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Egz. Nr … 

Umowa na wynajem i serwis mat wejściowych 
Nr PZA.252.11.2021 

zawarta w dniu ……………2021 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 „Zamawiającym” lub „Radiem 
Lublin S.A.” reprezentowanym przez: 
Prezesa Zarządu Mariusza Deckerta, 
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.:……………………fax.: ..................., zwaną dalej 
„Wykonawcą” reprezentowaną przez: …..….. …………………………………………., zgodnie z kopią odpisu z rejestru 
przedsiębiorców stanowiącą Załącznik Nr 1. 

W treści Umowy Zamawiający i Wykonawca zwanymi są dalej również: Stroną lub Stronami. 

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 bez stosowania ustawy  z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę kompleksowej usługi polegającej na 
oddaniu do używania, wynajmie, wymianie, dostawie i czyszczeniu tekstylnych mat wejściowych 
pyłochłonnych.  

§ 2  

W ramach świadczenia usług Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  

1) Oddania do używania – wyłożenia mat w określonych przez Zamawiającego miejscach na terenie 
obiektu Zamawiającego. 

2) Odbioru brudnych mat i wyłożenia w ich miejsce czystych. 

3) Transportu mat. 

4) Prania brudnych mat.  

§ 3  

1. Wymiana mat wykonywana będzie 2 razy w miesiącu w ilościach jak poniżej: 

− mata o wymiarach ……..x………. cm – 5 szt. 

2. Koszt jednorazowej wymiany 5 sztuk mat wynosi ………………. zł netto, brutto …………………. zł.  

§ 4 

Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za maty w czasie, gdy znajdują się one w jego posiadaniu,                       
a w przypadku ich zniszczenia lub zaginięcia zobowiązany jest do zwrotu ich wartości. 

1) Wartość jednej maty na dzień podpisania umowy wynosi:  

− mata o wymiarach ………x………… cm – ………………. zł netto. 

2) Zamawiający nie ma prawa we własnym zakresie prać mat, ani zlecać tych czynności osobom trzecim. 



2 
PZA.252.11.2021 

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonego jako 

„Najem i serwisowanie mat wejściowych” 

 

3) Zamawiający nie ma prawa podnajmować ani oddawać w bezpłatne użytkowanie mat osobom trzecim.  

§ 5 

Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za wykonaną usługę w terminie 14 dni od daty 
wystawienia faktury. Wykonawca doręczy fakturę po wykonaniu usług w każdym miesiącu  w terminie                   
7 dni po zakończeniu miesiąca za usługi wykonane w miesiącu poprzednim.  

§ 6 

Ze strony Wykonawcy prace związane z przedmiotem umowy prowadzić będzie ………………………..                 
tel. …………………………………………………..  

Przedstawicielem Zamawiającego jest P. Roman Myszak, tel. 508048244. 

§ 7 

Umowa została zawarta na czas określony 48 miesięcy od dnia 24.05.2021 r. do 23.05.2025 r. 

§ 8 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  W takim przypadku 
Wykonawca może żądać  wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 9 

Umowa może być rozwiązana na piśmie przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub ze skutkiem natychmiastowym                        

w przypadku działania Wykonawcy na niekorzyść Zamawiającego. 

§ 10 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. Zleceniodawca informuje, że Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest 
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, 20 - 030 Lublin ul. Obrońców              
Pokoju 2. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, który jest dostępny  pod adresem e-mail: 
iod@radio-lublin.pl. 

3. Dane osobowe Zleceniobiorcy przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej umowy. 

4. Dane osobowe Zleceniobiorcy przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, mówiącego, że: przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora (pracownicy, 
współpracownicy, zewnętrzne podmioty przetwarzające), które muszą mieć dostęp do danych, aby 
wykonywać swoje obowiązki w zakresie realizacji umowy. 

6. Dane osobowe Zleceniobiorcy przechowywane będą przez ustawowy okres przechowywania umów 
cywilno-prawnych. 

7. Zleceniobiorca prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Zleceniobiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 913 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 
odmową zawarcia umowy. 

10. Dane udostępnione przez Zleceniobiorcę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak 
również w formie profilowania. 

mailto:iod@radio-lublin.pl
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§ 11 

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. 

§ 12 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie  
o zmianie adresu swojej siedziby lub adresu dla dokonywania doręczeń. W braku takiej informacji 
wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą uznawane 
za doręczone. 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 14 

Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego  i jeden dla 
Wykonawcy. 

Załączniki: 

1. kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej przez Wykonawcę; 
2. kopia oferty Wykonawcy; 
3. kopia Opisu przedmiotu zamówienia. 

 

        ZAMAWIAJĄCY                          WYKONAWCA 

  
 


