Załącznik Nr 6
UMOWA Nr………
na świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia
Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n/Notecią
Oddziału Muzeum Okręgowego w Pile

zawarta w Pile, w dniu ........................ pomiędzy:
Muzeum Okręgowym im. Stanisława Staszica z siedzibą: 64-920 Piła, ul. Browarna 7,
NIP 764-21-72-798,
REGON: 000677553,
reprezentowanym przez:
Ziemowita Niedźwieckiego – Dyrektora,
zwanym w dalszej części umowy: „Zamawiającym”,
a
...................
z siedzibą w ............... przy ul. .....................
wpisanym do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w ……………………. pod nr ….. o
kapitale zakładowym…………,
NIP ……….…,
Regon ………..…,
reprezentowanym przez:
1) .................
2) .................
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą
lub:
Panią/Panem ........................................ prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą
....................................................... w ........................ przy ul. .......................................
REGON ................................ NIP ..............................................,
zwaną/zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.z 2015r poz. 2164 z późn. zm.), została zawarta umowa o
następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Tytułem niniejszej umowy Wykonawca zobligowany jest do świadczenia na rzecz
Zamawiającego kompleksowych usług ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony
fizycznej, na warunkach określonych niniejszą umową oraz Planem Ochrony Muzeum Kultury
Ludowej w Osieku Nad Notecią zatwierdzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w
Poznaniu, a ponadto zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ze złożoną
przez Wykonawcę ofertą.

2. Usługa, o której mowa w ust. 1, ma na celu zapewnienie kompleksowego zabezpieczenia
powierzonego mienia przed jakimkolwiek działaniem o charakterze bezprawnym, a
podejmowanym przez inne podmioty.
3. Usługa zostanie wykonana poprzez stałe i bezpośrednie dozorowanie powierzonego
mienia przez jednolicie umundurowanych pracowników ochrony wpisanych na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony wyposażonych w niezbędne środki przymusu
bezpośredniego oraz środki łączności. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, ochrona
mienia będzie realizowana także przy użyciu innych metod oraz środków, które Wykonawca
uzna za właściwe lub konieczne.
§2
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę ochrony fizycznej oddziału skansenowskiego
Zamawiającego, znajdującego się w Osieku Nad Notecią przy ul. Dworcowej 12.
2. Strony ustalają, iż usługa zostanie zrealizowana w okresie od dnia 01.11.2016 r od godz.
15:00 do dnia 01.11.2019 r do godz. 07:00.
3. Strony zgodnie ustalają, iż rozpoczęcie oraz zakończenie usługi ochrony, zostanie
stwierdzone stosownym protokołem przekazania.
§3
1.Wykonywanie usługi ochrony obejmować będzie w szczególności:
a) zabezpieczenie i ochronę mienia przed wszelkimi czynami zabronionymi lub społecznie
szkodliwymi,
b) podejmowanie działań zapobiegających wyrządzeniu jakiejkolwiek szkody w mieniu, a
także działań przeciwdziałających powiększaniu się szkody wynikłej z czynów, o których
mowa w pkt. a),
c) niedopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony, a w szczególności
osób wobec których istnieje podejrzenie, że mogą popełnić czyny wskazane w pkt. a),
d) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie chronionego obiektu,
e) zatrzymanie sprawców czynów opisanych w pkt. a) oraz w miarę możliwości odpowiednie
zabezpieczenie śladów i dowodów,
f) niezwłoczne powiadomienie organów ścigania, właściwych służb oraz Zamawiającego o
popełnionych czynach zabronionych, czynach społecznie szkodliwych, stwierdzonych
naruszeniach bezpieczeństwa i porządku, zagrożeniach, niebezpieczeństwach etc.,
g) przeprowadzenie obchodów terenu chronionego, co 2 godziny, jednocześnie
potwierdzając ten fakt w punktach kontrolnych,
h) obsługę systemu monitoringu wizyjnego oraz podejmowanie reakcji stosownie do
zaistniałych zagrożeń,
i) powiadamianie grupy interwencyjnej o zaistniałym/ch zdarzeniach,
j) obsługę elektronicznych urządzeń sygnalizacji alarmowej (przeciwpożarowej i
przeciwwłamaniowej) poprzez wykonywanie stałego dozoru sygnałów alarmowych oraz
podejmowanie stosownych działań (reakcji),
k) w sytuacjach losowych (np. pożar, zalanie wodą etc.), podejmowanie działań mających na
celu zapobieżenie szkodzie lub jej ograniczeniu,
l) podejmowanie działań zapobiegających naruszeniu ustalonego porządku w siedzibie
Zamawiającego,
m) kontrolowanie osób i pojazdów przyjeżdzających oraz opuszczających teren
Zamawiającego,

