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Załącznik 2 do SIWZ 

Uwaga: komentarze wpisane kursywą stanowią instrukcje dotyczące sposobu uzupełnienia wzoru umowy po 
wyłonieniu oferty najkorzystniejszej. 

WZÓR UMOWY 

 

zawarta w dniu ..................................................... w Krakowie, pomiędzy  

 

Agencją Rozwoju Miasta S.A., z siedzibą przy ul. Lema 7, 31-571 Kraków zarejestrowaną w rejestrze 
przedsiębiorców pod nr KRS 0000146404 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia              
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 351143147, NIP 676-17-03-
853, o kapitale zakładowym w wysokości 137 844 700 zł w całości opłaconym, reprezentowaną przez: 

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

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

zwaną dalej Zamawiającym,  

a 

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

reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze referencyjnym 
ARM/20/2016, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, i wyboru 
najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Strony postanowiły, co następuje: 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się na zasadach określonych w umowie do wykonywania 

prac montażowych trybun  

Uwaga: Powyższe dotyczy umowy na część 1 zamówienia. 

prac montażowych riggingu 

Uwaga: Powyższe dotyczy umowy na część 2 zamówienia. 

przy organizacji imprez w TAURON Arena Kraków przy ul. Lema 7 w Krakowie, zwanych dalej przedmiotem 
umowy lub usługami. 

2. Przedmiot umowy będzie realizowany przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem 
ust. 3 i 4.  

3. W razie osiągnięcia przez wynagrodzenie Wykonawcy wartości wynagrodzenia wskazanej w § 3 ust. 3 
przed upływem okresu wskazanego w ust. 2 umowa automatycznie ulega rozwiązaniu.  

4. W razie nieosiągnięcia przez wynagrodzenie Wykonawcy 75% wartości wynagrodzenia wskazanej w § 3 
ust. 3 przed upływem okresu wskazanego w ust. 2, umowa obowiązuje nadal do osiągnięcia tego progu, 
jednak nie dłużej niż 12 miesięcy. Nieosiagnięcie wskazanego wyżej limitu w przedłużonym okresie 
obowiązywania umowy nie wymaga podania przyczyn przez Zamawiającego i nie stanowi podstawy jego 
odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

5. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik 1 do umowy. 

Uwaga: Załącznik 1 do umowy stanowić będzie załącznik 1a lub 1b (odpowiednio dla części zamówienia) 
do SIWZ z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na etapie postępowania. 
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§ 2. Zasady współpracy stron 

1. Realizacja usług będzie następowała każdorazowo na podstawie zlecenia przekazanego Wykonawcy 
przez Zamawiającego. Zlecenie będzie przekazywane przez Zamawiającego każdorazowo nie później niż 
5 dni przed datą rozpoczęcia wykonania usług objętych zleceniem. Zlecenie będzie obejmowało:  
wskazanie zakresu prac, terminy ich realizacji, wymaganą minimalną ilość osób do wykonania zlecenia 
oraz ewentualne szczegółowe informacje techniczne (plan montażowy). Wykonawca będzie zobowiązany 
do wykonania prac zgodnie z otrzymanym zleceniem. Zamawiający może wprowadzić zmiany w zleceniu, 
jednak nie później niż 5 dni przed datą rozpoczęcia usług objętych zleceniem. 

2. Zamawiający jest zobowiązany zapewnić Wykonawcy w celu wykonywania przedmiotu umowy dostęp do 
pomieszczeń i obiektów, dostęp do punktów poboru energii elektrycznej w celu wykonywania przedmiotu 
umowy oraz dostęp do zaplecza socjalno-bytowego dla pracowników. 

