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kompi~';;7:':~!O~~QGroup sp. z o. o. w osobie Prezesa Zarządu

zwaną dalej:
reprezentowa ną

Postępu

Koncesji wydanej przez MSWiA nr L-0137fOO z dnia 03 .03 .2000 r.
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.sl. Warszawy w Warszawie XIII WydZlaI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338547.

na podstawie

~

I,łf

I

HO 23

. - m.1I

tel. kom . _ _ _ __ _ _ _ _" e-mail:

2 wIw umowy otrzymuje następująoe: btzmlenle;

Url'lOWłl zostłlJeuwananaczasokreilony~. oddnia ()1f.1J/,lOI.P

1-1. /1

dodnia

.lO/y

z motliwołciąjej plsemnello wypowiedzenia pfZez kaid, ze stron z trzymillsi(teznym tenninem wypowiedzenia , dokonanym na koniec mie;iąC8 katen11Z0_go.

§ 2.

I

l

Ztece ntod.wGy pfZys/uguje prawo do uwieszenia opiat abonamentowych w pfZypadku wcz eśniejszego pisemnei:lo powiadomienia Ztecenl 06iorcy o chę,jlzawleszenia monitoringu I pOdejmowania
interwencji na okres nie dłuuzy nii 90 dni w okresie 12 miesięcy licząc od dnia uruchomienia ob iektu. JednOrazpwv okru zawieszenia nie moie być krótszy niż 130 dni kalendarzowych.
Zleceniodawca ma obow~zek zapewnić konIakI z o50bą decyzy.ną z którą ZleceniobIorc. będzie mógl POłwierdZićr:awieSZenie usługi hasłem zamieszczonym na ka~ zgłoszenta obiektu. W
przypadku braku możtiwoścl potwierdzenia pisermego zgłoszerlia o chęci zawieszerlia u$/Ugi, zgłoszenie nie Jest s uteCZlle a usluga nie jest zawieszani. W okresie zawieszeni. ITlOn~oringu
Zleceniod awcy nie pfZysługu;e prlwo do wypowiedzenia umowy, w okresie wypowiedzenia umowy Zlecenlod.w<:y n przyslu~)I.IJe prawo do zawieuenia mooitoringu.

§l.
ZI.cenloblorc. zaslfZega sobie prawo do zaprzestania podejmowania interwene; n. k.idy odebrany sygn" .Iarmowy z obiektu Z lecenlodaw<:y. w przypadku gdy Zlecenio dawca nie wywiązuje
l.
się z obowiązku uiszczenia wobec ZlecenIobiorcy opiaty okrełlonej w § 5 pltt l łub 2 niniejszej umowy za co najmniej dwa okresy rozticzeniowe nil 'fiarunkach wskazanych w umowie. Usługa
podejmowania interwenqi zostanie Uwieszona do czasu uregulowania wsze tklch naleinokl Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy . Poprzez uregulowanie n alainości rozumie się uksięgowanie
wplat wyn ikającycł1 z za ległych ptall'lości ne rachunku bankowym Ztecenioblorcy wskazanym na fa kt urze ' IZleceniodawca ZOb. owiązany jest skutecz ne poinformować Z lec entob lo rcę o fakcie
uregulowania wsze lkich naieinoici w formie pisemnej, listem poleconym na adres wlkazany na faklurze.
Po otrzymanfu pisemn ego potwierdzenia o dokonaniu wsletklctl płalności Zleceniodawcy vn:ględem Zlecen obiorcy ]oraz zakSięgowaniu wpłaty na rachunku bl nkowym Zleceniobiorcy, usługa
2.
podejmowaNa Interwerlcji ni obiekcie Zleceni odawcy zOSIanie przywrócona maklymatnle w ci ągu 48 godlin.
3
W pfZypadku gdy:
- Zleceniodawca dokona płatności Of8Z poinformuje Zleceniobiorcę o tym fekc:le w formie pisemnej w dniu poprzedującym dzle,; wotny od pracy lub dniu wolnym od pracy
- zaksięgowanie wlw wpłaty na rachunku bankOwym Zleceniobiorcy oraz przekazanie Informacji o dokonaniu wsze tkich pla tnoSci, nasuwl w dniu poprzedzającym dzteń wolny od pracy
przywrćcflnie usługi inlerwencji na obiekcie Zlecen iodawcy n"tąp! maksymalnie do 48 godZio tlcząc od pierwszego dnia roboczego nastę pującego po dniu wolnym od pracy.
Zawieszenie przez Zleceniob lorc, uslugl podejmowania Interwencji z pfZyczyn wymienionych powyżej. nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku regulowania wobec Ztecenioblorcy mieSięcznego
4.
wyn agrodunia w formie abonamentu wynikająceg o z niniejszej umowy.
W przypadku ziszczenia się przeslanek okreśtonych w pkt. 1 niniejszego para gra fu . Zteeenloblorca nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody powstałe w okresie od dnia zawieszenia usługi
5.
podejmowa nia InterwenCji