n) stałe nadzorowanie gospodarki kluczami użytku bieżącego do pomieszczeń i obiektów
architektury ludowej, bram ewakuacyjnych, polegające na sprawdzaniu ilości kluczy w
gablotach i ich zabezpieczeniu,
o) kontrolowanie zabezpieczenia pomieszczeń i obiektów architektury ludowej poza
godzinami pracy Zamawiającego;
2. W toku realizacji usługi, pracownikom ochrony nie wolno:
a) samowolnie opuszczać chronionego obiektu,
b) przyjmować osób trzecich,
c) znajdować się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu,
d) palić wyrobów tytoniowych – w siedzibie Zamawiającego obowiązuje całkowity zakaz
palenia;
OŚWIADCZENIA STRON
§4
1. Strony oświadczają, że są w pełni umocowane i władne do zawarcia oraz wykonania
niniejszej umowy.
2. Strony zapewniają się wzajemnie, że zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nie narusza
praw lub obowiązków innych podmiotów oraz że nie istnieją jakiekolwiek okoliczności
faktyczne lub prawne, które mogłyby z tego tytułu narazić je na odpowiedzialność wobec
osób trzecich.
3. Wykonawca oświadcza, że przystępując do zawarcia niniejszej umowy zapoznał się z
przedmiotem działalności Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, iż legitymuje się odpowiednimi kwalifikacjami, wiedzą oraz
doświadczeniem niezbędnymi dla wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zapewnia, że zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami i
przepisami porządkowymi, bhp, przeciwpożarowymi etc. oraz z Planem Ochrony Muzeum
Kultury Ludowej w Osieku Nad Notecią.
§5
1. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia …………... o numerze ……………… na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i
mienia.
2. Wykonawca oświadcza, że odpowiedzialność cywilna wynikająca z działalności
gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia objęta jest polisą ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej – wystawioną na jego rzecz przez …………………… na sumę
gwarancyjną 10.000.000 złotych.
3. Wykonawca zapewnia, że spełnia kryteria Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji
Ochrony.
OBOWIĄZKI STRON
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi,
b) systematycznego nadzorowania pracowników ochrony, w zakresie prawidłowości
wykonywania przez nich powierzonych obowiązków,

c) w przypadku wymiany pracownika ochrony Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
jego uprawnienia oraz uzyskać akceptację Zamawiającego,
d) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyska w toku wykonywania umowy,
e) składania Zamawiającemu pisemnych informacji o stwierdzonych wadach w
zabezpieczeniu obiektu,
f) natychmiastowego informowania Zamawiającego o przypadkach zdarzeń nadzwyczajnych,
g) jednolitego umundurowania pracowników ochrony,
h) wyposażenia pracowników ochrony w stosowny identyfikator ze zdjęciem oraz
odpowiednie środki przymusu bezpośredniego i środki łączności,
i) opracowania i zatwierdzenia u Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w
imieniu Zleceniodawcy nowego, zmodyfikowanego planu ochrony obiektu w ciągu trzech
miesięcy od rozpoczęcia świadczenia usługi;
2. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania i stosowania postanowień
Planu Ochrony Muzeum Kultury Ludowej w Osieku Nad Notecią. Plan Ochrony określa m.in.
obowiązki strażników, sposób pełnienia służby, sposób prowadzenia dokumentacji związanej
z pełnieniem ochrony oraz tryb postępowania w razie wystąpienia szkody lub innych
nieprawidłowości w siedzibie Zamawiającego.
3. W zakresie spraw pracowniczych Wykonawca :
a) w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiającemu :
1) Wykaz Pracowników przeznaczonych do realizacji Umowy zatrudnionych na umowę o
pracę ze wskazaniem wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji każdego pracownika,
2) uwierzytelnione kopie umów o zatrudnienie każdej z wymienionych w wykazie osób z
potwierdzeniem otrzymania umowy przez pracownika,
3) od wszystkich pracowników uwierzytelnione kopie legitymacji potwierdzające wpis
na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez
Komendanta Głównego Policji;
b)
zobowiąże się, że pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Wykazie
Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz.
1502 ze zm.), oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające
równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.
1679 ze zm.).
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca
realizował będzie przedmiot Umowy, na inne posiadające co najmniej takie samo
wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym Wykazie
Pracowników, z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o
pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca będzie wykonywał
przedmiot Umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego
na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.
5. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot Umowy
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących
w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu
zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w