3. Wykonawca w szczególności: 

a) zapewni do wykonania przedmiotu umowy wszelki niezbędny sprzęt, środki i personel posiadający 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w ilości niezbędnej do terminowego wykonania usług, zgodnie 
ze zleceniem zamawiającego. W szczególności: 

- zapewni, że wszystkie osoby, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu umowy będą posiadały 
wszelkie wymagane kwalifikacje i aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do 
rodzaju wykonywanych prac (w szczególności do pracy na wysokości) oraz zostaną przeszkolone z 
zakresu BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zapewni szkolenie wstępne 
BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) przez osoby uprawnione i zapoznane z instrukcją bezpiecznego 
prowadzenia robót oraz z oceną ryzyka zawodowego związanego z wykonywanymi czynnościami. Dla 
każdej z osób wykonujących prace w TAURON Arenie Kraków w czasie jej najmu będzie niezbędne 
będzie uzyskanie akredytacji u organizatora imprezy, 

- zapewnieni wszystkim osobom, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu umowy właściwe 
środki ochrony indywidualnej, odzież ochronną, atestowany i certyfikowany sprzęt oraz przestrzeganie 
obowiązku używania tych środków przez te osoby w trakcie wykonywania prac objętych niniejszym 
umową,  

- na żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie w odniesieniu do każdej 
z osób wykonujących czynności w obiekcie zamawiającego wymogów opisanych powyżej, 

b) będzie wykonywać przedmiot umowy zgodnie z instrukcjami Zamawiającego, 

c) będzie wykonywać przedmiot umowy w sposób nieutrudniający ponad niezbędną konieczność 
funkcjonowania Zamawiającego, obiektu i jego najemców,  

d) wstrzyma prace na żądanie Zamawiającego i na określony przez niego czas, w uzasadnionych 
przypadkach, a także zabezpieczy rezultaty prowadzonych prac, 

e) będzie niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu wszelkie zauważone uszkodzenia instalacji, 

f) będzie prowadzić prace w sposób, który nie będzie ingerował w strukturę TAURON Arena Kraków w 
sposób naruszający gwarancję udzieloną przez wykonawcę obiektu, 

g) będzie dbać o należyty porządek na terenie TAURON Areny Kraków oraz niezwłocznie usuwać 
wszelkiego rodzaju odpady i zanieczyszczenia,  

h) zabezpieczy i oznakuje prowadzone prace montażowe, 

i) ponosi odpowiedzialność za odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP i wyposażenie w odpowiednią 
odzież ochronną oraz atestowany i certyfikowany sprzęt osób wykonujących prace w TAURON Arena 
Kraków. 

4. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy z wykorzystaniem podmiotów i osób wskazanych w 
ofercie. W przypadku zmiany podmiotów lub osób w stosunku do oferty, Wykonawca jest zobowiązany 
zwrócić się do Zamawiającego o akceptację takiej zmiany, przedstawiając informacje o proponowanych 
podmiotach lub osobach analogiczne do przedstawionych w ofercie. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę, 
jeśli zaproponowana zmiana nie wpłynęłaby na ocenę Wykonawcy zgodnie z warunkami udziału w 
postępowaniu wskazanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku braku uwag 
Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zmiany do akceptacji, uważa się, że Zamawiający 
zmianę zaakceptował. 
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5. Osobami do koordynacji realizacji umowy (w tym do zlecania usług do wykonania oraz dokonywania 
odbioru usług) są:  

a) ze strony Zamawiającego ………………… (tel. …………………, e-mail …………………) oraz 
………………… (tel. …………………, e-mail …………………), 

b) ze strony Wykonawcy ………………… (tel. …………………, e-mail …………………). 

Każda ze Stron ma prawo do zmiany tych osób. O dokonaniu zmiany Strony powiadamiają się na piśmie. 
Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 

6. Zgodnie z art. 208 K.p. Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie przestrzegania zasad BHP oraz 
ppoż. Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy poinformuje Wykonawcę o wyznaczeniu 
koordynatora sprawującego nadzór nad BHP oraz informacje, o których mowa w art. 2071 K.p. 
Zamawiający oraz Wykonawca ustalają zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym również w 
przypadku zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników, w brzmieniu określonym w Załączniku 2 do 
umowy. 

