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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY 

nr PN /  / 2022 

 

 

zawarta w dniu ..................................... w Tczewie 

zwana dalej „Umową”  

pomiędzy:  

Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A, 83-110 Tczew, 
NIP: 593 22 68 695; REGON: 192471199;  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000064288,  
o kapitale zakładowym 8 482 000 zł, zwaną dalej „Zamawiającym” 
reprezentowaną przez: 
Macieja Jakubek– Prezesa Zarządu 
 

…………………………………………………….   NIP     , REGON       , 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………. –  

 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

łącznie dalej zwanych „Stronami” lub z osobna „Stroną”, 

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1, na podstawie 

ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze 

zm.) i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej:  

 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę ochrony, zwaną dalej „Usługą”, a 

polegającą w szczególności na: 

1) fizycznej i stałej ochronie mienia w tym w szczególności obiektów należącego do Zakładu Utylizacji 

Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A oraz 

2) stałej obsłudze systemu monitorującego obiekty należące do Zamawiającego. 

Przez stałą  obsługę systemu monitorującego  obiekty rozumie się monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu 

sygnalizacji włamania, napadu i ppoż. do stacji/centrali monitorowania alarmów – zlokalizowanej w pomieszczeniu 

głównym ochrony oraz dodatkowo kontrola ob. przez system telewizji przemysłowej z kamer CCTV w czasie 

rzeczywistym. 

2. Usługi będą świadczone w:  

- dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 22:00 przez 1 pracownika, a w godz.  od 22:00 – 

6:00 przez 2 pracowników;  

- soboty, niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy w formie całodobowej ochrony  przez  2 

pracowników, z wyłączeniem ustalonych godzin pracy zakładu Zamawiającego, gdy wystarczająca będzie 

służba 1 pracownika; 
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- dodatkowo obiekty Zamawiającego ochraniane będą całodobowo przez grupę interwencyjną Wykonawcy, 

gotową do podjęcia czynności na obiekcie natychmiast, nie później jednak niż w czasie do …….. minut od 

momentu otrzymania sygnału alarmowego. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany godzin i miejsca świadczenia Usługi w przypadku zmiany 

organizacji czasu pracy Zamawiającego i/lub miejsca w obrębie miasta Tczewa, informując o tym 

Wykonawcę z 1 miesięcznym wyprzedzeniem. Dzienny wymiar godzin świadczenia Usług przez 

Wykonawcę pozostanie bez zmian, chyba że z uzasadnionych powodów Strony tymczasowo zmienią 

dzienny wymiar godzin świadczenia Usług w okresie przez Strony ustalonym, z zachowaniem stawek za 

świadczoną Usługę zaproponowanych w ofercie Wykonawcy. 

4. Zmiana godzin świadczenia Usług oraz zmiana dziennego wymiaru godzin świadczenia Usług  

w przypadku, o którym mowa w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do 

Umowy. 

§ 2 Okres obowiązywania Umowy 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.02.2023 r. do 31.07.2024 r. 

 

§ 3 Świadczenie Usług 

1. Wykonawca obowiązany jest do należytego i terminowego świadczenia Usługi stanowiącej przedmiot 

Umowy. 

2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych podczas 

świadczenia Usługi.  

3. Wykonawca obowiązany jest do wyznaczenia przynajmniej jednego pracownika, który będzie pełnił rolę 

stałego Koordynatora, w trakcie świadczenia Usług objętych przedmiotem Umowy. Koordynator będzie 

obowiązany do utrzymywania stałego kontaktu telefonicznego  z Zamawiającym. Do zadań Koordynatora 

będzie należało organizowanie i sprawowanie nadzoru nad świadczeniem Usługi oraz zarządzanie 

personelem Wykonawcy.  