których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby
wskazanych pracowników w Wykazie Pracowników, wykonujących przedmiot Umowy na
podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w ust. 3 pkt. lit. a) 1.
§7
Zamawiający zobowiązuje się do:
a) powiadomienia Wykonawcy na piśmie o każdym stwierdzonym przypadku niewłaściwego
pełnienia ochrony,
b) przekazania Wykonawcy lokalizacji głównych wyłączników mediów, kodu do systemu
alarmowego oraz kompletu kluczy,
c) zapoznania Wykonawcy z instrukcją ppoż. i BHP obowiązującą w obiekcie, przepisami
porządkowymi oraz Planem Ochrony Muzeum Kultury Ludowej w Osieku Nad Notecią,
d) poinformowania Wykonawcy o istniejących usterkach zabezpieczeń.
e) udostępnienia pracownikom ochrony oświetlonego pomieszczenia z dostępem do wody
oraz toalety;
§8
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odsunięcia lub niedopuszczenia do pracy
pracownika ochrony Wykonawcy - naruszającego zasady prawidłowej realizacji usług
ochrony określonych niniejszą Umową lub przepisami prawa. W takim przypadku,
Wykonawca zobligowany jest do niezwłocznego wyznaczenia innego pracownika na miejsce
pracownika odsuniętego lub niedopuszczonego do pracy.
2. Zamawiający legitymuje się uprawnieniem do kontrolowania pracy pracowników ochrony
Wykonawcy. Uprawnienie to Zamawiający będzie realizować poprzez własny personel
nadzoru. O każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie
wykonywania obowiązków przez pracowników ochrony Wykonawcy, Zamawiający pisemnie
powiadomi Wykonawcę.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
§9
1. Strony ustalają, iż Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko za należyte
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy za powierzone mienie, rozpoczyna się od chwili
przekazania obiektu do ochrony.
§ 10
1. Wykonawca na zasadzie ryzyka, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w
powierzonym mieniu (utrata, zniszczenie, uszkodzenie etc.), wyrządzone lub powstałe w
okresie obowiązywania umowy.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody w pełnej
wysokości, zgodnie z art. 361 Kodeksu cywilnego.
3. Strony w całości wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy, jeśli szkoda:
a) jest wynikiem wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia wywołanego siłami przyrody lub
przyczynami zewnętrznymi, niezależnymi od człowieka,
b) została wyrządzona przez Zamawiającego;

§ 11
W przypadku stwierdzenia szkody:
a) wykonawca zobligowany jest przeprowadzić niezbędne czynności wyjaśniające,
zmierzające do ustalenia okoliczności jej powstania,
b) zamawiający zobligowany jest sporządzić zestawienie szkód (strat), w celu określenia
wysokości odszkodowania. W przypadku konieczności skorzystania z usług uprawnionego
rzeczoznawcy, odszkodowanie obejmuje również koszty sporządzenia opinii;
WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI
§ 12
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5, z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone, poprzez przyjęcie stawki
jednostkowej w wysokości ………. zł (słownie: ………………….) brutto, za jedną godzinę
świadczenia usługi ochrony. Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT. Stawka jednostkowa ma
charakter stały oraz nie jest uzależniona od rodzaju i sposobu podejmowanych przez
Wykonawcę czynności związanych z prawidłowym świadczeniem usługi ochrony.
2. Za usługi niewykonane, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
3. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za okres nienależytego wykonywania usługi
ochrony, a w szczególności w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w § 6 ust. 5 i § 8.
4. Dopuszcza się możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia w przypadku
mającej wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług VAT. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio obniżone
lub podwyższone o wartość o jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT.
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.
W takim przypadku strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić wraz z
wnioskiem, dowody potwierdzające zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
oraz dokumenty świadczące o wpływie tej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego
kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takim przypadku
strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić wraz z wnioskiem, dowody
potwierdzające zmianę powyższych zasad oraz dokumenty świadczące o wpływie tych zmian
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz
Zamawiającego.
5. W razie wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 4, każda ze stron uprawniona będzie do
żądania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Żądanie zostanie sporządzone w
formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazującym wpływ
zmiany na koszty wykonania usług będących przedmiotem niniejszej umowy. Wniosek dot.
zmiany wynagrodzenia winien być złożony w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie

