Załącznik nr 2 do SIWZ
UMOWA nr …………… - wzór
Zawarta w dniu …………….. r. w Krakowie pomiędzy:
„Operą Krakowską „ w Krakowie
z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, działającą na podstawie wpisu Nr RIK 2/99 do
księgi rejestrowej instytucji kultury prowadzonej przez Samorząd Województwa
Małopolskiego, NIP: 675 000 61 74, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje:
………………………………………….
………………………………………….
a
…………………………………………………..……………
z siedzibą w……………….; pod adresem…………………………., wpisaną do KRS / CEIDG pod
numerem …..………………, posiadającą NIP ……………….., REGON …………………………….
reprezentowaną przez:
………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą,
Umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.
zm.)

1.
2.

3.
4.

5.

6.

§1
Przedmiotem umowy jest ochrona osób i mienia oraz usługi portierskie w budynku baletu
„Opery Krakowskiej” przy ul. św. Tomasza 37 w Krakowie.
Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1 do
SIWZ oraz oferta Wykonawcy z dnia ………...
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych
w ust. 1 zgodnie z dokumentami wymienionymi w ust. 2
Usługa realizowana będzie w każdym dniu tygodnia w wymiarze godzin:
a) Sobota i Niedziela oraz w dni świąteczne – całodobowo tj. 24godz/dobę
b) Poniedziałek – Piątek – w wymiarze 16 godzin na dobę, od godziny 16.00 do godziny
08.00.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rozkładu godzin oraz zwiększenia ilości
godzin w okresie realizacji umowy (łącznie: maksymalna ilość godzin świadczenia usługi
nie przekroczy 7 200 godzin). Zamawiający o zmianie godzin pracy pracownika na tym
stanowisku powiadomi Wykonawcę z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.
Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
a) ochronę osób i mienia we wszystkich pomieszczeniach budynku baletu „Opery
Krakowskiej” przy ul. Tomasza 37 w Krakowie – realizowaną
w systemie
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bezpośredniej ochrony fizycznej w formie jednego ruchomego posterunku
personalnego w ww. budynku w wymiarze godzin wskazanym w § 1 ust. 4 lit. a) - b).
b) obserwację na monitorach obrazu przekazywanego z zainstalowanych kamer
przemysłowych łącznie z reagowaniem i podejmowaniem niezbędnych środków
zaradczych w przypadku zaistnienia zagrożeń dla chronionych osób lub dla
chronionego mienia.
c) wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem portierni tj. kontrolę ruchu
osobowego i materiałowego, obchody obiektu, obsługę centrali systemu ppoż.,
prowadzenie dziennika dyżurów, wydawania i odbierania kluczy do codziennego
użytku, obsługi oświetlenia w budynku, udzielanie informacji osobom z zewnątrz
korzystającym ze strefy multimedialnej w obiekcie.
d) dodatkowo pracownik ochrony odpowiedzialny będzie za zewnętrzne prace
obejmujące utrzymanie czystości na chodniku przed budynkiem (dł. ok. 15 mb):
zmywanie wodą, zimą usuwanie śniegu i pryzmowanie, posypywanie solą i piaskiem.
7. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę lub
podwykonawcę do świadczenia usług ochrony osób i mienia oraz usług portierskich
w budynku baletu „Opery Krakowskiej” przy ul. Tomasza 37 w Krakowie były wpisane na
listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997
r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 838) oraz posiadały aktualne
badania lekarskie. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji tego warunku na
każdym etapie realizacji usługi.
8. Szczegółowe zasady obsługi portierni w zakresie objętym zamówieniem mogą zostać
określone przez Zamawiającego w formie instrukcji zaakceptowanej przez Wykonawcę.
9. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do
wykonania zamówienia, w szczególności do udzielania Wykonawcy wszelkich informacji
niezbędnych dla prawidłowego wykonania zlecenia, a także do zapewnienia możliwości
faktycznego wykonywania czynności poprzez zapewnienie dostępu do pomieszczeń
i urządzeń.
§2
1. Umowa zostaje zawarta na okres do 12 miesięcy, tj. od dnia ……..….. do dnia
…………….
§3
1. W razie stwierdzenia przez pracowników Wykonawcy nieprawidłowości w dozorowanych
pomieszczeniach, pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do podjęcia stosownych
działań zabezpieczających oraz zapobiegających powstawaniu dalszych szkód lub
zwiększeniu rozmiarów szkody, a następnie, w razie konieczności i w zależności od
charakteru stwierdzonej nieprawidłowości do powiadomienia przedstawiciela
Zamawiającego oraz odpowiednich służb.
2. Pracownicy Wykonawcy w razie ujawnienia obecności na dozorowanym terenie osób
nieuprawnionych lub podejrzewanych o wyrządzenie szkód lub spowodowanie usterek,
zobowiązani są do podjęcia interwencji obejmującej w szczególności powiadomienie
przedstawiciela Zamawiającego i odpowiednich służb, a w razie ujawnienia sprawcy
przestępstwa na gorącym uczynku lub podjęcia pościgu za sprawcą bezpośrednio po
popełnieniu przestępstwa – do ujęcia sprawcy, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej
osoby lub nie można ustalić jej tożsamości. W takim przypadku osobę ujętą należy
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niezwłocznie oddać w ręce Policji,
przedstawiciela Zamawiającego.