4. Wykonawca w ramach realizowanej Usługi zobowiązany jest do: 

a) sprawowania przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników ochrony (od pon. do piątku 1 osoba 

w godzinach 6:00 – 22:00 i 2 osoby w godzinach 22:00 – 6:00; w soboty, niedziele, święta i dni wolne od 

pracy – 2 osoby, całodobowej, stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej z odpowiedzialnością materialną 

dla obiektów należących do Zamawiającego  tj. Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w 

Tczewie, ul. Rokicka 5A oraz mienia. W zakres ochrony wchodzą: budynki, pomieszczenia, maszyny i 

urządzenia oraz rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach; 

b) prowadzenia ewidencji osób wchodzących i samochodów osobowych wjeżdżających na teren zakładu 

przy ul. Rokickiej 5A w godz. 6:00 – 22:00 z pominięciem pracowników Wykonawcy oraz 

Zamawiającego w oparciu o aktualną listę pracowników; 

c) obsługiwania automatycznych szlabanów zlokalizowanych za bramą wjazdową na teren zakładu; 

d) sprawowania całodobowego monitoringu sygnalizacji alarmowej włamania do obiektów Zamawiającego; 

e) monitorowania sygnału telewizji przemysłowej z kamer CCTV w czasie rzeczywistym oraz obsługiwania 

centrali przeznaczonej do odbioru danych z kamer Zamawiającego; 
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f) podjęcia interwencji z użyciem grupy interwencyjnej na terenie obiektów Zamawiającego w przypadku 

zgłoszenia pracownika ochrony lub Zamawiającego. Interwencje wynikające z przyjętych procedur 

alarmowych zostaną podjęte przez Wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu sygnału alarmowego w 

czasie nie dłuższym niż 8. minut; 

g) okresowego patrolowania co najmniej 1 raz w ciągu doby, w godzinach nocnych, terenu na którym 

zlokalizowane są obiekty Zamawiającego podlegające ochronie przez grupę interwencyjną. Objazdy 

będą przez Zamawiającego sprawdzane na podstawie zapisów z monitoringu oraz wpisów do książki 

służb; 

h) sprawdzania zewnętrznych zabezpieczeń obiektów (bramy, okna, drzwi, ogrodzenie) i w razie potrzeby 

usuwanie stwierdzonych uchybień w zakresie zamknięcia okien i drzwi w obiektach; 

i) prowadzenia w czasie realizacji usługi książki służby dostępnej codziennie w pomieszczeniu ochrony; 

j) sporządzania raportów z podjętych interwencji i zdarzeń na żądanie Zamawiającego; 

k) posiadania łączności bezprzewodowej GSM oraz minimum jednej grupy patrolowo-interwencyjnej, 

złożonej z min. 2 pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, którą 

prowadzi komendant główny policji, uzbrojonych w broń palną bojową; 

l) niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich usterek, braków i naruszeń w zabezpieczeniach 

obiektów i pomieszczeń; 

m) współdziałania ze służbami ochrony ppoż. w likwidowaniu zagrożeń pożarowych; 

n) ujawniania faktów kradzieży i niszczenia mienia ochranianego, zatrzymywania osób ujętych w czasie 

popełnienia przestępstwa, powiadamiania właściwych organów o stwierdzonych przestępstwach; 

o) informowanie i zgłaszanie Zamawiającemu o zamiarze wejścia na teren zakładu osób w stosunku do 

których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających; 

p) niedopuszczenie do kradzieży, włamania, dewastacji i rozbojów na terenie Zamawiającego; 

q) wykorzystywanie użytkowanych pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem oraz utrzymywanie ich w 

należytej czystości; 

r) w godzinach kiedy nie toczą się żadne prace w obiektach Zamawiającego wobec każdej próby 

wywiezienia z terenu zakładu mienia podlegającego ochronie pracownik ochrony ma obowiązek 

poinformowania o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego i uzyskać jego akceptację; 

s) w przypadku zaistnienia wydarzenia takiego jak kradzież, pożar awaria systemu wodno-kanalizacyjnego, 

sieci energetycznej i innych mających znaczenie dla bezpieczeństwa należy w pierwszej kolejności 

zawiadomić: 

- Zamawiającego nr tel. 58 5328372 , 508 900 919 

- Komendę Policji nr tel. 997 

- Straż pożarną nr tel. 112, 998 

- Pogotowie ratunkowe nr tel. 112, 999 

- Centrum powiadamiania ratowniczego nr tel. 112 
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t) Do czasu przybycia służb ratowniczych należy w miarę możliwości podjąć akcję ratowniczą zwracając 

szczególną uwagę na zasady ochrony życia swojego jak i innych uczestników akcji oraz zabezpieczenie 

majątku przed kradzieżą lub zniszczeniem; 

u) Pracownik ochrony ma prawo wezwać osobę nie posiadającą uprawnienia do przebywania na terenie 

ochranianych obiektów do lub zakłócającą porządek do opuszczenia obszaru lub obiektu, informując ją 

o przyczynie wydania takiego polecenia; 

v) Przy ujęciu osoby stwarzającej w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzkiego, a także dla ochranianego mienia, pracownik ochrony jest zobowiązany do: 

- wezwania osoby do zachowania zgodnego z prawem i odstąpienia od wykonywania czynności 

stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także ochranianego mienia; 

- uniemożliwienia oddalenia się osoby ze wskazanego miejsca; 

- wylegitymowania osoby ujętej w celu ustalenia jej tożsamości; 

- użyć środka przymusu bezpośredniego tylko na warunkach określonych przepisami prawa; 

- niezwłocznego powiadomienia Policji. 