·
!'.

Pozostale pollan owienia umowy - bez zmian.

,.

Aneks sporządzono w d.....óch jednobrzmiących egzemptarzach, po Jednym dla każdej u Slron

p .

1.

2.

Ztecenlodawc a oświadcza , że wyr.tll nie wyrat.a
sp6Iek powiązanych z nim kapitałowo.

zgodę na

przelwafZa nle danych osobowych dla celów marketklgu

bezpośredniego

produktów I

usług grupy kapitałowej Z/ec:enloblorcy

d

oraz

t I

Faktura VAT będzie dostarczona do Zlecaniodawcy w formie:
')
I
l --,. elektrorllczneJ {e-fa.kturaj wy stawianej .miesięeznielk"_id tlIiJp& loczmelroClml! ' wysyłanej na wskazany adres e-mai l:
..( kt;UlieĄ.fI./IG>.~(..11
Zlecentodawea wyraza zgodę na wyllawienie faktury elektronicznej przez Ztecenlob torc, zgodnie z art. 106n U5t. 1 ustawy o VA
I
o werl)i drukowanej (papiero_j) wyslaWlllnej miesięcznielkwarta lnielpólroCl./'lielroeznle·
.'
w przypadku dostarczen ia do Ztecen lodawGy faktury w _raj! drukowanej (papierowej) wystawianej miesięcznie. wynagrodzenie o którym T wa w § 5 P t. 1 łub 2 zostanie powiękUOt'le o kwolę> 5
zl miesięcznie .. należny podatek VAT obow.ązu}ący w c:nw~1 poWitania obowiązku podatl<.owego.
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3.

,•.

Zleceniod awca wskazuje
Imię t nazwisko:
Te t. :

o50bę do kontaktu będącą wIiIścicielem lokalulbtldynku
-

I

I

I

Zgodnie z postanowieniami art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 201 4 r. o prawach kOrlsumenla , Ol.U.2014.B 27 Zlecel'liodaWC8 moie odstąpić od umowy w terminie 11 dni od dnia zawarcia umowy, jebli w !)Im
terminie dostarczy oświad czenie na adres: 02-676 Warszawa ut. Postępu 17 (ważn a data stempla pocztowego)."
, Dotyczy tylko osób I"ozycznych nie prowadz~cych dzialatności gospodarczej.
~
Zgadzam się na rozpoczęcie wykOt'lywania ... $/Ugi przed ... pływem terminu do odsląpienia od ...mowy oraz ZOl
m poinformowany o breku możliwołci odstąpienia od umowy po Jej wykonaniu .
Zapoznałem si, z umową i znam cechy świadczenia usklgl. ;ej cenę oraz czas trwan ia umowy.
t
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SOLID GROUP Sp. z 0.0. Sp.k.

