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UMOWA 

ochrony osób, mienia i budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Szczecinie z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 10 wraz z terenem przynależnym 

do nieruchomości 

 

 

zawarta w dniu ……… 2018 r., w Szczecinie, 

pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa – Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie, ul. 

Staromłyńska 10, 70 – 561 Szczecin, NIP 851-28-49-470, REGON 812655586, 

reprezentowanym przez 

……………………………………………… 

zwanym dalej: „Zamawiającym” 

 

a 

 

……………………….. 

 

zwanym dalej: „Wykonawcą”.  

 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług 

bezpośredniej ochrony fizycznej budynku, mienia, sędziów i pracowników 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, wspomaganej technicznymi 

środkami zabezpieczenia, monitoringu obiektu i jego otoczenia (wyznaczonym przez 

ogrodzenie okalające budynek oraz teren wyznaczony przez ścianę wschodnią i 

frontową budynku z ulicą) z wykorzystaniem systemu telewizji przemysłowej (CCTV), 
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systemu włamania i napadu (SWiN) i systemu sygnalizacji pożaru, a także obsługi 

bramkowego wykrywacza metalu (wyposażenie Zamawiającego) i  podręcznego 

wykrywacza metali (dostarcza Wykonawca) oraz zapewnienia ładu i porządku 

publicznego. Usługi będą wykonywane w ramach: 

a) jednoosobowego posterunku „Portiernia” (P1), znajdującego się w pomieszczeniu 

ochrony/portierni na parterze budynku, przy czym pracownik ochrony skierowany do 

wykonywania zadania na tym posterunku nie ma obowiązku wpisu na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

ochronie osób i mienia, jednakże musi on posiadać udokumentowane, nieprzerwane 

najmniej sześciomiesięczne doświadczenie w pełnieniu służby ochrony fizycznej w 

obiektach sądów powszechnych lub prokuratury lub sądów administracyjnych lub 

obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości.  

b) jednoosobowego posterunku „bramkowy wykrywacz metali” (P2), znajdującego się 

przy wejściu z bramką do wykrywania metalu, przy czym pracownik ochrony 

skierowany do realizacji zadania na tym posterunku musi być wpisany na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1432 ze zm.). 

 

 

 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

§ 2 

1. W ramach posterunku P1, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do 

wykonywania następujących usług: 

1) prowadzenie nadzoru na budynkiem, obsługa systemów sygnalizacji alarmu 

napadu, włamania, kontroli dostępu, sygnalizacji p.poż i monitoringu 

wizyjnego;  

2) wzywanie mobilnej grupy interwencyjnej w przypadku zagrożenia osób lub 

mienia w obiekcie oraz zabezpieczenia obiektu do czasu przyjazdu wezwanych 
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służb i przedstawiciela wykonawcy. Czas dojazdu patrolu interwencyjnego nie 

może przekraczać limitu 10 minut od chwili wezwania, 

3) obserwacji osób w związku z groźbą kradzieży, napadu, rozboju, terroryzmu 

lub zakłócenia porządku oraz podejmowanie adekwatnych działań; 

4) obserwacji budynku, terenu, pomieszczeń, poprzez telewizyjny system 

monitoringu; nadzór fizyczny nad dostępem do budynku oraz wg potrzeb, tj. 

sprawdzanie pomieszczeń oraz zabezpieczeń budynku/terenu; 

5) wydawania i przyjmowania od pracowników zamawiającego kluczy do 

pomieszczeń biurowych oraz prowadzenie Rejestru wydanych i przyjmowanych 

kluczy; 

6) prowadzenia własnej dokumentacji ochrony WSA w Szczecinie, w której 

odnotowuje się informacje o objęciu dyżuru oraz o wszelkich zdarzeniach 

zaistniałych w trakcie pełnienia ochrony; 

7) zamykania i otwierania budynku wraz z uzbrajaniem i rozbrajaniem systemów 

sygnalizacji alarmu, 

8) niezwłocznego informowania upoważnionych pracowników zamawiającego,  

w szczególności Prezesa i Dyrektora Sądu, o wszelkich zaistniałych zdarzeniach 

na terenie obiektu (pożary, próby kradzieży, włamania, dewastacji, awarie 

instalacji CO, wod.- kan.,wentylacji, itp.); 

9) sprawdzania infrastruktury budynku, a w razie konieczności zawiadomienie 

służb miejskich, pogotowia ratunkowego, straży miejskiej, straży pożarnej, 

policji lub wyznaczonych pracowników Sądu, w celu podjęcia adekwatnych do 

sytuacji działań; 

10) reagowania na zgłoszenia pracowników Sądu. 