 

w) Zastosowanie środka bezpośredniego przymusu przez pracownika ochrony posiadającego stosowne 

uprawnienia  w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa;  

x) Konwojowanie na wezwanie Zamawiającego transportów z materiałami/przedmiotami niebezpiecznymi; 

y) Wykonawca sporządzi wykaz telefonów służbowych i alarmowych i na nim będzie spoczywał obowiązek 

jego aktualizacji; 

5. Wykonawca ma do dyspozycji budynek kontenerowy (posterunek) ochrony zlokalizowany przy bramie 

wjazdowej na teren zakładu – ob. nr 1c, składający się z przedsionka, pomieszczenia ochrony z oknami 

wychodzącymi na bramę i furtkę główną oraz części socjalnej. Pracownik ochrony przebywający w ob. 1c 

będzie obsługiwał bramę główną wjazdową kontrolując wejścia/wjazdy na teren zakładu. Dla drugiego 

pracownika ochrony przewidziany został bud. kontenerowy zlokalizowany w pobliżu ob. nr 15 – garaż 

kompaktora i spycharki i wjazdu na kwaterę składowania odpadów. 

6. Wykonawca wykorzysta urządzenia i system monitoringu funkcjonujące na terenie zakładu i obiektach 

Zamawiającego i dokonana weryfikacji prawidłowości ich działania niezwłocznie po zawarciu umowy. 

7. Wykonawca wykona bezprzewodowy system sygnalizacji napadu/zagrożenia, połączony bezpośrednio ze 

stanowiskiem USI, celem wysłania na miejsce zdarzenia grupy patrolowo – interwencyjnej. 

8. Oceny prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy dokonuje Zamawiający. 

9. Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu Umowy zgłaszane będą 

Wykonawcy na bieżąco w formie pisemnej/drogą elektroniczną, a w nagłych wypadkach ustnie lub 

telefonicznie - pracownikowi Wykonawcy pełniącemu funkcję Koordynatora lub osobie wskazanej w § 16 

ust. 3. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu 

Umowy lub zmiany sposobu świadczenia Usług w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

uwzględniającym w szczególności rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości, czas, w którym mogą zostać 

usunięte oraz uzasadnione potrzeby Zamawiającego. 
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11. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ścisłego współdziałania w zakresie niezbędnym dla 

prawidłowej realizacji Umowy. 

§ 4 Personel Wykonawcy 

1. Usługi będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku nr 3 do Umowy pn. „Wykaz Pracowników 

świadczących Usługę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie, zwane dalej 

„Pracownikami świadczącymi Usługę”. 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia, w zakresie zatrudnienia 

min. 2 pracowników ochrony, którzy wpisani są na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, 

wchodzących w skład grupy patrolowo-interwencyjnej Wykonawcy. 

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących wskazane w SWZ czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, w wysokości określonej w § 12 ust. 1. Pkt 6) 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

czynności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownikami świadczącymi Usługę będą osoby, które nie figurują w 

Krajowym Rejestrze Karnym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący Usługę będą posiadać odpowiednie kwalifikacje, 

uprawnienia i umiejętności zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

5. Pracownicy świadczący Usługę powinni być w czasie wykonywania przedmiotu Umowy jednolicie 

umundurowani i posiadać identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników świadczących Usługę w 

środki łączności i sprawne latarki oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy. 

7. Pracownicy świadczący Usługę zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących u Zamawiającego 

przepisów wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy oraz poleceń wskazanych przez 

Zamawiającego.  

8. Pracownicy świadczący Usługę nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

Nie mogą również odbywać drzemek w trakcie wykonywania Usługi.  

