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Istotne postanowienia umowy 

Ilekroć w umowie jest mowa o: 
1) Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą umowę wraz z załącznikami. 2) Stronach - należy przez to rozumieć Zamawiającego i Wykonawcę. 

Załącznik nr 2 do wniosku 

3) Dniu roboczym - należy przez to rozumieć dn i od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28 ze zm.) 

§ 1 
Przedmiot zamówienia 

I. W wyniku przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego o wartości powyzeJ 50.000,00zł do I 00.000,00zł netto włącznie, na podstawie wewnętrznych regulacji obowiązujących u Zamawiającego - znak sprawy 8/ll/DT/2020, przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę kompleksowych usług pralniczych dla obiektu Zamawiającego określonego w ust. 4, zwanych dalej „usługami". 

2. Zakres świadczonych usług obejmuje: 
I) odbiór brudnej bielizny hotelowej, a po wykonaniu odpowiednio czynności określonych w pkt. 2)- 1 O) poniżej, dostarczenie czystej bielizny hotelowej do miejsca ich odbioru. 
2) pranie, krochmalenie, maglowanie oraz konfekcjonowanie w sposób zabezpieczający przed zagnieeeniem i wtórnym zabrudzeniem bielizny pościelowej (prześcieradła, poszewki na poduszki, poszwy na kołdry, podkłady pod prześcieradło/ochraniacz na materac). 3) pranie, płukanie płynem zmiękczającym, maglowanie oraz konfekcjonowanie w sposób zabezpieczający przed zagnieceniem i wtórnym zanieczyszczeniem ręczników. 4) pranie i konfekcjonowanie kocy, szlafroków. 
5) pranie albo czyszczenie oraz konfekcjonowanie poduszek. 
6) pranie albo czyszczenie oraz konfekcjonowanie kołder; narzut. 
7) pranie, krochmalenie (małe), maglowanie oraz konfekcjonowanie obrusów i serwetek. 8) pranie albo czyszczenie oraz konfekcjonowanie dywaników łazienkowych . 9) pranie albo czyszczenie oraz konfekcjonowanie zasłon. 
l O) pranie albo czyszczen ie oraz konfekcjonowanie firan. 
w ilościach i za ceny jednostkowe określone w załączniku nr l do Umowy. 

3. Szczegółowe wymagania dla świadczonych usług: 
I) pranie wodne, czyszczenie, prasowanie lub maglowanie - wykonanie tych czynności winno odbywać się w temperaturach odpowiednich dla danego rodzaju aso1tymentu, przy użyciu specjalnych środkach piorących lub czyszczących o właściwośc iach dezynfekujących, niepowodujących zniszczenia powierzonych rzeczy tj. nie powodujących zniszczenia włókien materiałów i utraty kolorów, a także nie alergizujących oraz nie powodujące utraty właściwości ochronnych, 

2) składanie rzeczy - równo, tak, aby zależnie od zasadniczego kształtu rzeczy powstał kwadrat lub prostokąt, 

3) naprawa uszkodzonej bielizny pościelowej - np. przyszycie guzików, zszycie szwów, cerowanie, 



4) konfekcjonowanie - pakowanie asortymentu w sposób w sposób zabezpieczający przed wtórnym zabrudzeniem, standardowy, powszechnie przyjęty dla danego rodzaju asortymentu. 

4. Miejsce odbioru brudnego i dostarczania czystych rzeczy: 
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Krucze Skały" w Karpaczu, ul. Wodna 1 

5. Wykonawca gwarantuje, iż: 

- środki i preparaty użyte do wykonania usług są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
- środki i preparaty użyte do wykonan ia usług nie spowodują uszkodzenia lub zniszczenia powierzonych mu rzeczy, gwarantują właśc iwą jakość prania bez powodowania przyspieszonego zużycia bielizny oraz uczu leń u użytkowników, 
- używane do realizacj i usługi środki i preparaty dezynfekcyjne będące produktami biobójczymi posiadają w rozumieniu ustawy z dnia l 3.09.2002r. o produktach biobójczych ( Dz.U. z 201 8 r. poz. 223 1, z 2020r. poz. 322.), pozwolenie na wprowadzenie do obrotu, posiadają decyzję o wpisie do rejestru produktów biobójczych. 

6. Określone w załączniku nr 1 do umowy ilości (odpowiednio do rodzaju), przyjęte zostały przez Zamawiającego szacunkowo i nie mogą być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w raz ie wyprania mniejszej ilości rzeczy w trakcie realizacji umowy. Faktyczna ilość rzeczy do prania wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania częśc i przedmiotu zamówienia. Z tytułu niezrealizowania częśc i zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe oraz prawne. 