 

§ 3. Wynagrodzenie 

1. Ceny jednostkowe za wykonanie usług związanych z jedną imprezą wynoszą: 

a) za montaż jednej trybuny demontowalnej 15-rzędowej – 150% stawki bazowej, 

b) za demontaż jednej trybuny demontowalnej 15-rzędowej – 100% stawki bazowej, 

c) za montaż jednej trybuny demontowalnej 10-rzędowej – 100% stawki bazowej, 

d) za demontaż jednej trybuny demontowalnej 10-rzędowej – 80% stawki bazowej, 

e) za adaptację czterech pierwszych rzędów jednej trybuny demontowalnej lub mobilnej – 10% stawki 
bazowej, 

f) za przystosowanie jednej trybuny demontowalnej lub mobilnej – 5% stawki bazowej; 

gdzie stawka bazowa wynosi ….……… zł brutto (słownie: ………………………………………… zł), w tym 
podatek VAT ……… %. 

Uwaga: Powyższe dotyczy umowy na część 1 zamówienia. 

Cena jednostkowa za wykonanie usług związanych z jedną imprezą za wykonanie umowy wynosi 
….……… zł brutto (słownie: ………………………………………… zł), w tym podatek VAT ……… %. 

Uwaga: Powyższe dotyczy umowy na część 2 zamówienia. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie ustalane jako iloczyn cen 
jednostkowych wskazanych w ust. 1 oraz rzeczywistej ilości wykonanych usług. 

3. Biorąc pod uwagę szacowaną ilość 74 usług do wykonania w okresie realizacji umowy (średnio po 650% 
stawki bazowej każda), szacowane całkowite wynagrodzenie z tytułu wykonywania usług wyniesie 
…………… zł. 

Uwaga: Powyższe dotyczy umowy na część 1 zamówienia. 

Biorąc pod uwagę szacowaną ilość 40 usług do wykonania w okresie realizacji umowy, szacowane 
całkowite wynagrodzenie z tytułu wykonywania usług wyniesie …………… zł. 

Uwaga: Powyższe dotyczy umowy na część 2 zamówienia. 

4. Ceny jednostkowe/stawka bazowa wskazane w ust. 1 są niezmienne w okresie realizacji umowy, z 
zastrzeżeniem postanowień § 9 umowy. Ceny te obejmują wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 
tytułu należytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Zapłata wynagrodzenia będzie następować na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę po 
wykonaniu każdej usługi i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie 
wszystkich obowiązków umownych. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
…………………………………………… w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 
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7. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 4. Staranność i poufność 

1. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy zobowiązany jest do zachowania najwyższej 
staranności, uwzględniając profesjonalny charakter prowadzonej przez siebie działalności. Wykonawca 
ponosi wszystkie koszty powstałe w wyniku uszkodzenia mienia Zamawiającego podczas wykonywania 
przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z 
realizacją przedmiotu umowy. W szczególności Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek skutki, w tym 
roszczenia osób trzecich, wynikające z działań bądź zaniechań Wykonawcy oraz osób realizujących 
przedmiot umowy w jego imieniu, w tym gdy Wykonawca opóźni się z wykonaniem usług. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zachować w poufności wszelkie informacje prawnie chronione, uzyskane w 
związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, w szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
prowadzonego przez Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), w tym 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub 
organizacyjne przedsiębiorstwa. 

 

§ 5. Podwykonawcy 

1. Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca może posługiwać się osobami trzecimi, za których działania i 
zaniechania Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne. 

2. Przed rozpoczęciem wykonywania usług Wykonawca ma obowiązek podać, o ile są już znane, nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowane w 
wykonanie usług. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach takich 
danych w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, 
którym zamierza powierzyć realizację usług w późniejszym czasie. 

3. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed wykonaniem usług realizowanych przez 
podwykonawców polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podwykonawców z tytułu 
prowadzonej przez nich działalności, spełniającą wymogi określone w § 6, chyba że polisa Wykonawcy, o 
której mowa w § 6 obejmuje odpowiedzialność za szkody popełnione przez podwykonawców.  

