
hojeW umowy

UMOWA nr
T,*afiaw dniu ........pomiEdzy Nowym Teatem im. witkacego w slupsrnr,
ul. Ltrtoslawskiego l, 76-200 Sfupsk

NIP: &i92f95058 REGON: 1930ss219

repfezentowanwpr"ea:

zwanym wdalszej czg$ci ullrowy Zamawiajqcyn,
a: .........-.-.-,,,
z siedzib4w

REGON
re,prezsntowaoym przf,jz:

Zal4cmik nr 6

$5
pracownik6w w jednolit4 estefyczn4 &ziei, ochronn4 oritz

zwanym w dalsai cz'g{ci umowy wykonawcq wylonionym w_ wyniku przeprowadzonegopostqpolEnia o udzielenie zam6wienia publi"-.go'qg*il;;rsta*4 nra*o zarnowren p'blicznych(tj' ?:' r! ' z zo! 1 poz: ea7 ze T.l * q'bi: -pil";;;;;; *' 'sgl's{ sprz4tania, dozoru orazmonitoringu elektronicznego budynku Noweio Teatru im. witkacego w stupsku prry ul.Lutoehwskiego l'.
l' zanawiai'qq zlwa.awykonawca o?Tfi:.U, wrtonary sprzqrari4 dozonr o,az moniroringuelektronicznego budynku NowEgo Teatrri *. witr*Jqgo w-stupst u przy ul. Lutslarnakiqgo l.
l' Przedmiotern *oly jest utrzymani" **rrlu1l z,godnie z opisem praedmionr za*owie'irastanowiqcym zal1nalrknr I do umowy.

Wykonawca zobowi4zany jest do: 
$ 3

a) otwierania pomieszcze,n tylko na czas sprz4tani4
u] zaq**gcia p akoaczeniu sprz4tania"ki* i dmi,i do pomieszczeri biurowych,
c) wylqczenia unqdze&elektrycznych, swiatgl i zakrgcanieir"r.to* czerpania wody,d) nie pozostrawiania kluczy w ,a*tacn pomieszczen,
e) nie pozostrawiania dwartych drzwi dosektor6w,
2' wykonawca oraz moby skierowane do wykonynnania zanpwienia zobowiqzane sq do ufrzymaniaw tajemnicy wszelkich informacji powzigtych * 

"*iqrko 
ir*t*iqzam6wienia.

$4
1' wykonawca zapewnia rvlasne tffodki crys7l,ziily'',konserwujqce i dez5mfe*uj4c€, dobrej jakosci,

atak2e wlasny spzqt. Srodki chernicae 
ryTwane przez wykonawca muszl posiadad wymaganeat€sty upowaaiajq4e do ich stosowanira w polsce.

2' zatawiai4cy udost{p, ni nieodplatnie wykonawcy pomieszczenie do skladowania srodk6w czysto-$ci i sprzgtu, lt6re ruykonawca zobowi4z'je sig utrzymywac w czys&osci.
3' z-atwwqqcy ponosi koszty energii elektrycalej i wody potrzeonvcl do wykonanira ztecaia.

Wykonawca wyposazy swoich
i&ntyfikatory.

$61. Umowa zos&aje z;rwat&.naolres od dnia ........... do dnia
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2' zamawiajqcy wya:rcza na koord5matora pnlc w zal<resie realizacji zadania...tsl.... .........e-mail: ......3. Wykonawca wyzrrralz.al*diq .-..................... tel... e_mailosobg & koftalfu'przy realizacji rilr^T.

I. 7a prz,cfzeganie przepisow BItr i
ponosi Wykonawca.

Pana/i4

......jako

$7
ppot. w czasie wykonywania zlecenia oftowiedzialnodd

2. \ilykonawca ponosi odpowiedzialnc$i za wszelkie szkody przez jego pracownik6w.3' wykonawca oswiadcza, ze jest uu*ai"o*y z tytulu- osowidzialno,$ci cywilrcj w zakresie

:ilffi;1"1#:TT:: :*M. :Tj T 
G ;':-"'"'i"i'"e,'iz 200 000,0 a ;;po,i,tu*i" p"ii,y

4' wykonawca jest 
-zobowi4zarry * tr.-ioi. 5 dni roboc ry.* od daty awarcia nowej umowyubezpiezenia w o&resie obowiarynraniu 

"*o*v pr"orar"ii kopiq polisy Zamawiqiqcenru.5' wykonawca zobowiqeany jest'io ,nry0**i za*a*i4ace*u w pehym zakresie wszelkichewentualnych szkod qpowodowanycb niewykonant"* ffi oir*r",ryfr-*vto**iem niniejszej_ yno*y orae powstalych przyjej wykonaniu.