.2 ~ O I 18 lapo

02 ~ 676 Warszawa, ul.

przedsiębiorca

Umowa zawarta

ODWOŁYWANIE ALARMÓW :

.12L. - A [)

w dniu:

z

zwaną

na podstawie

w Warszawie,

ZLECENIOBIORCĄ

dalej:

reprezentowaną

17

Opolu

SOLID GROUP Sp. z 0 .0. Sp.k.
02 - 676 Warszawa, ul. Postępu 17
Koncesji wydanej przez MSWiA nr L-0137JOO z dnia 03.03.2000 r.
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338547 ,

pomiędzy

siedzibą
działająca

- 2018 r. w

Postępu

tel. 713453708

komplementariusza - spółkę Group sp . z 0 .0 . w osobie Prezesa Zarządu
Roberta Marka Kacperskiego.

przez:

a:

Cn/fVVJ

Nabywca i podatnik :
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reprezentowane przez
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Odbiorca faktur i płatnik :
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ZLECENIODAWCĄ

się

przepisów Ustawy Prawo

Zamówień

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z

późn ,

zm ,).

§ 1.
1.

Zleceniobiorca Z~~~~~~\J
zgłoszenia) oraz f

miejscowość
'}IFR.? N-IO~~le
kod
'TJ - 232. ulica
będącego w posiadaniu
Pl ~~ !'l it.Ou.~
(,I
1(.."1 fi A/~ 2
na podstawie prewa WłasliOScił Uli Oh) f1ajFfl~ ' sEieRa •• )! innego prawa do korzystania z obiektu ·.
2. Zleceniodawca oświadcza , że obiekt jasł-I nie Jest- obiektem podlegającym obowiąz~owej ochronie zgodnie z Art. 5 ustawy z dn ia 22 sierpnia 1997 roku O
ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. 2016 poz. 1432) i zobowiązuje s ię do pisemnego poinformowania Zleceniobiorcy niezwłocznie po tym , gdy powyższy stan
ulegnie zmianie.

§ 2.
1. Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego, o którym mowa w § 1. polegać będzie na przyjmowaniu sygnałów z lokalnego systemu alarmowego i
przekazy'Naniu odpowiadających tym sygnałom informacji wskazanym przez Zleceniodawcę osobom lub instytucjom ,
2. Zleceniobiorca zobowi ązuj e s ię do podejmowania interwencji na każdy sygnał alarmowy odebrany przez centrum monitorowania z
lokalnego systemu alarmowego.
3. Interwencja zmierzać ma do udaremnienia powstania szkody w mieniu Zleceniodawcy.
§ 3.
Zleceniobiorca zobowiązuje się :
1. Monitorować i rejestrować uzgodnione sygnały przyjęte z lokalnego systemu alarmowego,
2. Monitorować uzgodnionych sygnalów. o których mowa w § 2. oraz podejmowa ć interwencje przez cały czas trwania umowy.
3. Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego odbywa się w systemie calodobowym .
4, Interwencja zostanie podj ęta w godz. 20.00 - 6.00 w czasie max do 5 minut.
5. Czas podjęcia interwencji w godz. 6.00 - 20.00 może ulec przedłużeniu do 15 minut.
6. Udostępniać wyciąg z rejestru, o którym mowa w ust.1., na pisemne żądan ie Zleceniodawcy, jeśli wystąpi z nim przed upływem dwóch
tygodni od chwili zdarzenia (po tym czasie wydruki komputerowe są niszczone).
§4.
Zleceniodawca jest zobowiązany do:
1.Utrzymywania systemu alarmowego w stanie dobrej
uprawnionego instalatora.

sprawności

technicznej poprzez systematyczne dokonywanie

czynności

konserwacyjnych przez

2.Wykonywania okresowych kontroli prawidłowego działania systemu (wywołanie alarmu kontrolnego należy uzgodnić z Zleceniobiorcą podając indywidualny kod
identyfikacyjny) .
3.
Zapewnienia stalego kontaktu z minimum 1 osobą upowaźnioną przez Zleceniodawcę wskazaną w karcie zgłoszenia a w przypadku zgloszenia utrudnień w
rzetelnej ocenie bezpieczeństwa obiektu, do udostępnienia obiektu przez wlw do sprawdzenia w obecności pracowników ochrony Zleceniobiorcy lub
odwołania interwencji i zobowi ązania się tych osób do samodzielnego sprawdzenia obiektu.