§2 
Sposób realizacji umowy 

I. Realizacja usługi odbywać się będzie sukcesywnie, na podstawie zgłoszeń Zamawiającego. 

2. Wykonawca najpóźniej w następnym dniu roboczym po podpisaniu umowy dostarczy worki na pranie do miejsca okreś lonego w § I ust. 4. 

3. Wykonawca brudne rzeczy będzie odbierał z miejsca okreś lonego w zgłoszeniu : I) w tym samym dniu roboczym, w godz. 11 :00 -1 4:30, jeżeli zgłoszenie o potrzebie wykonania usług i zostanie zgłoszone e-mailem lub/ i telefonicznie do godz. 9:00 tego dnia; 
2) w następnym dniu roboczym, w godz. 11 :00 -1 4:30, jeżeli zgłoszenie o potrzebie wykonania usług i zostanie zgłoszone telefonicznie po godz. 9:00 danego dnia. 

4. Wykonawca czyste rzeczy dostarczy do miejsca jego odbioru w terminie i w godzinach wskazanych przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest odebrać oraz dostarczyć wypraną lub wyczyszczoną parti ę rzeczy (zapakowaną) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w obiekc ie okreś lonym w § I ust. 4 z obsługą. 



6. Odbiór i przywóz wypranej, odpowiednio zapakowanej partii rzeczy odbywać s ię będzie transportem Wykonawcy w ramach wynagrodzenia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinfo1mowania Zamawiającego o stanie realizacji przedmiotu umowy w przypadku spodziewanego opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy lub wystąpienia innych problemów związanych z terminowym wykonaniem umowy, w szczególnośc i, gdy pojawi się zagrożenie jej wykonania. 

§3 
Płatności 

I. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego świadczenia usługi stanowiącej przedmiot umowy zgodnie z ofertą, w ilościach zlecanych przez Zamawiającego, po cenach jednostkowych wskazanych w oferc ie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, do kwoty brutto ........................ .... . (cena brutto ofe1ty Wykonawcy), słownie ....... . ...... .. ........ . .. . .. . ... . .... . ...... . . ... ....... .. .. 
················································································, z tym, że ceny jednostkowe nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

2. Ostatecznie wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie kwota odpowiadająca iloczynowi ilości faktycznie wykonanych usług wg ich rodzaju z tym, że nie może ona przekroczyć kwoty wymienionej w ust 1. W przypadku, w którym kwota ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy os iągnie wa1tość określoną w ust. I, umowa ulega rozwiązaniu a Wykonawca wraz z ostatnią pa1tią rzeczy wyczyszczonych zwróci Zamawiającemu rzeczy, które na skutek rozwiązania umowy nie mogły zostać wyczyszczone. 

3. Podane w ust I wynagrodzenie jest wynagrodzeniem maksymalnym i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń, jeżeli Zamawiający nie zamówi całości usługi okreś lonej w Ofercie Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. I i 2 zawiera wszelkie koszty jakich w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy mógł się spodziewać Wykonawca, w szczególnośc i koszty bezpośrednie i pośrednie, ubezp ieczeń, transpo1tu, paliw i energii, pracy, środków piorących, dezynfekcyjnych, zmiękczających itp. oraz odbioru brudnego i dostarczania czystego prania, czy też należności publicznoprawne. 

5. Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe na podstawie faktycznie zrealizowanych usług. 

6. Zamawiający zobowiązuje się realizować płatność za usługę przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie .... dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Faktura ta winna zawierać informacje dotyczące m.in. rodzaju prania oraz ich ilości i być wystawiona nie wcześniej niż po odebraniu przez Zamawiającego bez uwag przedmiotu umowy wykonanego w okresie objętym fakturą. 

7. W razie zwłoki w zapłacie przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za każdy dzieó zwłoki. 



§4 
Czas obowiązywania umowy 

I. Umowa zostaje zawarta na czas określony 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Umowa wygasa przed tenn inem określonym w ust. I, w przypadku wcześniejszego całkowitego wykorzystania wartości przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. I umowy. 

§5 
Reklamacje 

I. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania usługi niezgodnie z umową (np. ślady 
zabrudzeń, brak wyprasowania, wymaglowania), Zamawiający może odmówić odebrania dostarczonego 
asortymentu i żądać ponownego wykonania usługi na koszt Wykonawcy w terminie 24 godzin, licząc od momentu zgłoszenia reklamacji. 

2. W przypadku opisanym w ust. I powyżej, Zamawiający sporządzi protokół reklamacji, który przekaże Wykonawcy e-mailem. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zagubienia lub zniszczenia asortymentu 
przekazanego do prania, Zamawiający sporządzi protokół reklamacyjny, który przekaże Wykonawcy e- mailem. Będzie to oznaczało uruchomienie procesu reklamacyjnego. 