" ffi*ffi#ffi"Gd G*'* nie wvkonanie tub nienalezvte urykonanie u,'nwy wprz'z
a' w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez wykonawca, wykonawca zaplaeiza,,oa-wraj?cemu kure u1rmyme w wysoko{ci s% caeo#rc; ceny umowy.b' w prz5rpadku strvierdzenia nieprawidlo*egol"b ;;;r;n"go qykonania umowy zamawiaj4symo2r pomriejszyd kwcE miesigcznego wynagrodzenia oo Jo w ^, brumo uwidocznionej wfrlcurze skieroranej do zaplaty: ran 

"ieiratfial;*€r *ytooaoia ui.o*y ,tri"ro- i opisujepowolana komisja w sklad ttoril wctroCIi prueo"a*riel wykonawcy i Zamawrqqgego.c- w prz5padku tzykrorrqgo powiadomrenia^ wyk;;;;; przez ?:anawiajqcego o niewykonaniulub nienale2ytym wykonaniu u.trygt p *rto*oi"3 *iJnim zakresie doszlo aJanrieuuara upraw-nia & obnizenia wynagrodzenia fryko**"y uwidocirionej * a**"rr, ,ico**"i do zapbty o
*Jlt* 

2e wvkonawca *vkad ze do Lniedbania ao*"ro 
"p"rv"ryn ni" iezacych po jego

7 K,[y nalo2one przez organy padstwowe za nieprzestrzeganie przepisow bhp i innych wzakreie
- lrac objgtych umorva obciqzqie Wykonawcg.
& odpowie&ialncxid wykonawcy tj t*"ty w mieniu Zarnav,naj4cegp (powstale w fiakcie wykony-wania czrynno$ci wynikaiqcyctrz umowy) ustata srgnaffi*i*a) prcokofu ustal4i4cego okolicaro$ci powstania szkody spor-aazonego przy udziale *g.on urno-wy oraz osob rnaterialnie oSowiedzialnych,

b ) udokumentowanej wartqf ci mienia ut&rconego (dokunrntuje Zamawiai4cy),
_c 

) rachunku za poniesione shaty w postaci noty obci4zeoiowe;,
9. W)"lata odszkodowania * r*, i*

pra*iCto*o wystawiorrej *r, "**#T#*o 
nastgpowac b$zie w terminie 30 dni od daty

l' wykonawca zobolvrq?je sig wykonad 
"#tl"u umowg prar'. zzachoqraniem starannoscii rzetelncx{ci zawodowej.

2. Wykonawca nie mo2e powierzy6 wykonania zobowi{zari wynikajacych z niniejszej umowy bez_ sgdy deeniodawcy innej 
"soUle.3' wykonawca obovrglujg bezwaglgdny $ry -przstrzegania qiemnicy slu2bowej o"uz -,lrazffiffi" informacji, do kt6rych .or" *i"" drrtee pii, *vr..iy**ir ,ffi"i okreslonych

4' wykonawca jest-w- szczeg6laosci obowi4zany stosowad $rodki technicme i organizacyjngwprowadzone w sdzie, zapewniajace *i"*g pi""d*"i" danych osobowych i mieniaZarnawiaj4cego.
5' w trakcie ralireji zanrowienia 4*4t"y lprawnionl jest do wykonywania cz5mnoscikontrolnych wobec urykonawcy oono,inie rpinti*iJ-poJ-frvr.*u*"e wymogu zatrudnienia napodstawie umolvy. o.p.T"g os6b wykonujqcych 

"fi;s"i zarnawirajqcy rprawniony jest do*ld^'ria oswiadczef i dokument6w * -t**ii prt*i"Jr"i" spehiania ww. w5anq6w ,4daniawa{nie4 przeprowadzania kontroli na miejscu *r*"ii;; swiadczenia.
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6' w prapadku-139o:v"h 
Y*trltl::i *-d9 przesrrz-egania prirrila pracy zamawrajqcy moieavrocii siE o przeprowadzenie kofoori przez panstrvowa Inspekcig pracy.7' w trakcie toti*"jl *t*"G ; k""d;; -t Zamawiajqcqgo w wyanrczon,rmw tym terminie wykonawca przdrozy zanawu.,q&qnu wskaine pryej dowody w:tit #:,ffiH**tp"h";il wvmosu zarudnienia na poo"t *" umolly