zawiadamiając

jednocześnie

o

zdarzeniu

§4
1. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego
(„przedstawiciel Zamawiającego”) ……………………………………………………..
2. Przedstawicielem
Wykonawcy
w
zakresie
realizacji
umowy
jest:
…………………………………………………………………………….
3. Formą komunikowania się osób wymienionych w ust.1 i 2 jest poczta elektroniczna lub
kontakt telefoniczny, przy czym istotne dla realizacji postanowień niniejszej umowy
powiadomienia w szczególności o przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań,
muszą zostać potwierdzone pisemnie.
4. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, szczególnie tych związanych z koniecznością
podejmowania natychmiastowych decyzji, dopuszcza ustną formę komunikowania, przy
czym niezwłocznie polecenia i uwagi istotne dla realizacji postanowień niniejszej umowy
zostaną potwierdzone w formie elektronicznej lub pisemnej.
5. Przedstawicielowi Zamawiającego służy prawo stałego nadzoru nad sposobem
i przebiegiem realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę oraz wykonywanych przez
osoby zatrudnione przez Wykonawcę czynności.
6. Przedstawicielowi Zamawiającego służy w szczególności prawo żądania od
przedstawiciela Wykonawcy w każdym czasie wszelkich informacji dotyczących realizacji
umowy.
7. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do obecności w każdym czasie
i w każdym miejscu na terenie Opery podczas wykonywania przez osoby zatrudnione
przez Wykonawcę czynności związanych z niniejszą umowy.
8. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do zgłaszania przedstawicielowi
Wykonawcy wszelkich zastrzeżeń dotyczących realizacji umowy oraz wykonywanych
przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę czynności, wraz ze wskazaniem
proponowanych zmian. Przedstawiciel Wykonawcy udziela niezwłocznej odpowiedzi
informując o podjętych decyzjach oraz środkach zaradczych.
9. Uniemożliwianie lub utrudnianie przez Wykonawcę, w tym osoby zatrudnione przez
Wykonawcę, wykonywania nadzoru o którym mowa powyżej, stanowi podstawę do
rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego bez wypowiedzenia.
10. Każdorazowo przypadki nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków
wynikających z umowy, w szczególności czynności wykonywania przez osoby zatrudnione
przez wykonawcę, jak również przypadki uszkodzenia, zniszczenia, zaginięcia (kradzieży)
mienia znajdującego się w pomieszczeniach Zamawiającego lub wyrządzenia szkody
w inny sposób z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym przyczyn rozumianych
jako brak należytego wypełniania obowiązków o których mowa w § 1 umowy,
udokumentowane zostaną protokołem sporządzonym wspólnie przez przedstawicieli stron
lub notatką sporządzoną przez przedstawiciela zamawiającego, przesłaną Wykonawcy obejmującymi stwierdzony przypadek nienależytego wykonywania przez Wykonawcę
obowiązków wynikających z umowy.
11. Za szkodę powstałą w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich w trakcie wykonywania
niniejszej umowy, stwierdzoną zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu,
Wykonawca ponosi odpowiedzialność w zakresie pełnej wysokości szkody, niezależnie od
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wysokości naliczonych kar umownych.
12. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000,00 zł
przez cały okres realizacji umowy.
13. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpis aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC
i zobowiązuje się do jej utrzymania przez okres obowiązywania umowy.
14. Wykonawca zobowiązuje się zachować ciągłość ubezpieczenia i do kontynuowania
umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania niniejszej umowy. Zamawiający w trakcie
trwania umowy będzie uprawniony do żądania przedłożenia aktualnej umowy
ubezpieczenia.
15. Wykonawca, do realizacji przedmiotu umowy zapewni stały zespół pracowników.
W przypadkach uzasadnionych Zamawiający ma prawo wnioskowania o zmianę
w składzie pracowników Wykonawcy świadczących usługi na terenie obiektu
Zamawiającego.
16. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zamiarze
zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, ze wskazaniem
nazwiska/nazwisk zastępcy/zastępców, ich uprawnień wraz z uzasadnieniem zmiany.
Zmiany te nie wymagają aneksu do niniejszej umowy.
17. Wykonawca oświadcza, że nie będzie ujawniał informacji mających wpływ na
bezpieczeństwo obiektu oraz pracowników Opery Krakowskiej.
18. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad przeciwpożarowych
i przepisów BHP oraz ponosi wszelką odpowiedzialność za wykonywanie czynności
zgodnie z takimi wymogami.
19. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej w dniu wygaśnięcia umowy do zwrócenia
Zamawiającemu wszelkich dokumentów dotyczących realizacji przedmiotu umowy
będących własnością drugiej strony.