2. W ramach Posterunku P2, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do 

wykonywania następujących usług: 

1) kontroli osób wchodzących do budynku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Szczecinie za pomocą bramkowego (wyposażenie Sądu) 

oraz ręcznego (własność Wykonawcy) wykrywacza metalu, prowadzonej w 
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oparciu o treść Zarządzenia Nr 27/2010 Prezesa Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 września 2010 r.; 

2) kontroli wnoszonych do budynku sądu przedmiotów i niedopuszczenie do 

wniesienia na teren Sądu broni, materiałów wybuchowych, niebezpiecznych 

substancji chemicznych oraz wszelkich innych, mogących stanowić zagrożenie 

dla zdrowia i życia przybywających w nim osób lub zagrażających 

bezpieczeństwu obiektu; 

3) zapewnienia nietykalności osobistej sędziom i pracownikom Sądu, a także 

ochrony osób znajdujących się w budynku sądu; 

4) zapobiegania czynom godzącym w powagę i godność Sądu, a także zakłóceniom 

porządku publicznego na terenie ochranianego obiektu oraz powiadamiania o 

powyższym fakcie kierownictwa Sądu; 

5) nie wpuszczania na teren obiektu osób znajdujących się pod wpływem alkoholu 

lub środków odurzających, akwizytorów, etc.; 

6) podejmowania działań polegających na zapobieganiu przestępstwom i 

wykroczeniom przeciwko mieniu Sądu, 

7) udzielanie pomocy w dostępie do budynku sądu osobom niepełnosprawnym, 

8) w godzinach urzędowania zamawiającego udzielanie interesantom informacji i 

kierowanie do wskazanych pomieszczeń;  

9) Kontrolowanie ruchu osobowego i dostaw, 

10) Sprawdzanie w ciągach komunikacyjnych na parterze Sądu, w skrzynkach 

hydrantowych, sanitariatach do użytku publicznego, przed objęciem dziennej 

służby i po jej zakończeniu, pod kątem pozostawienia przedmiotów budzących 

podejrzenie lub zagrożenia osób lub mienia; 

11) Patrolowanie terenu zewnętrznego i interweniowanie w przypadkach 

nieprawidłowego parkowania pojazdów utrudniających wjazd/wyjazd na teren 

parkingu służbowego sądu, wyznaczone miejsca postojowe oraz do garaży 

sądowych; 
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12) Powiadamianie kierownictwa Sądu o czynach przestępczych zaistniałych 

na terenie chronionego obiektu oraz zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do 

czasu przybycia funkcjonariuszy Policji; 

13) Prowadzenie ewidencji pełnienia służby, w której odnotowuje się jej 

przebieg, zaistniałe zdarzenia, godziny rozpoczęcia i zakończenia służby przez 

każdego pracownika wykonawcy; 

14) Udzielanie pomocy przy zwalczaniu ewentualnych zagrożeń (zwłaszcza 

pożaru, zalania) oraz pomocy przy ewakuacji ludzi lub mienia z budynku Sądu; 

15) Przestrzeganie poleceń i zarządzeń wydanych przez Kierownictwo Sądu, 

które nie stoją w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami; 

16) Współpraca w zakresie wykonywanych zadań z funkcjonariuszami Policji 

Sądowej i innymi służbami publicznymi. 

3. Usługi w ramach Posterunku P2 świadczone będą w dniach i godzinach urzędowania 

Sądu, natomiast usługi w ramach Posterunku P1 prowadzone będą w dni robocze od 

poniedziałku do piątku od godz. 15:30 do godz. 7:30, a w dni wolne od pracy i święta – 

całodobowo. W szczególnych sytuacjach Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia 

czasu pracy Wykonawcy. Wszystkie takie przypadki będą niezwłocznie zgłaszane 

Wykonawcy drogą poczty elektronicznej na adres: …… bądź faksem na nr …  

4. Osoby skierowane do realizacji niniejszej umowy na posterunkach P1 i P2 muszą: 

a) być niekarane, posiadać sprawność fizyczną i psychiczną, potwierdzone aktualnym 

orzeczeniem lekarskim,  

b) być ubrane w jednolity uniform, oznaczony widocznym logo firmy i wyposażone w 

imienne identyfikatory, 

c) posiadać na swoim stanowisku pracy odpowiednie przeszkolenie i wyposażenie,  

c) posiadać praktyczną znajomość obsługi komputera i jego urządzeń peryferyjnych na 

poziomie użytkownika, 

d) posiadać znajomość alarmowych numerów telefonów (policji, straży pożarnej, 

pogotowia ratunkowego, straży miejskiej). 