§ 5.
1 .ZleceniQdawca zobowiązuje s ię do uiszczenia Zleceniobiorcy wynagrodzenia w,lormie abonamentu za monitorowanie oraz towość do podjęcia interwenCji w
C'lr€1l J "l. IE .tef
1&l//J'ĆL~<J:r '('II
-2.0 .A"O~ ' "
),wtym
kwocie: ~ zł ~grbruttom iesięcznie{SIOwnie:
podatek VAT w kwocie ~zł ~ gr, kwota netto ~ zl ~ r. Szacunkowy r
ny koszt abonamentu wyniesie
...1Iia... gr brutto (słownie :
-o C lJI_'"l.il' JU 1 /~~ c-h z.. v- .,..cv
CCI ..,eOP wtympodatekVATwkwoc ie ~ ' zł
gr. Szacunkowy roczny koszt abonamentu wyniesie /lt
~
zł netto. Szacunkowy roczny koszt abonamentu nie stanowi górnej granicy wartoś ci
faktur wystawionych w ciągu roku. Zleceniodawcy przysluguje prawo do zawieszenia opiat abonamentowych w przypadku wcześniejszego pisemnego
powiadomienia Zleceniobiorcy o chęci zawieszenia monitoringu i podejmowania interwencji na okres nie dłuższy niż 90 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy
licząc od dnia uruchomienia obiektu. Jednorazowy okres zawieszenia nie może być krótszy niż 30 dn i kalendarzowych . Zleceniodawca ma obowiązek zapewn ić
kontakt z osobą decyzyjną z ktÓ4"ą Zleceniobiorca będzie mógł potwierdzić zawieszenie usługi haslem zamieszczonym na karcie zgłoszenia obiektu. W przypadku
braku możliwości potwierdzenia pisemnego zgłoszenia o chęci zawieszenia usługi , zgłoszen ie nie jest skuteczne a usługa nie jest zawieszona . W okresie
zawieszenia monitoringu Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, w okresie wypowiedzenia umowy Zleceniodawcy nie przysługuje prawo
do zawieszenia monitoringu.
1.1. Nadajnik zostaje oddany do używania Zleceniodawcy na czas realizacji niniejszej umowy a należność z tego tytułu została wkalkulowana w
wynagrodzenie za usługi świadczone w ramach niniejszej umowy.
1.2. Zleceniodawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z naprawą i użytkowaniem oddanych do używania urządzeń .
1.3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Zleceniodawca zobowiązuje się udostępnić lokal w celu demontaźu oddanych do u~ania
urządzeń. W
przypadku braku takiej możliwości Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie przez Zleceniobiorcę faktury. bez koniecznośbl UZYSkiwania podpisl,l
Zleceniodawcy . na kwotę równoważną wartości oddanych do używania urządzeń co nie zwalnia go od obowiązku odlączenia we wlasnym zakresie nadajnika z
sieci i zasilania awaryjnego oraz zwrotu Karty SIM i modemu GSM .
2. Kwota abonamentu może być waloryzowana co 6 m i esięcy o stopi eń inflacji podawany przez GUS.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1. obejmuje i nterwencję w wypadkach uzasadnionych (rzeczywistego zagrożenia)
4. W przypadkach występowania nieuzasadnionych lub fałszywycł1 alarmów, pierwsze dwa przyjazdy patroli interwencyjnych w miesiącu są bezpłatne , natomiast
każdy następny przyjazd jest płatny przez Zleceniodawcę w wysokości 36,90 zł brutto w tym podatek VAT w kwocie 6 zl 90 gr, kwota netto 30 zł , słown ie:
trzydzieści szeŚĆ złotych dziewięćdzies iąt groszy brutto. Alarm nie zostanie uznany za fałszywy jeśli w czasie 60-ciu sekund od jego powstania nastąpi
prawi dłowe odwolanie interwencji przez podanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego.

5.