§ 5 Zmiany personelu Wykonawcy 

1. Zmiana Pracownika świadczącego Usługę będzie możliwa w następującej sytuacji:  

1) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego świadczenia przez niego Usługi;  

2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami. 
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2. W przypadku zmiany Pracownika świadczącego Usługę, Wykonawca zobowiązany będzie do 

potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz 

postanowieniach Umowy. 

3. Zmiana Pracownika świadczącego Usługę dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienie 

Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie Pracownika świadczącego Usługę co najmniej na 5 dni 

robocze przed zamiarem dokonania zmiany, po uprzednim przedstawieniu i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej wymagania określone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz postanowieniach Umowy.  

4. Zmiana Pracownika świadczącego Usługę dokonana zgodnie z ust. 3 skutkuje zmianą Załącznika nr … do 

Umowy pn. „Wykaz Pracowników świadczących Usługę” i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do 

Umowy. 

§ 6 Podwykonawstwo 

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących Usług/czynności/prac stanowiących 

część przedmiotu Umowy: …………………..  

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie wyłącza obowiązku spełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami Umowy, w tym dotyczących personelu 

Wykonawcy.  

3. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy, nowemu 

Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy. Do powierzenia wykonania części przedmiotu 

Umowy nowemu Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy konieczna jest zgoda 

Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w art.  462 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W pozostałych przypadkach zmiana Podwykonawcy następuję za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie 

Zamawiającego, dokonanym co najmniej na 7 dni przed dokonaniem zmiany Podwykonawcy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez Podwykonawców warunków Umowy (w tym 

odnoszących się do personelu Wykonawcy i Informacji Poufnych) oraz odpowiada za ich działania lub 

zaniechania jak za swoje własne.  

§ 7 Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu powstałe 

w wyniku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy. 

Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub zaniechania Pracowników świadczących 

Usługę i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się w celu wykonania Umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

Pracowników świadczących Usługę i osób trzecich, wynikające bezpośrednio z wykonywanych Usług, 

spowodowane z winy Wykonawcy. 

3. W przypadku kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych, których uczestnikami byli Pracownicy 

świadczący Usługę, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o 

powstałym zdarzeniu. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego do współdziałania z Zamawiającym / 

reprezentowania Zamawiającego przed właściwymi organami administracyjnymi/ Policją w sprawach 

pozostających w związku ze skutkami świadczonych przez Wykonawcę Usług.  
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5. Odpowiedzialność wykonawcy za straty w mieniu zamawiającego (powstałe w trakcie 

wykonywania czynności wynikających z umowy) ustala się na podstawie: 

a) protokołu wskazującego okoliczności powstania szkody sporządzonego przy udziale stron 
umowy oraz osób materialnie odpowiedzialnych, 
b) udokumentowanej wartości mienia utraconego (dokumentuje zamawiający), 
c) rachunku za poniesione straty w postaci noty obciążeniowej. 

 
6. Wypłata odszkodowania na rzecz zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 
wykonawcę prawidłowo wystawionej noty obciążeniowej. 
7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia otrzymanych kluczy, duplikat zostanie Wykonawcy 
udostępniony na podstawie pisemnego zgłoszenia, a koszty wykonania kopii oraz wymiany zamka 
pokryje wykonawca. 
8. W razie stwierdzenia przez Wykonawcę włamania do ochranianego obiektu lub powstania szkody w mieniu 
Zamawiającego, obowiązuje następujący tryb postępowania: 

a) Strony wzajemnie powiadamiają się natychmiast po ujawnieniu takiego zdarzenia, a Wykonawca 

ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić właściwą jednostkę Policji; 

b) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca zdarzenia do czasu przybycia Policji; 

c) Wykonawca powinien spisać dane osób, które były świadkami zdarzenia. 

§ 8 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 

1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion zł) dla jednej i wszystkich szkód. Jeżeli suma ubezpieczenia 

wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona według średniego kursu NBP na dzień 

zawarcia Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, warunki 

odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki.  

3. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 2. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści zawartej 

umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia ich wejścia w życie. 

5. Dodatkowo wymaga się od Wykonawcy posiadania ważnego na okres obowiązywania Umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia dla Agencji Ochrony.  

6. Dokumenty potwierdzające dysponowanie w/w polisami należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej na 1 

dzień przed podpisaniem niniejszej umowy. 

