć wierzchnich oraz bagaży po uiszczeniu odpowiedniej 
opłaty; 

d) rozwieszania numerków, wieszaków, sprawdzaniu ich kompletności przed i po imprezie;  
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e) taktownego i profesjonalnego traktowania osób korzystających z usługi szatni,  
a także udzielanie im niezbędnych informacji, w tym tych dotyczących lokalizacji s ektorów w 
Obiekcie. 

2. Wykonawca obowiązany jest do pobierania w imieniu i na rzecz Zamawiającego opłaty za korzystanie 
z szatni od każdej osoby chętnej do skorzystania z usługi szatni, w godzinach ustalonych przez 
Zamawiającego i w wysokości ustalonej przez Zamawiającego oraz rejestrowania pobierania 
wpływów przy pomocy kas fiskalnych przekazanych przez Zamawiającego oraz z zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej 
podstawie. 

3. W celu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu Imprezy 
odpowiednią ilość kas fiskalnych. Przekazanie kas fiskalnych zostanie każdorazowo stwierdzone 
„Protokołem przekazania/zwrotu kasy fiskalnej”, zgodnym ze wzorem określonym w Załączniku nr 5. 
wskazującym numer ewidencyjny urządzenia oraz osobę przyjmującą. Przy zwrocie przez 
Wykonawcę Zamawiającemu kasy fiskalnej, strony zobowiązane są do sporządzenia „Protokołu  
z obrotu kasy fiskalnej” wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6. 

4. Pracownicy Wykonawcy, którzy otrzymują kasy fiskalnej podpisują dodatkowo oświadczenie „w 
zakresie kasy fiskalnej”, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 7. Natomiast osoby 
niepobierające kas fiskalnych , zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 8, oświadczają, że nie 
rejestrują sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych. 

5. Wykonawca wyposaży każdą osobę obsługującą kasę fiskalną określoną kwotę w gotówce, w celu 
umożliwienia wydawania reszty korzystającym z szatni w każdym przypadku gdy jest to niezbędne. 
Brak realizacji transakcji z osobą chcącą skorzystać z szatni z powodu braku reszty, będzie podstawą 
do naliczenia kary umownej.  

6. Po zakończeniu obsługi szatni w każdym dniu trwania umowy, ustalonym przez Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu przekazanych kas fiskalnych oraz zabezpieczenia na własne 
ryzyko i koszt oraz wpłaty wynagrodzenia za korzystanie z usługi szatni na rachunek bankowy 
Zamawiającego. Wpłata nastąpi niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia 
zakończenia 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 § 9 ust. 10. 

7. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o konieczności rozpoczęcia realizacji usługi, o której mowa w  
§ 1 ust. 1 z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem. 

8. Zamawiający na 72 godziny przed Imprezą, powiadomi Wykonawcę o ilości pracowników, jaka ma 
wykonywać czynności opisane w niniejszym paragrafie. W sytuacjach awaryjnych, Strony dopuszczają 
możliwość zwiększenia przez Zamawiającego pierwotnie wskazanej ilości pracowników, jaka ma 
wykonywać czynności opisane w niniejszym paragrafie, przy czym to powiadomienie może być 
dokonane przez Zamawiającego na co najmniej 24 godziny przed imprezą. Wykonawca będzie 
przygotowany do obsługi szatni przez nie więcej niż 80 osób w czasie określonym przez 
Zamawiającego. W powiadomieniu Zamawiający określi dokładne godziny oraz dokładną ilość osób, 
która ma świadczyć usługi, do których zapewnienia zobowiązany będzie Wykonawca. Zamawiający 
określi każdorazowo przed rozpoczęciem imprezy, rozmieszczenie pracowników Wykonawcy, w celu 
zapewnienia właściwego wykonywania obsługi szatniowej, jednak nie będzie to ilość mniejsza niż 2 
pracowników na każdą otwartą w trakcie danej imprezy szatnię. 

9. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej na 24 godziny przed przystąpieniem do realizacji usług, o 
których mowa w § 1 ust. 1 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 jego akceptację; w takim przypadku § 7 
ust. 1 nie ma zastosowania. 
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10. Przed rozpoczęciem wykonywania usług Zamawiający przeprowadzi szkolenie z obsługi kasy 
wyznaczonych przez Wykonawcę osób, delegowanych do świadczenia usług objętych umową. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego zgłaszania uprawnionemu pracownikowi 
Zamawiającego każdej nieprawidłowości pracy kas fiskalnych. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do poddawania kontroli nienaruszalności powierzonych mu kas 
i prawidłowości ich pracy na każde żądanie właściwych organów i zgłaszanie Zamawiającemu 
o rozpoczęcia kontroli przez upoważnione organy. 

