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Egz. Nr … 

UMOWA Nr PZA.252.9.2020 

zawarta w dniu …………2020 r.  w Lublinie 

pomiędzy: 

Polskim Radiem - Regionalną Rozgłośnią w Lublinie „Radio Lublin” S.A.  

z siedzibą w Lublinie, 20 – 030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, płatnikiem VAT,  o numerze             

NIP: 7120165888, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód  w Lublinie                          

z siedzibą w Świdniku VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000130672, kapitał zakładowy: 1.217.300,00 zł (z czego wpłacono 1.217.300,00 zł), 

zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą” lub „Radiem Lublin S.A.” reprezentowanym 

przez: Prezesa Zarządu Mariusza Deckerta zgodnie z kopią odpisu z rejestru 

przedsiębiorców stanowiącą Załącznik Nr 1, 

a 

             firmą………………………………………. z siedzibą w……, ul……………...…….wpisaną 

do rejestru prowadzonego przez ……………………… pod nr …………………… ,                                       

o wysokości kapitału zakładowego w kwocie ………………………………… zł, o numerze 

NIP: ………………………………, REGON:............................,  tel.:……………………,           

e-mail: ............................., reprezentowaną przez: …..….. ……………………………………. 

zwaną dalej „Serwisantem”, zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą 

Załącznik Nr 2. 

Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy 

oraz, że ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. 

Strony oświadczają, iż niniejsza umowa została zawarta w wyniku zakończenia postępowania 

prowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Polskim Radiu 

– Regionalnej Rozgłośni w Lublinie Radio Lublin S.A., których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (netto)” wprowadzonym 

Zarządzeniem nr 3/2020 Prezesa Zarządu Radia Lublin S.A. z dnia 05.02.2020 r. – bez 

stosowania ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.             

z 2019 r., poz. 1843). 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest konserwacja i serwis bramy wjazdowej wraz z automatem 

napędowym oraz 4 bram segmentowych z napędami do garaży wewnętrznych w siedzibie 

Zleceniodawcy. 

§ 2 

1.   Serwisant zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do prowadzenia: 

1) okresowych przeglądów technicznych i regulacji urządzeń wymienionych w § 1; 

2) konserwacji sprzętu polegającej na regulacji mechanizmów, smarowaniu, myciu 

sprzętu oraz bieżącym informowaniu Zleceniodawcy o stanie technicznym, zużyciu 

materiałowym części; 

3) dokonywania wpisów w książce serwisowej. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 będą wykonywane trzy razy w ciągu roku, co 4 

miesiące. 

3. Zleceniodawca jest każdorazowo informowany, co najmniej na dwa dni robocze 

wcześniej o dniu przeprowadzenia czynności przez Serwisanta. 

4.  Każdorazowe wykonanie czynności serwisowych jest potwierdzane na piśmie przez 

Zleceniodawcę. 
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5. Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy określa osoby upoważnione ze strony Zleceniodawcy 

oraz Serwisanta do kontaktów w sprawie napraw awaryjnych oraz przeglądów 

okresowych o których mowa w ust. 1. 

§ 3 

1. Serwisant zobowiązuje się ponadto do naprawy sprzętu będącego przedmiotem umowy 

na zasadzie pierwszeństwa w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia (soboty nie 

są traktowane jako dni robocze), przed innymi Klientami. 

2. Zleceniodawca ponosi koszty naprawy niebędącej wynikiem niewłaściwej konserwacji  

i przeglądu technicznego. 

3. Koszty naprawy będącej wynikiem niewłaściwej konserwacji i przeglądu technicznego 

ponosi Serwisant. 

§ 4 

Serwisant oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania przeglądu 

technicznego, serwisu i napraw sprzętu będącego przedmiotem umowy. 

§ 5 

1. Strony ustalają następujące wynagrodzenie za zlecone usługi: 

− opłata serwisowa …………. zł  (słownie złotych: ……… …../100) netto za przegląd, 

tj. …………….  zł netto/rok; 

− za każdy dojazd, wynikający z wykonywania przedmiotu umowy nie będzie pobierana 

opłata. 

2. Należność za przedmiot Umowy Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek 

bankowy, podany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni roboczych od daty 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Faktura będzie wystawiona na adres: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia                        

w Lublinie „Radio Lublin” S.A., ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, NIP 712-01-65-

888. 