 

§ 6. Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez niego działalności. Zakres ubezpieczenia o którym 
mowa w ust. 1 musi obejmuje obejmować odpowiedzialność cywilną (deliktową lub kontraktową) 
Wykonawcy za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku z realizacja usług, w tym 
również za szkody rzeczowe (tj. szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie lub zaginięciu 
rzeczy oraz skutki następcze tych zdarzeń) oraz za szkody osobowe (tj. szkody polegające na 
spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz skutki następcze tych zdarzeń). 
Ubezpieczenie ma obejmować wszelkie zdarzenia zaistniałe w tym okresie realizacji umowy, w tym również 
zdarzenia zaistniałe w okresie realizacji umowy i ujawnione już po upływie tego okresu. 

2. Suma ubezpieczenia w umowie ubezpieczenie o której mowa w ust. 1 wynosić będzie co najmniej w 
przypadku wszelkich szkód na osobie oraz szkód na mieniu – nie mniej niż 1.000.000 zł za każde 
zdarzenie. 

3. Na potwierdzenie warunku opisanego w ust. 1 Wykonawca przedstawił przed zawarciem umowy 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu ubezpieczenia. W przypadku wygaśnięcia 
umowy ubezpieczenia przed upływem okresu obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu kopii dokumentu ubezpieczenia potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem na kolejny okres, nie później niż przed datą wygaśnięcia dotychczasowej umowy 
ubezpieczenia. 

4. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania 
warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacania składek.  
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5. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zapewnienia aby wszystkie osoby zaangażowane przy 
wykonywaniu prac w ramach realizacji przedmiotu umowy były objęte ubezpieczeniem od następstw 
nieszczęśliwych wypadków.  

 

§ 7. Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach przewidzianych 
w Kodeksie Cywilnym. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, w całości lub części zależnie od swojego wyboru, w przypadku: 

a) gdy Wykonawca nie wykonał zlecenia; 

b) gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie pozostał w zwłoce z wykonaniem zlecenia przekraczającej 2 
h; 

c) gdy Wykonawca wykonuje usługi w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, pomimo wezwania przez 
Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania usług i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie 
krótszego niż 1 dzień terminu; 

d) gdy naliczone Wykonawcy kary umowne osiągnęły pułap określony w § 8 ust. 3. 

3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie. 

4. Odstąpienie od umowy w przypadkach, o których stanowi ust. 2 nastąpi w ciągu 30 dni od dnia, w którym 
powstała przyczyna do odstąpienia. 

5. Wykonawcy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu zwrotu nakładów 
poniesionych z tytułu realizacji umowy ani z tytułu utraconego wynagrodzenia. Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie wyłącznie za usługi należycie wykonane do momentu odstąpienia. 

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia 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 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy. 

 

§ 8. Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania zlecenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
dwukrotności wartości zlecenia netto za każdy taki przypadek.  

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu prac w stosunku do terminu określonego w zleceniu 
przekraczającej 2 h, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości zlecenia 
netto za każdy taki przypadek.  

3. Łączna wysokość kar, o których mowa w ust. 1 i 2 nie przekroczy 20% wartości wynikającej z § 3 ust. 3. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynikającej z 
§ 3 ust. 3. 

5. W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiającego podczas wykonywania prac Zamawiający obciąży 
Wykonawcę kosztami usunięcia uszkodzeń.  

6. W przypadku niewykonania zlecenia i konieczności zlecenia wykonania zastępczego podmiotowi trzeciemu 
koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu obciążą Wykonawcę, niezależnie od uprawnienia 
Zamawiającego do kar umownych. 

7. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 
należnych kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. W szczególności, 
w przypadku zwłoki w wykonaniu usług w stopniu wpływających na terminowość rozpoczęcia imprezy, 
Wykonawca zostanie obciążony wszelkimi roszczeniami powstałymi z tego tytułu zgłoszonymi przez 
organizatora imprezy, podmioty wynajmujące lub korzystające z TAURON Areny Kraków w związku z 
imprezą oraz Zamawiającego. Roszczenia o których mowa w niniejszym ustępie obejmować będą również 
utracone korzyści. 
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8. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

 