4. Niezgodności ilościowe będą oceniane na podstawie informacji zawartych w dokumentach z przejęcia. 

5. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę brakującej ilości asortymentu w terminie 8 godzin od momentu ujawnienia braków do miejsca odbioru u Zamawiającego, Zamawiający odstąpi od swoich 
uprawnień dotyczących uruchomienia procesu reklamacyjnego. 

6. W razie sporządzenia protokołu reklamacj i, na jego podstawie Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania na własny koszt zakupu nowego asortymentu tego samego typu i o tych samych parametrach. Zakup musi nastąpić w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji, liczonego od daty przesłania e-mailem protokołu reklamacji. W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązku wynikającego ze 
zgłoszonej reklamacji, Zamawiający dokona zakupu we własnym zakresie na koszt Wykonawcy. 

7. W przypadku ujawnienia wad asortymentu, które nie zostały ujawnione w momencie odbioru po praniu, 
Zamawiający powiadomi o tym niezwłocznie Wykonawcę. Fonnę zawiadomienia będzie stanowił 
protokół reklamacji, który zostanie przekazany Wykonawcy e-mailem. 

8. Wykonawca po otrzymaniu protokołu reklamacji przesłanego e-mailem jest zobowiązany niezwłocznie 
przystąpić do postępowania wyjaśniającego. Będzie ono polegało na delegowaniu przedstawiciela 
Wykonawcy do miejsca ujawnienia nieprawidłowości i dokonania oględzin w obecności przedstawiciela 
Zamawiającego. 

9. W zakresie postępowania zostanie sporządzony protokół oględzin, w którym zostaną ustalone sposób i termin usunięcia wad. Termin ten nie może przekroczyć 14 dni, licząc od daty sporządzenia 
przedmiotowego protokołu oględzin. 



10. Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji jakościowej, Zamawiający z leci przeprowadzenie badania 
laboratoryjnego reklamowanego asortymentu przez niezależny zespół rzeczoznawców właściwy 
miejscowo dla Zamawiającego. Orzeczenie wydane przez zespół będzie traktowane przez strony umowy jako ostateczne, a koszty transportu i badań prób ponosi strona, której ocena okaże s ię błędna. 

§6 
Kary umowne 

I. Za nieuzasadnione niedotrzymanie terminów świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej 
umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości I% trzymiesięcznego wynagrodzenia brutto (liczonego za trzy pełne okresy wynagrodzenia). 

2. Za nieuzasadnione zerwan ie niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności odstąp ien ie, 
rozwiązanie bądź zaprzestanie przez Wykonawcę świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej 
umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% łącznego 
wynagrodzenia brutto, określonego w§ 3 ust. I niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zapłac i Zamawiającemu kary umowne za niedopełnienie wymogu dysponowania lub 
zatrudniania przez Wykonawcę pracowników świadczących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę (minimum 1 pracownik) w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy - za każdy stwierdzony przypadek, w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Kary, wskazane w niniejszym paragrafie, będą na bieżąco kompensowane z fakturą wystawioną przez 
Wykonawcę, za następny miesiąc, po którym uchybienie stanowiące podstawę do ich naliczenia miało miejsce. 

5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu usług będących przedmiotem umowy, będących skutkiem niewykonania lub n ienależytego wykonania niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy będzie posiadać 
aktualną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, posiadającą rozszerzony zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez świadczone ush1gi na wartość co najmniej równą wa1tośc i umowy. 

§7 
Zmiany umowy 

I. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego 
przez Strony, pod rygorem nieważnośc i . 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści ofe1ty w następującym zakresie: 
I) dopuszczalnajest zmiana wynagrodzenia spowodowana wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT
jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów usługi po stronie Wykonawcy, 



Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku V AT zapłaconego przez Wykonawcę, natomiast jeśli zm iana stawki VAT będzie 
powodować zmniejszen ie kosztów usługi po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez 
Wykonawcę. 

2) dopuszczalna jest zmiana godzin określonych § 2 ust. 3, z tym zastrzeżeniem , że w przypadku 
okreś lonym§ 2 ust. 3 pkt. I czas pomiędzy zgłoszeniem , a odbiorem nie może być krótszy niż 2 godziny. 

3. Jeże li występują zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub Wykonawcy, dotyczące 
określonych w umowie nazw, adresów, podległości, numerów rachunków bankowych, Strony 
niezwłocznie informują pisemnie o tych zmianach. 

§8 
Odstąpienie od umowy 

I . Niezależnie od przypadków przewidzianych przepisami prawa Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpien ia od umowy w przypadku: 
a) trzykrotnego uchybienia tem1inowi usługi z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 
b) dwukrotnego naruszenia obowiązku zachowania jakości świadczonych usług (np. w zakresie czystości 
asortymentu dostarczonego po praniu), 
c) co najmniej 24-godzinnego zaniechania realizacji usług pralniczych z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąp ienia od umowy w przypadku jeśli opóźnienie w uiszczaniu 
miesięcznej płatności w trakcie obowiązywan ia umowy, mimo pisemnego wezwania do zapłaty, przekroczy dwa miesiące od chwi li doręczenia wezwania Zamawiającemu. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okol iczności powodującej, że wykonanie umowy me leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w term inie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od jej wykonania wymaga formy pisemnej. 