3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego 

nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do 

dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników 

VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się 

z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku 

bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT. 

4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Zamawiający dopuszcza wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie 

PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy                  

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106). 

6. Faktury elektroniczne należy wysyłać do Zamawiającego na adres e-mail: 

halina.blasiak@radio-lublin.pl. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie 

ww. adresu e-mail. 

8. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest: 

Główna Księgowa Pani Halina Błasiak. 

9. Wynagrodzenie nie przysługuje w przypadku, gdy usługa nie zostanie wykonana zgodnie 

z umową i nie zostało wystawione potwierdzenie jej wykonania, o którym mowa w § 2 

ust. 4. 
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10. Serwisant oświadcza, że jest/ nie jest* podmiotem zatrudniającym pracowników lub/i 

zleceniobiorców. 

§ 6 

W przypadku zmian cen towarów i usług w lutym każdego roku Serwisant zastrzega sobie 

prawo do zmiany opłaty serwisowej wskaźnikiem inflacji publikowanym przez GUS.  

O zmianie stawki opłaty serwisowej Serwisant zawiadamia Zleceniodawcę na piśmie. 

§ 7 

1. Wykonawca zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 RODO powierzy Zamawiającemu 

przetwarzanie danych osobowych, których jest Administratorem lub Przetwarzającym. 

2. Wykonawca jest świadomy, że charakter i cel przetwarzania danych osobowych jest 

określony rolą podmiotu przetwarzającego – Zamawiającego, który zgodnie z definicją 

legalną wynikająca z art. 2 pkt 12 ustawy Pzp jest podmiotem zobowiązanym do 

stosowania ustawy Pzp. 

Charakter przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązku prawnego ciążącego na 

Zamawiającym, zgodnie z którym w przypadku, gdy Zamawiający przewiduje 

wymagania, o których mowa w § 2 ust. 2 oraz inne wymagania określone w warunkach 

danego zamówienia powinien również weryfikować poprawność ich realizacji przez 

Wykonawcę oraz podejmować środki prawne (chociażby w drodze stosowania 

odpowiednich sankcji umownych) w przypadkach niespełnienia tych wymagań. 

3. Wykonawca oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji 

niniejszej umowy. 

4. Zakres powierzonych danych osobowych Wykonawca określi w przedłożonej 

Zamawiającemu umowie powierzenia lub innym instrumencie prawnym w rozumieniu 

art. 28 ust. 3 RODO. Wykonawca powierzy Zamawiającemu przetwarzanie danych 

osobowych najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe na warunkach                  

i w zgodzie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz treścią 

umowy powierzenia danych osobowych przedłożonej przez Wykonawcę. Zamawiający 

oświadcza, iż znane mu są zasady przetwarzania danych osobowych wynikające                          

z przepisów RODO oraz z ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000): dalej „UODO”. 

6. W przypadku, kiedy Wykonawca nie dokona powierzenia przetwarzania danych 

osobowych zgodnie z przepisami art. 28 RODO oraz w terminie określonym w ust. 4, 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin dla dokonania tej czynności.                     

W wyznaczonym, dodatkowym okresie Zamawiający zawiesi wykonywanie czynności                

w ramach niniejszej umowy, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych. Po 

bezskutecznym upływie ww. dodatkowego terminu, Zamawiający będzie uprawniony do 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zgodnie                                                

z postanowieniem § 7 ust. 3. 

§ 8 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy od daty jej podpisania. 

3. Umowa może być rozwiązana na piśmie przez każdą ze stron z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub 
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ze skutkiem natychmiastowym w przypadku działania Serwisanta na niekorzyść 

Zleceniodawcy. 

4. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu pod rygorem 

ich nieważności. 

5. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie kwestie sporne, wynikające z wykonania niniejszej 

umowy, Strony będą starały się rozwiązać w drodze negocjacji. Jeżeli w ciągu 30 dni od 

dnia zaistnienia kwestii spornej, negocjacje nie przyniosą rezultatu, spór zostanie poddany 

pod rozstrzygnięcie sądu, którym będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

7. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla 

Zleceniodawcy, 1 dla Serwisanta. 

*Niewłaściwe skreślić. 

Zleceniodawca:      Serwisant: 

 

     …………………………………    …………………………… 