5. Pracownicy ochrony są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o 

zaznajomieniu się z przepisami ppoż. obowiązującymi w ochranianym obiekcie i z 
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trybem postępowania w sytuacjach zagrożeń oraz procedurami regulującymi ruch osób 

w obiekcie Zamawiającego, a także topografią ochranianego obiektu. 

6. W celu wykonania umowy Zamawiający powierza Wykonawcy prowadzenie nadzoru 

za pomocą własnego sprzętu monitorującego budynek Sądu i jego zewnętrzne części 

wraz z systemami alarmowymi (System Sygnałów Włamania i Napadu i ppoż). 

Wykonawca oświadcza, iż stan techniczny i ilościowy tych systemów jest mu znany. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do określonego właściwymi przepisami i instrukcjami 

reagowania na sygnały systemów sygnalizacji pożaru Zamawiającego. 

8. W czasie godzin urzędowania Sądu, Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość 

niezwłocznego (przez użycie pilota) wezwania na żądanie mobilnego patrolu 

interwencyjnego, w razie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także wobec 

zaistnienia innych okoliczności wymagających reakcji. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotowej umowy przy pomocy 

pracowników dających rękojmię należytego wykonania umowy oraz spełniających 

warunki postawione w Ogłoszeniu o zamówieniu, stanowiącym załącznik nr … do 

niniejszej umowy, będący integralną częścią niniejszej Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług objętych umową z należytą 

starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

11. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do 

wykonania przedmiotowej umowy oraz ważną koncesję, której zakres obejmuje 

przedmiot zamówienia. 

12. Wykonawca oświadcza, że jest i będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

na czas trwania niniejszej umowy. Jeżeli polisa wygaśnie w trakcie trwania umowy 

Wykonawca bez wezwania doręczy Zamawiającemu nową polisę OC, w terminie 14 dni 

od daty jej zawarcia, pod rygorem naliczenia kar umownych. Suma ubezpieczenia 

nowej polisy nie może być niższa niż wartość polisy przedłożonej przy zawieraniu 

umowy. 

13. W przypadku utraty koncesji, o której mowa w ust. 11, Wykonawca bezzwłocznie 

poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu, w terminie do dnia 3 
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września 2018 roku, podpisane oświadczenia pracowników zatrudnionych przy 

wykonywaniu Umowy o zapoznaniu się z topografią chronionego obiektu. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony obiektu, w szczególności do podjęcia 

niezwłocznej interwencji w razie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także wobec 

zaistnienia innych okoliczności wymagających reakcji. 

2. W razie zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 1 lub zdarzenia powodującego 

zniszczenie lub uszczuplenie mienia Zamawiającego, wykrytego przez pracowników 

ochrony w czasie wykonywania zleconych zadań Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) zabezpieczenia miejsca zdarzenia, 

2) niezwłocznego powiadomienia Policji lub/i Państwowej Straży Pożarnej lub/i 

odpowiednich służb, 

3) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego lub upoważnionych 

pracowników, a także do dokonania właściwego zapisu w książce służby. 

3. W razie zaistnienia zdarzenia powodującego zniszczenie lub uszczuplenie mienia, o 

którym mowa w ust. 2, Strony Umowy zobowiązane są do niezwłocznego podjęcia 

czynności wyjaśniających oraz sporządzenia z nich stosownego protokołu. Określenie 

wysokości poniesionych szkód nastąpi w protokole strat, podpisanym przez obie Strony. 

Pisemne zgłoszenie zdarzenia do Policji wraz załączonym protokołem strat będzie 

stanowić podstawę ustalenia wysokości odszkodowania. 

4. O każdej interwencji Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego oraz dokonać odpowiedniego zapisu w książce służby. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania całodobowym kontaktowym 

centrum alarmowym zapewniającym osobie dyżurującej na posterunku P1 i P2 

łączność radiową i telefoniczną oraz do posiadania możliwości reakcji na sygnał alarmu 

z posterunku P1 i P2 i udzielenia osobie sprawującej bezpośrednią ochronę fizyczną 

wsparcia mobilną grupą interwencyjną. Grupa interwencyjna w składzie minimum 

dwuosobowym powinna być wyposażona w środki przymusu bezpośredniego. Czas 

reakcji grupy interwencyjnej, tzn. czas, jaki upłynie od momentu powiadomienia 
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centrum dyspozycyjnego wykonawcy, do momentu przybycia grupy interwencyjnej na 

chroniony obiekt nie może przekroczyć limitu 10 minut. 