- q6wiadczsnie wykonawcy o zatloniliu na podstawie rr"ry o praog os6b rqykonuiqcychczynnorici w zam'6wieniu' &**"c""*ir-;;;"# zawierad w szcbg6rnosci: do*adneokre*enie pdmiotu rlrtroeiEoe:_orirviadczlnie] G ;;**#l[l* wskazanis 2eobise wezwaniem c4mnosci *vt*:q osoby /t uaoioo, na podstawie umov/y o pmca rryraz rewskazaniem lic"by tych osob' *i", i-o**rt J"i;d, rodeaju 
.ur'owy o pmcg i wymiaru euaroraz podpis osoby uprawnionej ao ,rozroia os*iuaci.il w rmieniu wykonawcy;- pofwiadczon4 a rgoorrose z 

.orygnarem pr*; wykonawca kopit umowy/um6wo pmca' Kopia um6w p"*i*a znstai ,i,*,i*r*il*-* sqqob zrywntajacyochrong danvchosobowych ,Sd;-" z.przepisami ustaury z Arria 29 sierpnia 1997 r.o ochrolriedanvch osobowvchtti' * r""1egoro*&--d".orif#-resnr, orr*#ili*r. Imig i nazwiskopracownika nie podlega aoni"rl"uc;] I"f";;fiil" i*, auo ;,*r;;;*y, rodzaj umowyo pr:lcg i wymiar etatu powinny bvdmofliwe Ao "iA*#m**iu;- za$wiadczenie wla{ciweg" 
"ad;irh-A;i;;r#ffi+e oplacanie ptzez wykonawca skladekffiffirffi6fftrff i uoto*"to 

" tvartu orri,irt*i" na podsawie rmrcw o o,acQ za
- po$wiadczon4 za zgodnosi z oryginalem odpowiedni o .pro-, wykonawca kopig dowodupotwierdzaj*""gq agloszenie p**il.u p.*" pH*ffi"!.g ru"rpilA;*imizowana wsposdb zap'"tnraiilcy ochrong o*v"rr 

"r"b""oJni'rilygqw, zgodnie z przepisami usrawy zffiffitr'1sst t'" *i;;L;;;b"dffil"iE i nazwisko pracownika nie podlega

' frm'*.:-* umouiv usrala sis na u*ontl'*: ...........'.............................2r

,:.?T,'xffi.$:df 
u*'"-* i"iil 

"" 
'l ' ;i; il 

"'esf . . -:. ..-.-.:?*" rrr czssd

' ilfffi#ffi|tffi: 
zaka:idv miesi4c swiadczonej uslugi, wykonawca lvystawi ekury o&eb-:' Platnodci $rynikaiqce z frkn'zostan4 urqulowane prdewem na lonto wykonawcy wskaaare nafalcurac'' w ciasu-14 dni 
"a 

*a*ililprawidlowo wystawionej faknrry.4' w)4'agrodzenieoi* u*ri" poorJ#ilii*o* w czasie obowr4zywania umowy.
1' 7-anawiajacv moie w5porviedzie6 

"-::::-dr{Ty"**ror"* w prz5padku powrarzaj4ce-go sig pramajmoiej *tutnoaie t*n,u"i" d; wyii";e tych smych isfotnych warunk6wumowy' aw szczeg6rnosci opisanych * Ez ui.*y ;;;;;tk" m l do umor,vy, jak rowniez w g?.2' Niezaleinie od postanowie{ ust. i a"**l"ie*ir prJofugd" p?yo oo*tepi*i" od unrcwy wterminie jednego miesi4ca" w razie ilrepidi; i"toir;-l"Ly okolicSorici'po*oao.ieej , inwy_
ffi;*t* 

nie lezv w interesie i'uuic^vm;;d;ff nwinauyto prreiniariec w chwli jej
3' w prarpadku odstapienia o{ umgwv lub jej wypowiedzenia przsz za*vwr4j4negona podstawieusl I i 2 wykonawcy przysluguje 

"T"ttg."a2*i; ""r"zr" *rztytulu wykonaniJczg*i umowy.4' 
ffi:Xmul*u "t'pt*iJoia*J' przez kazd4o **, zachowaniem miesisczrego okresu

Zmiany.i uzupehienia postanowieri umowy
w postaci aneksu, pdpisanego przez obie-$ronv.

[*mL";';.,rffilnffid;ffi##'ry;x;1 zastsowa&ie pzepisy usrawy

$u
wymagqia dla swej wajno$ci formy pisemnej



$13
wszelkie spory wynikajqce z teariz'asii niniejszei umowy rozstrzygac bgdzie wla$ciwy rzeczowo s4dpowszechny w Koszalinie.

$14
9*9*E qporz4dzono w dwoch jednobrzniqcych igaemplarzach" po jednym dla kaz.dej ze stron.ZAMAWIAI CY: WYKONAWCA

3l
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