W przypadku od'lrony fizycznej wykonywanej podczas ~ekiwan ia na odwołanie intelWencji przez osoby upoważnione ze strony Zleceniodawcy - pielWsza
godzina przebywania ochrony na obiekcie wliczona jest w koszt abonamentu, natomiast za każdą następną rozpoczętą godzinę ZlecenIodawca zapłaci
Zleceniobiorcy 61 ,50 zł brutto w tym podatek VAT w kwocie 11 zł 50 gr, kwota netto 50 zł, słownie : sześĆdziesiąt jeden pięćdzi esiąt groszy brutto.

§6.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5, płatne będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. Faktury nalety
wystawiać na:
Cnlł/łIł " ; ', 1.1~6
J/- I-(,..!)I'1i
- I» k ·,.- tll!RZYjV-Itt)'?-tć
?/~,qI'fPMC:14 32..

w.
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~Pła~tn~;k~;e~m~fa~k~tu~'1je~s~t~~~~g'9~.~1@.~~;;~~V~lJ
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~'"~Ł~dA/~~~c~~[?t-J7~n[:K~~~'11'!'t
Ł '~I:i,;.,.,~-j"""
~.fL~",t~t.:i~O(.ałi!lq., J./tIYHFGP C
Faktury

będą przesyłane

na adres korespondencyj ny wskazany w komparycji umowy.

§ 7.
1.

Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody wynikłe z niewykonania lub nienaletytego wykonania usługi monitorowania i intelWencji
z powodu:
a)
następstwa siły wyższej ,
b)
n i eprawidłowej pracy poszczególnych urządzeń lokalnego systemu , systemu tego jako całości ,
c)
n ieprawidłowej pracy łączy telefonicznych, zakłóceń w transmisjach radiowych,
d)rnnych okoliczności, za które w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, zobowiązany do
Umowa niniejsza nie stanowi formy ubezpieczenia ani jej nie zastępuje.

2.

świadczenia

nie ponosi

odpowiedzialności,

§8.
1. Umowa zostaje zawarta :
a)
na:czas określony lj. od dnia tU. - /0 - otO J)f
r. do dnia .;J..( - 1<.. - ~o Irfv r. z możliwością jej pisemnego wypowiedzenia przez
ze slron z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia, dokonanym na koniec m iesiąca kalendarzowego.

każdą

§9.
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
a) zwłoki Zleceniodawcy w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 5. umowy.
b) umyślnego wywołania fałszywych alarmów przez Zleceniodawcę, osoby wspólnie z nim zamieszkałe , osoby, za które w myśl przepisów Kodeksu
Cywilnego ponosi on odpowiedzialność lub przez osoby zatrudniane przez Zleceniodawcę .
2.Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z jednomiesięcznym wypowiedzeniem w przypadkach występowania u Zleceniodawcy
nieuzasadnionych lub fałszywych alann6w, za których powstawanie Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności .
3.w przypadku wszczęcia w stosunku do Zleceniodawcy postępowan ia układowego , likwidacyjnego, upa~ości owego lub egzekucyjnego Zleceniodawca
zobowiązany jest niezwłocznie o powyższym fakcie powiadom ić Zleceniobiorcę .
4.Zleceniodawca jest zobowiązany zapłacić należne Zleceniobiorcy odsetki ustawowe bez dodatkowego wezwania do ich uiszczania. Odsetki będą wskazane w
I
fakturze lub in nym odrębnym dokumencie.

1.

§ 10.
1.Karta

zgłoszenia

obiektu jest

integralną częścią

umowy.

2 .Numer nadajnika radiowego i częstotliwość nadawania jest własnością Zleceniobiorcy .
§ 11 .
W przypadku mon itorowania przez nadajnik GSM:
l . Karta SIM oraz modem GSM są własnością Zleceniobiorcy a Zleceniodawca zobowiązuje się po wygaśnięciu lub rozwiązaniu
umowy do Ich zwrotu.
2. W momencie zawieszenia monitorowania Zleceniodawca będzie obciążany kwotą abonamentu za obsługę nadajnika GSM.
3. W momencie przekroczenia kwoty 36,90 zł brutto w tym podatek VAT w kwocie 6 zł 90 gr, kwota netto 30 zł z tytułu opiat za sygnały SMS Zleceniodawca
będzie pokrywał nadwyżkę wg bilingu dostarczonego przez operatora sieci.