6. Osoby wykonujące na terenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie 

bezpośrednią ochronę fizyczną i obsługujące bramkowy wykrywacz metalu 

(posterunek P2) muszą być wyposażone przez Wykonawcę w wymagane przepisami 

prawa dopuszczalne środki przymusu bezpośredniego (atestowane): 

1) kajdanki, 

2) pałkę obronną wielofunkcyjną, 

3) ręczny detektor metalu, 

oraz mobilne środki łączności.  

7. Wykonawca obowiązany jest informować pisemnie Zamawiającego o zamiarze 

zmiany w składzie pracowników zatrudnionych przy dozorze wraz z podaniem daty 

planowanej zmiany. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu, przed 

dokonaniem planowanej zmiany, podpisane oświadczenia pracowników, którzy mają 

zostać zatrudnieni przy wykonywaniu Umowy, o zapoznaniu się z topografią 

chronionego obiektu. 

8. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie odsunie od pracy pracownika 

niewypełniającego według Zamawiającego należycie obowiązków. 

9. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie 

zobowiązuje się do zapewnienia swoim pracownikom narzędzi, sprzętu oraz innych 

elementów koniecznych do należytego wykonania prac objętych Umową. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia z Zamawiającym treści i do dostarczenia, w 

terminie 30 dni od dnia wejścia w życie Umowy, szczegółowego regulaminu ochrony 

obiektu, który będzie stanowił załącznik nr …… do Umowy. Regulaminu będzie zawierać 

m.in.: 

1) opis umundurowania (uniform), oznakowanie i wyposażenie pracowników 

ochrony, 

2) szczegółowy zakres obowiązków i zadań pracowników ochrony, 

3) organizację służby na obiekcie, 

4) spis telefonów alarmowych i innych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji 
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Umowy, telefonów kontaktowych; 

5) działania pracownika ochrony obiektu na wypadek zadziałania systemu ppoż. 

Zamawiającego, w przypadku pożaru, włamania, napadu, incydentu bombowego, 

napadu o charakterze terrorystycznym, znalezienia podejrzanego pakunku; 

6) zasady współdziałania z jednostkami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, 

Zespołem Zarządzania Kryzysowego. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do protokólarnego przekazania, w terminie do dnia 3 

września 2018 roku, czterech urządzeń (piloty) do zdalnego 

wzywania/przywoływania patrolu mobilnego, stawiając w ten sposób do dyspozycji 

Zamawiającego jeden z patroli mobilnych, przy czym Wykonawca zapewnia 

konserwację, naprawy i nieprzerwane działanie tych urządzeń lub ich wymianę. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia następujących dokumentów 

ewidencyjnych: 

1) dziennik sprawozdań dyżurnego pracownika ochrony, 

2) książka wydawania kluczy, 

3) rejestr osób przebywających na terenie budynków poza godzinami urzędowania 

sądu, 

4) rejestr osób wykonujących prace w ramach technicznego utrzymania obiektu, 

5) grafik zmian i dyżurów.  

 

§ 4 

1. Pracownicy ochrony podlegają bezpośrednio Wykonawcy i tylko od niego mogą 

przyjmować polecenia, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W uzasadnionych przypadkach pracownicy Wykonawcy mogą przyjmować 

dyspozycje od Zamawiającego (kierownictwo lub osoby wyznaczone), o ile mieszczą się 

w zakresie wykonywania przedmiotowej Umowy oraz ich wykonanie nie spowoduje 

pogorszenia stanu bezpieczeństwa chronionego obiektu. Na żądanie Wykonawcy 

zostaną one odnotowane w książce służby przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca upoważnia i wskazuje osobę, panią/pana ……………………….. (wszelkie 

dane do kontaktu) do kontaktowania się z Zamawiającym, we wszelkich sprawach 
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związanych z realizacją Umowy. 

4. Wykonawca i osoby realizujące zadania bezpośredniej ochrony fizycznej zobowiązani 

będą do bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w 

trakcie wykonywania zadań oraz tych, które mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa 

Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy podczas wykonywania przez nich 

czynności służbowych związanych z realizacją Umowy właściwe warunki do 

świadczenia usługi, a w szczególności pomieszczenie do pełnienia służby, dostęp do 

pomieszczenia socjalnego i sanitarnego na parterze budynku Sądu. 