§ 10 Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się: 

1) w okresie wykonywania Umowy umożliwić Pracownikom świadczącym Usługę wstęp na teren podlegający 

ochronie; 
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2) udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń niezbędnych do wykonywania Usługi, o których mowa powyżej w § 

3 oraz umożliwienie dostępu do toalety i wody bieżącej oraz stacjonarnej łączności telefonicznej w celach 

związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.  

3) przekazać zakres rzeczowy ochrony mienia dla poszczególnych elementów usługi na podstawie 

obustronnych szczegółowych ustaleń. 

4) przekazać Wykonawcy informacje o usytuowaniu i obsłudze wyłączników sieci energetycznej oraz 

rozlokowaniu sprzętu przeciwpożarowego. 

5) dokonać zapłaty za wykonywanie Usługi w ustalonym trybie i terminach. 

 

§ 11 Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają następujące wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy: 

1) wynagrodzenie brutto za realizację całego przedmiotu Umowy w wysokości  zł (słownie:  zł i 00/100), na 

które składa się kwota wynagrodzenia netto w wysokości  zł (słownie:  złotych) oraz podatek VAT 

(stawka 23 %), tj.:  zł (słownie: 00/100);. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1  jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu Umowy.  

3. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia dokonywana będzie w równych transzach w 

formie płatności miesięcznych. 

Transze, o których mowa powyżej będą obejmować okresy miesięczne, liczone od daty rozpoczęcia 

wykonywania umowy. 

4. Zapłata należności będzie dokonywana w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury 

do Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT. Za 

dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. W przypadku zwłoki w zapłacie należności, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

6. Zwłoka w zapłacie należności za wykonane Usługi nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania się od 

wykonywania przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że są podatnikami podatku od towaru i usług (VAT) o numerach: 

1) NIP  Wykonawcy:  

2) NIP  Zamawiającego: 593 22 68 695. 

§ 12 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia od Umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy; 

2) za opóźnienie/zwłokę w rozpoczęciu świadczenia Usług, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 

wysokości 1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy za każdy dzień 

opóźnienia/zwłoki; 
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3) za przerwę w świadczeniu Usług, z winy/przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5 % 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy za każdy dzień przerwy; 

4) za opóźnienie/zwłokę w usunięciu nieprawidłowości w okresie wykonywania przedmiotu Umowy, z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,2%   wynagrodzenia brutto wskazanego w § 

11 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia/zwłoki licząc od dnia następnego po dniu 

wyznaczonym na usunięcie nieprawidłowości; 

5) za stwierdzenie rażących zaniedbań w realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczególności 

w przypadku trzykrotnego powtórzenia się nieprawidłowości w świadczeniu Usług – w wysokości 5 % 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy; 

6) za niedopełnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Pracy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SWZ czynności w zakresie realizacji 

zamówienia – w wysokości dwukrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 

Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób świadczących Usługę na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) – za każdy stwierdzony przypadek. 

7) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, warunków 

odpowiedzialności ubezpieczyciela lub dowodu opłacenia składki - w wysokości 1 % wynagrodzenia 

brutto wskazanego w  § 11 ust. 1 Umowy. 

8) za naruszenie przez Pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 

przeciwpożarowych, zakazu spożywania alkoholu lub środków odurzających, zakazu drzemek w czasie 

wykonywania usługi– w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wskazanego w  § 11 ust. 1 Umowy – za 

każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 

2. Łączna wysokość należności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu z tytułu kar 

umownych przewidzianych Umową, nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 

ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swoich zobowiązań wobec Wykonawcy, na co przez 

podpisanie Umowy wyraża zgodę Wykonawca. 

4. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy  nie będzie możliwe, Wykonawca 

zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania noty 

obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar 

umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych przepisami 

Kodeksu cywilnego. 

§ 13 Zmiana Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień w zawartej umowie w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 

1) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub 

ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to 

niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 
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2) siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do 

przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej 

staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W 

razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu 

ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na 

skutek działania siły wyższej, 

3) powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w 

celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, 

4) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, 

ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem 

możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, 

5) w sytuacji zaistnienia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii, w tym COVID-19 

(wirus SARS-CoV-2) lub wprowadzenia w Polsce stanu epidemii lub stanu wyjątkowego, na należyte 

wykonanie niniejszej umowy, pod warunkiem potwierdzenia wystąpienia tego wpływu przez Wykonawcę 

stosownymi oświadczeniami lub dokumentami. Zmiana taka może w szczególności dotyczyć:  

- zmiany terminu wykonania umowy lub jej części,  

- zmiany sposobu wykonywania usług, 

- zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy. 