przepisów dokonujących zmianę, natomiast porozumienie między stronami winno być
zawarte w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku akceptacji żądania przez
drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie obowiązywać będzie od daty wejścia w życie
nowych przepisów.
§ 13
1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne z dołu, w okresach
miesięcznych. W tym celu, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, Wykonawca
będzie wystawiać i doręczać Zamawiającemu fakturę VAT obejmującą obliczone
wynagrodzenie za wykonane usługi w miesiącu poprzednim.
2. Wszelkie należności będą płatne w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia
poszczególnych faktur VAT Zamawiającemu. Płatność każdorazowo nastąpi w formie
przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w doręczonej fakturze VAT. Za dzień
dokonania płatności, strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
POSTANOWIENIA DODATKOWE
§ 14
1. Umowa została zawarta na czas określony, tj. od dnia 01.11.2016 r. od godz. 15:00 do dnia
01.11.2019 r. do godz. 07:00.
2. Zamawiający legitymuje się prawem do wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy z
zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.
3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. W razie skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia opisanego w ust. 2, Wykonawca
zrzeka się względem Zamawiającego wszelkich roszczeń z tego tytułu.
§ 15
Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie
jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
§ 16
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opłaconej polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę, co najmniej
10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), w okresie realizacji zamówienia, a w
przypadku gdy termin wygaśnięcia polisy nastąpi w trakcie realizacji umowy Wykonawca
zobowiązany będzie w terminie 14 dni przed wskazanym w polisie końcem okresu
ubezpieczenia, do przedstawienia dokumentu stwierdzającego kontynuację ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie i o wartości co najmniej odpowiadającej warunkom
wygasającej polisy na kolejny okres ubezpieczenia.
§ 17
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym
dowiedział się o zaistnieniu następujących okoliczności:
a) ogłoszenia upadłości, postawienia w stan likwidacji, zakończenia działalności przez
Wykonawcę,

b) nierozpoczęcia przez Wykonawcę świadczenia usług ochrony bądź przerwania świadczenia
tych usług,
c) naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności
stwierdzenia, iż usługa ochrony jest realizowana nieprawidłowo,
d) utraty koncesji przez Wykonawcę na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i
mienia.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym
dowiedział się o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia
umowy. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy.
3. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy wymaga zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności. Oświadczenie powinno wskazywać przyczynę odstąpienia.
§ 18
Ze względu na specyfikę zamówienia, Wykonawca nie może powierzyć realizacji usług
ochrony podwykonawcom.
§ 19
W celu zapewnienia właściwej koordynacji wykonania przedmiotu umowy, strony wskazują
następujące osoby do wzajemnych kontaktów:
a) ze strony Zamawiającego: Stefan Rola - nr tel.: 603704014 e-mail: srola@muzeum.pila.pl
b) ze strony Wykonawcy: ……………………. nr tel.: ……………… e-mail: ………………….……
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§ 20
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
2. Strony nie mogą wprowadzać zmian, niekorzystnych dla Zamawiającego.
3. Dopuszczalne są zmiany treści Umowy, jeżeli wystąpią okoliczności przewidziane w art.
144 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 21
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych.
§ 22
Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, strony poddają
pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby
Zamawiającego.
§ 23
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

§ 24
ZAŁĄCZNIKI
Załączniki do Umowy stanowią:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
2. Oferta Wykonawcy
3. Wykaz Pracowników Ochrony wraz z załącznikami
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