§ 9. Zmiany umowy 

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

2. Zamawiający przewiduje zmianę cen jednostkowych/stawki bazowej wskazanych w § 3 ust. 1 w przypadku 
zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Strona wnioskująca 
o zmianę złoży drugiej Stronie w tym wypadku pisemny wniosek. Wykonawca złoży w takim wypadku, w 
terminie 3 dni od złożenia takiego wniosku, informację zawierającą szczegółową kalkulację wpływu 
opisanych w punktach a–c zmian na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności 
wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących 
umowę, zakres ich zaangażowania w realizację umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę 
kosztów. Zamawiający może odmówić waloryzacji w przypadku gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający 
sposób uzasadniać proponowanej zmiany. Waloryzacja może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji 
zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian, a w przypadku stawki podatku VAT – 
wyłącznie faktur wystawianych po wejściu w życie tych zmian. Zmiana wynagrodzenia wymaga zmiany 
umowy. 

 

§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Podmiotem uprawnionym do reprezentowania wykonawców wspólnie realizujących umowę, w tym do 
składania oświadczeń woli w ich imieniu i na ich rzecz, wystawiania faktur, przyjmowania zapłaty od 
Zamawiającego, przyjmowania zgłoszeń wad lub uwag do realizacji zamówienia jest 
…………………………………………………… (dalej: „Lider”). Wszelkie oświadczenia dokonane względem 
Lidera oraz wszystkie świadczenia spełnione do rąk Lidera wywołują skutki prawne w stosunku do każdego 
i wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących umowę. Zapłata dokonana na ręce Lidera zwalnia 
Zamawiającego ze zobowiązania w stosunku do każdego z wykonawców wspólnie realizujących umowę. 
Wszelkie oświadczenia złożone przez Lidera w imieniu wykonawców wspólnie realizujących umowę są 
wiążące dla każdego z nich. 

 Zapis dotyczy wyłącznie przypadku, gdy umowa będzie zawierana z wykonawcami wspólnie ubiegającymi 
się o udzielenie zamówienia. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
Prawa zamówień publicznych. 

3. Spory powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla 
Zamawiającego. 

4. Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez zgody 
Zamawiającego.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik 2 – Zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym również w przypadku zagrożenia dla 
zdrowia lub życia pracowników 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
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Załącznik 2 do Umowy 

Zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym również w przypadku zagrożenia dla zdrowia lub życia 
pracowników 

 

1. Podstawą dopuszczenia do wykonywania robót w ramach niniejszej umowy jest: 

a) posiadanie obowiązkowych profilaktycznych badań lekarskich; 

b) uprzednie odbycie przez osoby wykonujące roboty wymaganych szkoleń w zakresie BHP; 

c) posiadanie środków ochrony indywidualnej ochrony, odzieży i obuwia roboczego; 

d) zapoznanie z instrukcjami BHP i ppoż. obowiązującymi w TAURON Arenie Kraków; 

e) zapoznanie z zakresem występowania zagrożeń wypadkowych; 

f) posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych na wykonywanie określonych prac. 

2. Wykonawca będzie delegował do prac na terenie TAURON Areny Kraków wyłącznie takich pracowników, 
którzy spełniają wymagania określone w ust. 1 pkt a–f. Przed przystąpieniem każdej nowej osoby do 
realizacji robót Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu pisemną informację potwierdzającą 
spełnienie wymienionych wyżej wymagań. 

3. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy poszkodowanego pracownika. 
Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku odbywa się w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 

4.  Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy informacji, o których mowa w art. 2071 K.p. 

5. Zamawiający wyznaczy koordynatora, który sprawować będzie nadzór osobiście i za pośrednictwem 
innych upoważnionych osób, nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych. 

6. Koordynator ma prawo: 

a) kontroli wszystkich pracowników w miejscu pracy, w tym niezwłocznego odsunięcia od pracy 
pracownika: 

i.  zatrudnionego przy pracach wzbronionych;  

ii. który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla 
życia lub zdrowia własnego lub innych osób; 

b) wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz 
ochrony przeciwpożarowej; 

c) uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy; 

d) występowania z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie 
BHP; 

e) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego 
zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby; 

7. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny 
pracy zatrudnionym pracownikom. 

 