2. Umowa może zostać zmieniona przez strony na wniosek każdej ze stron. Zmiana dla swojej ważności wymaga 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

3. Zamawiający zastrzega, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.  454 ustawy Prawo zamówień 
publicznych: 

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku 

bankowego), 

- korekta oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

- zmiany danych teleadresowych (Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania 

Zamawiającego o zmianie siedziby. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną na 

adres wskazany we wstępie umowy uważa się za skutecznie dostarczoną). 

 

§ 14 Zmiana Umowy  w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

 

1. W przypadku gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana:  

1) stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego,  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały 
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wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, zastosowanie mają zasady wprowadzania 

zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 2 - 8 poniżej. 

2. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy najwcześniej w 

dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać 

propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty 

niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały 

rzeczywisty wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów 

uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, a w szczególności:  

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników Wykonawcy świadczących 

usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, 

o której mowa w ust. 1 pkt 3) powyżej, lub; 

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników Wykonawcy świadczących 

usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Konsultanta, z określeniem zakresu (części etatu), w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) lub pkt 4) powyżej. 

 

3.  W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może zwrócić się do 

Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów 

(oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 

4. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia 

otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego 

wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 

5. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu 

uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

dotyczyć będzie wyłącznie części przedmiotu niniejszej Umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu. 

6. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy, w przypadku 

wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać co najmniej 

propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. 

7. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o 

udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych 

za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 2, 

mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu 

zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi 

Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 1 

miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego. 

8. W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego przyjętej do określenia wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 11 ust. 1, zmiana dotyczyć będzie części przedmiotu umowy 

realizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowego (stosownie do zaawansowania na dzień tej zmiany) i w związku z tym zmianie ulegnie kwota 

podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego i kwota brutto wynagrodzenia Konsultanta 

9. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, będzie waloryzowana w okresie 

obowiązywania Umowy w przypadku zmiany kosztów mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy nie 
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wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy natomiast kolejne zmiany będą następować nie 

częściej niż co trzy miesiące od wprowadzenia poprzedniej zmiany. 

10. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik (Ww) wzrostu lub spadku przeciętnego 

wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie 

wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  

11. Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony według wzoru: 

 

Pn = 0,2 + 0,8*Ww/100% 

gdzie: 

 

Pn -  współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do zastosowania do wszystkich kwot; 

Ww -  wyrażony w procentach wskaźnik wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce 

narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym 

GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia 

za poprzedni kwartał ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 

r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 z późn. zm.) wyliczony 

w odniesieniu do dnia składania Ofert. 

12. Występując o wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia waloryzacji w oparciu o 

wartości wynikające z ostatnich dostępnych danych kwartalnych opublikowanych przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego. Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia w oparciu o tak ustaloną wartość. 

13. W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w ust. 10, przestał być dostępny, zastosowanie znajdą inne, 

najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

14. Strony dokonają korekty wypłaconej tymczasowej wartości waloryzacji w okresie następującym po kwartale, w 

którym Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował wysokość wskaźników stanowiących podstawę 

waloryzacji. 

15. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 20 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 11 ust. 1 Umowy. 

16. Przez łączną wartość korekt, o której mowa w ust. 15 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy wynikającą z waloryzacji. 

17. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 

zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione 

są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

 

§ 15 Odstąpienie od Umowy 

1. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 
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1) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia Usługi lub przerwania ich 

Wykonywania na okres dłuższy niż 2 dni robocze; 

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu Usługi 

i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 

10 Umowy; 

3) w przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego nieprzestrzegania przez osoby 

zatrudnione przez Wykonawcę przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych i bezskutecznym upływie 

terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 10 Umowy; 

4) w przypadku zmniejszenia wielkości sumy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej przez wykonawcę działalności gospodarczej, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy;  

5) w przypadku trzykrotnego naliczenia przez zamawiającego kar umownych zgodnie z § 12 Umowy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, Zamawiający nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po 

przystąpieniu przez Wykonawcę do realizacji Umowy. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie 

wynagrodzeń w ilości  co najmniej dwóch transz rozliczeniowych. 

5. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez jedną ze Stron, na podstawie któregokolwiek z 

postanowień Umowy, wywiera skutek w postaci rozwiązania Umowy na przyszłość, w dniu wskazanym 

przez Stronę odstępującą od Umowy, jednakże nie wcześniej niż w dniu otrzymania oświadczenia o 

odstąpieniu od Umowy przez drugą Stronę, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony na 

podstawie Umowy w zakresie już wykonanego przedmiotu Umowy (odstąpienie od części Umowy). W 

przypadku odstąpienia od umowy nie jest należne wynagrodzenie proporcjonalnie do czasu, który pozostał 

do zakończenia umowy. 

6. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego związanych z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie przystąpić do sporu lub wstąpić w miejsce Zamawiającego w takim sporze, chyba że 

roszczenia uznane zostały za bezzasadne prawomocnym orzeczeniem Sądu. 

 

§ 16 Zasady współpracy i kontaktowania się Stron 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do 

informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu Umowy, przy czym o zaistniałych w tym 

zakresie trudnościach i przeszkodach Wykonawca będzie informował Zamawiającego niezwłocznie na 

piśmie/drogą elektroniczną, a w nagłym przypadku – także ustnie lub drogą telefoniczną. Strony 

zobowiązują się współdziałać w zakresie rozwiązywania wszelkich sytuacji spornych w okresie 

wykonywania Umowy. 

2. Osobą reprezentującą Zamawiającego w kontaktach w zakresie realizacji Umowy jest Aneta Kamińska, tel. 

508 900 919, email akaminska@zuostczew.pl. 

3. Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji Umowy jest - , tel. , email . 

4. Osobą pełniącą funkcję stałego Koordynatora, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, jest  

5. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 2 – 4. 
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6. Zmiany osób, o których mowa w ust. 2 - 4, dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, 

wraz z podaniem imienia i nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz adresu służbowej poczty 

elektronicznej osoby zmieniającej jedną z osób, o których mowa w ust. 2 – 4. 

7. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 - 4, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

8. Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych, które uniemożliwią 

należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy to zmiany adresu do doręczeń, numerów 

telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków bankowych. Zmiana danych kontaktowych nie 

wymaga zawarcia aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony o ich dokonaniu. 

Zmiana powyższych danych, w braku niezwłocznego powiadomienia o zmianie, nie może wywołać 

negatywnych skutków dla drugiej Strony, w szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy 

adres będzie uważana za skutecznie doręczoną. 

§ 17 Informacje Poufne 

1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do 

zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, obejmujących: 

1) dane osobowe – chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781); 

2) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz., 1010  

z późn. zm.); 

3) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu do 

zachowania w ścisłej tajemnicy treści umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi 

Usługi, których kopie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu Zamawiającemu zgodnie z § 4 

ust. 3 Umowy.  

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, zwane są dalej „Informacjami Poufnymi”. 

4. Informacje Poufne mogą być udostępnione wyłącznie osobom dającym rękojmię zachowania tajemnicy i 

tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu Umowy.  

5. Ujawnianie Informacji Poufnych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w wypadku gdy ma zostać 

dokonane w celu innym niż należyte wykonanie Umowy, jest dopuszczalne tylko za uprzednim zezwoleniem 

drugiej Strony, wyrażonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym w razie wątpliwości 

należy skonsultować zamiar ujawnienia Informacji Poufnej z przedstawicielem drugiej Strony.  

6. W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia Informacji Poufnych w całości lub w części 

uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, Strona ta zobowiązana jest jedynie uprzedzić  

drugą Stronę o nałożonym na nią obowiązku. 

7. W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu Informacji Poufnych zobowiązana jest 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków 

zapobiegawczych.  
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8. Strona ma obowiązek zapewnić ochronę Informacji Poufnych według najwyższych przewidzianych prawem 

standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane, 

przechowywane lub przekazywane Informacje Poufne drugiej Strony, a także kontrolować ochronę 

Informacji Poufnych oraz przestrzegać przepisów o ochronie poufności informacji. 

§ 18 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

2. Strony ustalają, iż pod pojęciem dni roboczych rozumieją dni od poniedziałku do piątku. 

3. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z wykonaniem 

Umowy, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu 

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Zmiana lub odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

6. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: 

1. Kompletna oferta Wykonawcy z dnia:  

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia na przedmiot  niniejszej umowy 

3.  Wykaz Pracowników świadczących Usługę 
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