1.

2.

3.

4.

§5
Za wykonywanie niniejszej umowy Zamawiający uiszczać będzie Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie …………….. zł netto (słownie: ……………………..), wraz
z należnym podatkiem VAT w wysokości … %, co daje kwotę …………….. zł brutto
(słownie: ……………………..) za jedną roboczogodzinę, płatne po zakończeniu każdego
miesiąca na podstawie szczegółowego rozliczenia przedstawionego przez Wykonawcę.
Stawka ta nie oznacza wynagrodzenia godzinowego poszczególnych pracowników
Wykonawcy, lecz stawkę na podstawie której następować będzie rozliczenie pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 stanowi całość wynagrodzenia
należnego Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem
zamówienia.
Całkowity koszt wykonania usługi w okresie od ………………… do ……………………. nie
przekroczy maksymalnej kwoty ……………………… zł netto, wraz z należnym podatkiem
VAT w wysokości … %, co daje kwotę …………….. zł brutto przy założeniu maksymalnej
ilości godzin 7 200.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
…………………………………… w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury
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5.
6.
7.

8.

9.

wystawionej przez Wykonawcę.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
W razie zwłoki Zamawiającego w płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek
ustawowych za opóźnienie.
Zamawiający dopuszcza złożenie faktury w formie papierowej lub ustrukturyzowanego
dokumentu elektronicznego złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prawnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191).
Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów
elektronicznych z wyjątkiem faktur.
Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu)
winna składać się z danych wymaganych przepisami ustawy o podatku od towarów
i usług oraz danych zawierających numer umowy i nazwę przedsięwzięcia oraz dane
dotyczące odbiorcy płatności.
Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zmawiającego, który
pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP 6750006174.
Właściwy dla Zamawiającego jest Broker PEFexpert dostępny pod adresami:
a) https://efaktura.gov.pl (portal PEF);
b) https://pefexpert.pl/ (broker).

§6
1. Jeżeli czynności wykonywane w ramach realizacji zamówienia polegają na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1040,1043,1494), Zamawiający na zasadach określonych
w art. 29 ust. 3a ustawy PzP wymaga, aby czynności te były wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Za
czynności, o których mowa w art. 22 par 1 ustawy Kodeks pracy Zamawiający uważa
w szczególności czynności związane z usługą bezpośredniego świadczenia ochrony osób
i mienia oraz usługi portierskie określone w załączniku nr 1 do umowy. W konsekwencji
Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia ww. osoby były
zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
2. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w czasie
realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do żądania: 1)
oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę, 2) poświadczonej za zgodność z oryginałem zanonimizowanej kopii
umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 3) innych dokumentów zawierających
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
3. W przypadku zmiany składu osobowego osób realizujących czynności objęte
zamówieniem zarówno na podstawie umowy o pracę jak i zatrudnione na podstawie
innych umów Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, każdorazowo dokonać
aktualizacji w/w wykazu osób, nie później jednak niż przed przystąpieniem danej osoby

5

(osób) do pracy. W przypadku zmiany osób realizujących czynności objęte zamówienie,
osoby skierowane do wykonywania zamówienia muszą posiadać doświadczenie nie
mniejsze niż doświadczenie osoby zastępowanej wykazane przez Wykonawcę w ofercie
na wykazie osób stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

1.

2.

3.

4.
5.

1.

2.

3.

4.

5.

