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L. dz.   /2021            Mysłowice, … lutego 2021 roku 
 
 
 

(Wykonawca) 

………………………………… 

NIP: ……-……-…-…  REGON: …………………… 

(dalej jako Wykonawca) 

 

         

ZLECENIE (wzór) 

1. STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A. (dalej jako SAM S.A. lub  Zamawiający) zleca wykonanie 

przeglądu ślusarki okiennej i drzwiowej w budynku Komisariatu Autostradowego Policji na terenie PPO Balice 

w Balicach (dalej jako Przegląd). W zakresie Przeglądu jest również wykonanie wyceny usunięcia 

stwierdzonych wad i usterek oraz przedstawienie wyników Przeglądu w formie protokołu.      

2. Przegląd należy wykonać zgodnie z zapytaniem ofertowym Zamawiającego z dnia … lutego 2021 roku 

(Załącznik nr 1) i ofertą Wykonawcy z dnia …… lutego 2021 roku (Załącznik nr 2). W przypadku rozbieżności 

pomiędzy postanowieniami niniejszego dokumentu zlecenia (dalej jako Zlecenie) a Załącznikami, 

pierwszeństwo należy przypisywać postanowieniom dokumentu Zlecenia. W przypadku rozbieżności 

pomiędzy Załącznikami, pierwszeństwo należy przypisywać treści postanowień Załącznika nr 1. 

3. Całkowity  i  nieprzekraczalny  koszt  wykonania  Przeglądu  wynosi ……………… PLN netto (słownie: 

…………………………… /100 złotych netto). Wskazana cena ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość kosztów 

niezbędnych dla wykonania niniejszego Zlecenia.  

4. Termin realizacji Zlecenia ustala się do dnia ……………………… 2021 roku. 

5. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w pkt 4 powyżej. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 1,0% całkowitej ceny brutto określonej w pkt 3 powyżej za każdy dzień zwłoki w 

stosunku do terminu określonego w pkt 4 powyżej. Niniejsza kara umowna nie ogranicza roszczeń 

Zamawiającego o odszkodowanie na zasadach ogólnych jeżeli kwota kary umownej nie pokrywa szkody 

Zamawiającego.  

6. Cena określona w pkt 3 powyżej płatna będzie przelewem w terminie 30 dni od daty dokonania 

protokolarnego odbioru Przeglądu przez Zamawiającego oraz złożenia przez Wykonawcę prawidłowo 

sporządzonej faktury VAT w siedzibie Zamawiającego. 

7. Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na Przegląd objęty niniejszym Zleceniem. 

8. Przed przystąpieniem do wykonywania Przeglądu, lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia 

niniejszego Zlecenia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych 

potwierdzających, że zawarł z renomowanym towarzystwem ubezpieczeniowym następujące umowy 

ubezpieczeniowe: 

http://www.autostrada-a4.com.pl/
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a) Odpowiedzialności cywilnej na sumę nie mniejszą niż 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy 00/100 

złotych) na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie będzie pokrywać wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonaniu zadań 
(robót, usług i innych czynności) objętych niniejszym Zleceniem, w której ubezpieczonym jest Wykonawca. 
Wyżej wymieniona umowa ubezpieczenia będzie zawarta i ważna w okresie realizacji Zlecenia.  

b) Następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Wykonawcy. 

9. W przypadku powstania szkody, która będzie pokryta z ubezpieczenia i pomniejszy jego sumę, Wykonawca 

bezzwłocznie uzupełni w/w umowy ubezpieczeniowe do wymaganej początkowo sumy.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego w przypadku, gdy wskutek 

prac prowadzonych na podstawie Zlecenia, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

jakakolwiek osoba trzecia poniesie szkodę i na tej podstawie osoba ta wystąpi z roszczeniami wobec 

Zamawiającego. 

11. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wystąpieniu zdarzenia, o którym mowa w pkt 10 

powyżej. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń osób trzecich we własnym zakresie oraz zwrócenia 

Zamawiającemu wszystkich kosztów, które Zamawiający poniósł na wskutek wystąpienia osoby trzeciej z 

roszczeniem, o którym mowa w pkt 10 powyżej. 

13. Z ramienia Wykonawcy osobą odpowiedzialną i upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w zakresie 

realizacji Zlecenia jest Pan/Pani …………………………. 

14. Z ramienia Zamawiającego osobą odpowiedzialną i upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą w zakresie 

realizacji Zlecenia jest Pan Marcin Janicki. 

15. Wykonawca oświadcza, że wiadomo mu, iż spółka Stalexport Autostrada Małopolska S.A. oraz inne podmioty 

powiązane z nią, jako członkowie grupy kapitałowej Atlantia, prowadzą działalność zgodnie z zasadami 

wynikającymi z Kodeksu Etyki, „Programu przestrzegania” („Procedur zapewniających przestrzeganie prawa”) 

oraz Polityki Antykorupcyjnej, które zostały mu udostępnione oraz są dostępne na stronie internetowej 

Spółki, pod adresem: http://sam.autostrada-a4.com.pl/o_firmie/. Wykonawca zobowiązuje się, że w związku 

z realizacją niniejszego Zlecenia będzie postępował z poszanowaniem zasad wynikających ze wskazanych 

powyżej Kodeksu Etyki, Programu przestrzegania oraz Polityki Antykorupcyjnej.   

16. Wykonawca oświadcza, że dysponuje informacjami o jakich mowa w art. 13 ust. 1-3 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L119, str. 1), a 

których treść dostępna jest na stronie www.autostrada-a4.com.pl w zakładce Polityka prywatności 

(https://sam.autostrada-a4.com.pl/main/zastrzezenia). 

17. Zamawiający oświadcza, iż Stalexport Autostrada Małopolska S.A. jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu 

art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych w zw. z art. 4 pkt 5) tej ustawy oraz załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 

dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.8). 

18. Spory wynikłe w trakcie realizacji Zlecenia oraz związane ze Zleceniem będą rozstrzygane przez Sąd 

Powszechny w Katowicach. 

19. Wykonawca nie jest uprawiony ani do cedowania, ani do potrącania wierzytelności wynikających z niniejszego 

Zlecenia bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

http://www.autostrada-a4.com.pl/
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http://www.autostrada-a4.com.pl/
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20. Prawem właściwym dla Zlecenia, a także dla wszelkich kwestii pozaumownych, ale ze Zleceniem związanych, 

dla których możliwy jest skuteczny wybór prawa, jest prawo polskie. 

21. Zlecenie sporządzono w 2 egz., po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

 

 

 

................................................................................................................ 

(Stalexport Autostrada Małopolska  S.A. - Zamawiający) 

 

 

 Przyjmuję  prace  do  realizacji  na  warunkach  wskazanych  powyżej: 

 

 

 

 

.................................................................................................................. 

(…………………………………. - Wykonawca) 
 
 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe z dnia …………… 2021 r. (L.dz. ………/2021), 
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia …………… 2021 r.  
 
Kopia: a/a 
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