§ 12.
1.Zlecenlodawca zobowiązany jest do n iezwłocznego powiadomienia Zleceniobiorcy o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie zgłoszen i a obiektu illub w
umowie. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości , iż brak aktualnych danych może skutkować n iena leżytym wykonaniem umowy przez Zlecen/obiorcę z
przyczyn , za które Zleceniobiorca nie ponosi odpow iedzialności .
2.W przypadku braku terminowej zapiaty należności z tytułu wykonywania niniejszej umowy, Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do dokonania przelewu
przysługującej mu względem Zleceniodawcy wierzytelności na rzecz OSOby trzeciej .

§ 13.
Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem niniejszej umowy Zleceniodawca winien zgłaszać do
zaistnienia zdarzenia. Reklamacje złożone po upływie tego okresu pozostaną bez odpowiedzi.

Zleceniobiorcy na piśmie w terminie 14 dni od daty

§ 14.

Wszelkie spory, które mogą wyniknąć

'1 związku z n i niejszą umową będą rozpatrywane przez Sąd IoVIaściwy dla miejsca siedziby Zleceniobiorcy.

,

§ 15.

Wszelkie zmiany treści umoWy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

.

§ 16.
W sprawach nieuregulowanych n in i ej szą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy; Prawo Telekomunikacyjne .

§ 17.
Umowę sporządzono

w dwóch jednobrzm iących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. W imieniu Zleceniodawcy zawierającego ni niej szą umowę w
ramach prowadzonej dz iałalności gospodarczej mogą występować jedynie OSOby wchodzące w skład organu uprawnionego do jego reprezentacji iIlub osoby
legitymujące się stosownym pełnomocnictwem . Odpis właściwych dokumentów stanowi załącznik do Umowy.

§ 18.
Zleceniodawca jest zobowiązany do poinformowania Zleceniobiorcy o każdorazowej zmianie swoich danych zawartych w umowie w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia tych zmian . W przypadku nie poinformowania o zmianie adresu lub innych danych wszelka kQ(espondencja, wysłana przez Zleceniobiorcę na adres
wskazany w umowie będzie uważana za skutecznie doręczoną.
2. Zleceniobiorca informuje, Iż w okresie obowiązywania umowy oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, przetwarza dane dotyczące
Zleceniodawcy oraz inne dane niezbędne dla 99lów wykonywania świadczonej usługi , naliczania opłat, itp.
3. Zleceniodawca ośw iadcza , że ~ nie wyraża zgody na przetwarzan ie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego
produktów i usług~ kapitałowej Zleceniobiorcy oraz spółek powiązanych z nim kapitałowo.
4. Zlecenlodawc~ nie wyraża zgodę na wystawienie faktury elektronicznej przez Zleceniobiorcę zgodnie z art. 106n usl. 1 ustawy o podatku od towarów
i usług (tj. Dz. U. 2016, poz. 710 z późn o zm.). Zleceniodawca w związku z tym akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur na podany niżej adres e - mail.
Zgoda dotyczy przesyłan i a w formie elektronicznej faktur, których autentyczność pochodzenia i integralność treści zagwarantowana będzje bezpiecznym
podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 wrześn i a 2001 roku o podpisie elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
1.

§ 19.
1.Zleceniobiorca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczegól ności dotyczące go dane identyfikujące , przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia , stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 06-09-200 1 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Oz. U. z 2016 r. poz.
1764 z póżn . zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
I
w szczegÓl ności
2 .Ze względu na tajemnicę przeds iębiorcy o udostępnieniu , o którym mowa w ust. 1 nie będą
stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, logistyczne Zleceniobiorcy lub

§20.
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