13. Wykonawca odpowiada finansowo za prawidłowość użytkowania powierzonych mu kas fiskalnych. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z obsługą kas lub nałożeniem kary przez 
organy skarbowe na Zamawiającego, w związku z nieprawidłowym użytkowaniem kas fiskalnych 
przez osoby obsługujące szatnie, Wykonawca będzie obciążany tymi kosztami oraz karami 
umownymi. Zamawiający uprawniony jest do dokonania potrącenia w/w kwot  
z wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

14. Pracownicy Wykonawcy mają obowiązek być jednolicie ubrani, w strój wskazujący jednoznacznie iż 
są oni pracownikami obsługi szatni, przy czym Zamawiający wymaga aby Pracownicy Wykonawcy byli 
ubrani elegancko (białe koszule), a ponadto powinni być również wyposażeni w:  

a) identyfikator zawierający zdjęcie, imię i nazwisko, nazwę firmy oraz funkcję lub stanowisko;  
b) radiotelefon, co najmniej jeden na poziom Obiektu, na których świadczona jest usługa obsługi 

szatni; 
c) środki piszące. 
15. Strony ustalają zgodnie, że podejmą wszelkie działania, w celu zapewnienia jak najszybszej 

obsługi szatni, tak by klienci byli obsługiwani z maksymalną sprawnością. Wykonawca 
zobowiązuje się, że czas oczekiwania na obsługę szatni nie będzie przekraczać:  

a) 15 minut przy przyjmowaniu rzeczy; 
b) 30 minut przy wydawaniu rzeczy. 
16. Wykonawca zobowiązuje się, że średni czas obsługi jednego klienta nie będzie przekraczać: 
a) 30 sekund przy przyjmowaniu rzeczy; 
b) 20 sekund przy wydawaniu rzeczy. 
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę, a 

w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień do wydania stosownych poleceń, w tym 
żądania natychmiastowej wymiany pracownika Wykonawcy. 

 
§ 5 

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

faktycznej ilości zrealizowanych osobogodzin, w/g ceny jednostkowej wyszczególnionej  
w ust. 2. i Załączniku nr 2 do umowy. 

2. Cena jednostkowa brutto, za roboczogodzinę zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynosi: 
w zakresie usługi, o której mowa w § 1 ust 1 ……………………… 

3. Przewidywane wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie całego przedmiotu umowy, przy 
zastosowaniu ceny jednostkowej, o której 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.  
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6. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego  
i przedstawiciela Wykonawcy „Protokół odbioru usługi” (Załącznik nr 9), 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 9 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. 

 
§ 6 

Ubezpieczenie Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia siebie i osób wykonujących usługę obsługi 

szatni od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych)  
w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz przedłożenia  kopii polisy Zamawiającemu 
oraz utrzymywanie tego ubezpieczenia przez cały czas trwania umowy . 

2. Przedmiot ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną (deliktową lub kontraktową),  
a także odpowiedzialność za wykonane usługi oraz za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
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) oraz szkody osobowe  (polegające na spowodowaniu 
śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz skutki następcze tych zdarzeń)  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). 

 
§ 7 

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) zmian osób wskazanych do realizacji przedmiotu Umowy, 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) zmniejszenia kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2 w przypadku zaistnienia okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

c) zmiany treści Załączników do niniejszej umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
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§ 8 
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. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby, którym powierzył 
obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, jak za własne działania. 

3. W przypadku zaistnienia szkody o której mowa w ust. 1, 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 umo wnej 
przewidzianej w niniejszej umowie. 

6. Zamawiający 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 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. 7-9, Wykonawca jest zobowiązany 
do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych) za każde 
naruszenie. 

 
§ 9 

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 § 5 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 § 5 ust. 3. 

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



WZÓR UMOWY 
załącznik nr 2 do SIWZ ARM/01/2016 

 

S t r o n a  7  z  8  

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 znajdowanie się przez któregokolwiek z pracowników Wykonawcy realizujących przedmiot 

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

c) za nieprzestrzeganie regulaminów, o których mowa w § 3 ust. 2 obowiązujących  
u Zamawiającego – 500 zł za każde stwierdzone naruszenie, 

d) za stwierdzony brak sprawnej obsługi szatniowej, w szczególności rażącą opieszałość 
przyjmowaniu, wydawaniu rzeczy – 500 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

e) za stwierdzony brak realizacji transakcji szatniowej z powodu braku reszty – 300zł za każdy 
stwierdzony przypadek 

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

g) za stwierdzoną rozbieżność pomiędzy kwotami pobranymi przy użyciu kas fiskalnych a kwotą 
wpłaconą na rachunek Zamawiającego –  500zł 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 Zamawiające go 
wszelkich zauważonych nieprawidłowości lub uszkodzeń w obiekcie i otoczeniu.  

8. 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.  

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

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

 
§ 10 

Podwykonawcy 
W przypadku powierzenia wykonywania umowy przez Wykonawcę Podwykonawcom, Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania, uchybienia i zaniedbania jak również pracowników 
Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 
własne. 
 

§ 11 
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:  
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (złącznik nr 1),  
b) Oferta Wykonawcy wraz z Oświadczeniem  (załącznik nr 2), 
c) Regulamin obiektu Hala Widowiskowo – Sportowa TAURON Arena Kraków (załącznik nr 3)  
d) Zasady korzystania z szatni (załącznik nr 4). 
e) Wzór Protokołu przekazania/zwrotu kasy fiskalnej (załącznik nr 5), 
f) Wzór Protokołu z obrotu kasy fiskalnej (załącznik nr 6), 
g) Wzór oświadczenia w zakresie kasy fiskalnej (załącznik nr 7), 
h) Wzór oświadczenia dla Obsługi szatni nie rejestrującej sprzedaży przy użyciu kas 

fiskalnych(załącznik nr 8), 
i) Wzór Protokołu odbioru usługi (załącznik nr  9), 
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j) Oświadczenie o znajomości Regulaminów (załącznik nr 10)  
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 