2. Zamawiający oświadcza, iż system monitoringu, alarmowy i sygnalizacji pożaru jest 

na bieżąco serwisowany na jego koszt, przy czym awarie spowodowane niewłaściwą 

obsługą tych systemów przez pracowników Wykonawcy będą finansowo obciążały 

Wykonawcę. 

3. Zamawiający zezwala Wykonawcy na oznakowanie strzeżonego obiektu 

oznakowaniem Wykonawcy na czas trwania Umowy.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do właściwego utrzymania zabezpieczenia 

technicznego obiektu. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

wszelkich sytuacjach godzących w bezpieczeństwo chronionego obiektu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania w dowolnym czasie jakości 

świadczonej przez osoby wykonujące usługi ochrony. 

 

§ 6 

1. Zamawiający udostępnia Wykonawcy linię telefoniczną 91-48-49-200, której koszty 

przeprowadzonych rozmów telefonicznych będzie rozliczał na podstawie bilingów. 

2. Jakiekolwiek korzystanie z innych telefonów (linii) Zamawiającego, poza 

uzasadnionymi przypadkami, jest pracownikom Wykonawcy zabronione. 
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WYNAGRODZENIE 

§ 7 

1. Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: 

- .…………………………….. netto za jedną godzinę świadczenia usług w ramach Posterunku 

PORTIERNIA (P1), 

- ……………………………... netto za jedną godzinę świadczenia usług w ramach Posterunku 

„bramkowy wykrywacz metali” (P2). 

Do tak ustalonego wynagrodzenia Zleceniobiorca doliczy podatek VAT w jego wysokości 

aktualnej na dzień powstania obowiązku podatkowego.  

2. Wykonawca wystawi na koniec każdego miesiąca fakturę VAT. Płatność będzie 

uiszczana przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany na niej rachunek bankowy 

Wykonawcy. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

 

 

CZAS TRWANIA UMOWY 

§ 8 

Umowa zostaje zawarta na czas określony – 15 miesięcy, tj. od dnia 1 września 2018 

roku do dnia 30 listopada 2019 roku.  

 

§ 9 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez wypowiedzenia z winy 

Wykonawcy w razie: 

1) działania na szkodę Zamawiającego, 

2) niewywiązywania się z realizacji niniejszej Umowy lub jej nienależytego 

wykonywania, 

3) naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy, o którym mowa w § 4 ust. 4 

Umowy, 

4) innych zaistniałych zdarzeń, które spowodują utratę zaufania do Wykonawcy lub 
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uniemożliwią dalszą współpracę.  

 

KARY UMOWNE 

§ 10 

1. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania w części lub w 

całości usług określonych w niniejszej Umowie, świadczenia ich z naruszeniem zasad 

określonych w niniejszej Umowie lub powstania szkody związanej z wykonywanymi 

usługami z wyłącznej winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje za każde 

zdarzenie kara umowna w wysokości 2.500,00 zł. 

2. W przypadku uchybienia obowiązkowi dostarczenia Zamawiającemu ustalonego z 

nim regulaminu ochrony obiektu, o którym mowa w § 3 ust. 10  w określonym w 

Umowie terminie, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1.000,00 zł. 

3. W przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia potwierdzenia ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 

500,00 zł. 

4. W przypadku bezskutecznego wezwania do wykonania lub należytego wykonania 

obowiązków, Zamawiającemu przysługuje, oprócz kar umownych wskazanych w treści 

niniejszej Umowy, prawo odstąpienia od Umowy albo zlecenia wykonania prac innemu 

podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. O potrzebie wykonania prac w trybie 

zastępczym Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Zamawiającemu 

przysługuje ponadto, niezależnie od kar umownych, prawo dochodzenia odszkodowania 

w wysokości faktycznie poniesionej szkody jaka powstała na skutek niewłaściwego 

świadczenia usługi przez Wykonawcę. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11 

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądom 

powszechnym właściwym ze względu na siedzibą Zamawiającego. 

 

§ 12 
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Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą Stron w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych zapisami w niniejszej Umowie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 14 

W okresie trwania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest informować 

Zamawiającego na piśmie o każdej zmianie adresu swojej siedziby. W razie zaniedbania 

tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za 

potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną. 

 

 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

 

 

 

 

Załączniki: 

… 

  