§9 
Postanowienia końcowe 

I. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest: 

Pan/Pani ...................... ....................................................................... ............. ............................................ . 
tel ................................... ........................................ ........................... ............................................... .. . 

e-mail: ..... ......... ............. ......................... .............. ............ ............. ..... ............ ........ .... ...... ....... .......... ....... . 

2. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest: 



Pan/Pani ....................... .......... ....... .. .................................... ......... ......... ................................................. ..... . 

tel .................................. .. ...... ......................................................... ... .. ..... ........................... ........ ....... . 

e-mail: .............. .. ........... .............................. ................ ....... ..................... ... ..... ... .... ............................... ... . 

3. Koordynatorzy, o których mowa w ust. I i 2, zostają powołani celem ustalenia wszelkich szczegółów 
związanych z realizacją umowy. Ustalenia koordynatorów odbywać się będą telefonicznie lub e-mailowo. 

§ 10 

l . Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza / powierza 
podwykonawcy(om) wykonanie następującego zakresu umowy: 

2. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że 
niewykonanie lub n ienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązat't wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców. 

3. Przenies ienie praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy na osoby trzecie wymaga 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może 
dokonywać sprzedaży, cesji, przekazu oraz zastawiania wierzytelności wyn ikających z niniejszej umowy 
na osoby trzecie. 

§ 11 

I. Zamawiający oświadcza, że jest adm inistratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia UE 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), w odn iesieniu do danych osobowych osób fizycznych 
reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę jako osoby do 
kontaktu/ koordynatorzy/ osoby odpowiedzia lne za wykonanie niniejszej Umowy. Kontakt do 
administratora możliwy jest pod adresem e-mail: sekretariat@igbmazovia.pl 

2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować s ię w sprawach 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem poczty 
e lektronicznej: iod@igbmazovia.pl 

3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. I, będą przetwarzane przez Zamawiającego na podstawie 
art. 6 ust. I lit. t) RODO, w ramach prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora 
jakim jest zawarcie i wykonanie umowy, a także w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. I lit. c) 
RODO d la wypełnien ia prawnego obowiązku okreś lonego w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach, na podstawie którego Zamawiający ma obowiązek zarchiwizowania dokumentów. Dane 
osobowe będą przetwarzane jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadat't związanych 
z realizacją Urnowy w kategorii danych identyfikacyjnych i kontaktowych. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało 
z koniecznością wynikającą z realizacj i niniejszej urnowy i przepisów prawa. 



5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. I, będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Urnowa została wykonana, chyba że osoba której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, 
a Zamawiający nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, 
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dane w celach archiwalnych będą przetwarzane wieczyście najpierw w archiwum 
zakładowym, a następnie zgodnie z instrukcją kance laryjną zostaną przekazane do archiwum 
państwowego. 

6. Osobom, o których mowa w ust. I, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do 
ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pyta11 związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią 
weryfikację jej tożsamości. 

7. Osobom, o których mowa w ust. I, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. I, jest wymagane do zawarcia niniejszej Urnowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Urnowy. Wniesienie 
żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru zamawiającego) 
rozwiązaniem niniejszej Urnowy z winy Wykonawcy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną 
żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego wsk~zania innej osoby 
w jej miejsce. 

9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne 111e podpisujące niniejszej Umowy, 
o których mowa w ust. l , o treści niniejszego paragrafu. 

§ 12 

I . Strony urnowy zobowiązują s ię do niezwłocznego wzajemnego informowania się na piśmie o każdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie, 
a mających wpływ na jej ważność. 

2.Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinfonnowania Zamawiającego o stanie realizacji przedmiotu urnowy w przypadku spodziewanego opóźnienia w realizacji przedmiotu urnowy lub 
wystąpienia innych problemów związanych z term inowym wykonaniem umowy, w szczegó lności, gdy 
pojawi się zagrożenie jej wykonania. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonan ia umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Zamawiającego ( I egzemplarz dla 1GB Warszawa i I egzemplarz dla Działu Turystyki 1GB Rzeszów) i jeden dla 
Wykonawcy. 



6. Integralną częścią umowy jest złożona przez Wykonawcę Oferta wraz z załącznikami. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

Koonfyna_tor <15: Admials1racyjnycb Działu TUl)l5tyki 
Mazo~cc~cJ JJJ;r Budietowcj 

Diana WA~ZIELONKA 