§7
W przypadku nie przystąpienia do wykonywania lub zaprzestania wykonywania całości
lub części przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wartości umowy za okres trwania
umowy (ceny wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazanej w ofercie).
W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do
zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wartości umowy za okres
trwania umowy (ceny wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazanej w ofercie).
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwego wykonywania zamówienia
przez Wykonawcę potwierdzonego sporządzeniem protokołu lub notatki w trybie § 4 ust.
10 umowy trzy lub więcej razy w ciągu 30 dni kalendarzowych albo też sześć lub więcej
razy w ciągu 6 miesięcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary
umownej w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia.
Zastrzeżenie kary umownej nie pozbawia zamawiającego prawa dochodzenia
odszkodowania w razie zaistnienia szkody o wysokości przekraczającej wysokość kary
umownej.
§8
W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez wykonawcę,
w szczególności w razie naruszenia przez wykonawcę postanowień § 3, § 4 ust. 9, 15-16
lub § 6 umowy, Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez terminu wypowiedzenia.
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
z winy Wykonawcy w przypadku nie przystąpienia do wykonywania lub zaprzestania
wykonywania całości lub części przedmiotu umowy przez Wykonawcę, po uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do przystąpienia do wykonywania umowy.
Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
z winy Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, iż ubezpieczenie Wykonawcy od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej nie zostało
przez Wykonawcę przedłużone po upływie okresu ubezpieczenia, po uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zawarcia umowy ubezpieczenia.
Uprawnienie do rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 2 i 3, służy Zamawiającemu
w przypadku, gdy Wykonawca w ciągu 3 dni kalendarzowych nie zastosuje się do
wskazanego w ust. 2 lub ust. 3 wezwania.
Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
z winy Wykonawcy w przypadku wadliwego wykonywania zamówienia przez Wykonawcę
potwierdzonego sporządzeniem protokołu lub notatki w trybie § 4 ust. 10 umowy trzy lub
więcej razy w ciągu 30 dni kalendarzowych albo też sześć lub więcej razy w ciągu 6
miesięcy, a mimo pisemnego wezwania Wykonawcy do należytego wykonywania umowy,
w dalszym ciągu Wykonawca umowę realizuje wadliwie, czego skutkiem jest
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sporządzenie kolejnego protokołu lub notatki w trybie § 4 ust. 10 umowy.
6. W przypadku nie przystąpienia do wykonywania lub zaprzestania wykonywania, lub też
wadliwego wykonywania całości lub części przedmiotu umowy przez Wykonawcę
Zamawiający uprawniony jest do powierzenia wykonywania prac objętych umową
osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Uprawnienia określone w ust. 1 – 6 nie wyłączają uprawnienia do naliczenia kar
umownych przez Zamawiającego na zasadach określonych w § 7 umowy.
8. Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy w przypadkach i zgodnie z treścią
art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku wykonawca żądać
może jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§9
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,
i dopuszczalna jest w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
2. Zmiana umowy nastąpić może również w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt.
2 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Wystąpienie siły wyższej
1. W przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonywanie umowy zgodnie
z jej warunkami lub skutkującej dla Zamawiającego utratą znaczenia bądź niecelowością
wykonywania umowy na dotychczasowych warunkach, wykonywanie niniejszej umowy
ulega zawieszeniu przez czas trwania siły wyższej, a strony nie ponoszą z tego tytułu
odpowiedzialności odszkodowawczej. Pod pojęciem siły wyższej strony rozumieją
w szczególności (ale nie wyłącznie): klęski żywiołowe, stany zagrożenia epidemicznego
i stany epidemii, pożary, ekstremalne warunki pogodowe, wojny, strajki, działania
wojenne, niepokoje cywilne, zarządzenia i ingerencje ze strony władz, embargo.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej uniemożliwiającej wykonywanie umowy
Strona, która nie ma możliwości wykonania swoich zobowiązań, ma obowiązek
niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o jej wystąpieniu.
3. W razie wystąpienia siły wyższej każda ze Stron jest także uprawniona do rozwiązania
niniejszej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.
4. W razie wystąpienia siły wyższej mogą także podjąć negocjacje celem ustalenia nowych
warunków realizacji umowy, w tym sposobu jej realizacji oraz wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
5. W przypadku zawieszenia wykonywania umowy lub rozwiązania umowy, Strony nie
ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności, w tym w szczególności wyłączona jest możliwość
naliczenia kar umownych. Zastrzeżenie to nie dotyczy odpowiedzialności Strony za
niewykonanie umowy lub nienależyte wykonania umowy w okresie przed wystąpieniem
siły wyższej bądź po ustaniu siły wyższej, jak również nie dotyczy możliwości naliczenia
kary umownej za takie przypadki.
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§ 12
1. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, że jego dane osobowe są przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (Dz. Urz. UE L
2016, Nr 119, s.1) i przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz przyjmuje do wiadomości, że administratorem
przekazanych przez niego danych jest Zamawiający.
2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że posiada uprawnienia wynikające z ww. aktów,
w tym prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania we właściwej
komórce Zamawiającego oraz przyjmuje do wiadomości, że szczegóły dotyczące
przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Zamawiającego
www.opera.krakow.pl/polityka-prywatnosci.

1.
2.
3.
4.

§ 13
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
Spory wynikłe w związku z niniejszą umową strony poddają pod rozstrzygnięcie sądów
właściwych dla siedziby zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego
oraz jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

8

