
Załącznik nr 7 do SIWZ 

WZÓR 

UMOWA NR       /2020 

zawarta w  dniu ………………………..2020 roku w Warszawie pomiędzy: 

Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74, 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000456064,  REGON 146613264, NIP 524-275-83-70, kapitał 

zakładowy 62 965 000 zł, zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:  

1) …………………    - Prezesa Zarządu 

2)    ………………… - Członka Zarządu 

a 

[…], z siedzibą w […] przy ul. […], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy […], […] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: […], posiadającą numer REGON: […] oraz numer NIP: […], posiadającą kapitał zakładowy w wysokości […] 

zł, zwanym dalej „Wykonawcą”. 

reprezentowaną przez: 

[…] – […]; 

[…] – […]; 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania  o zamówienie publiczne na podstawie przepisów Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.- dalej 

Ustawa), zawarto umowę następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w zakresie 

odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Zakładów wchodzących w skład Stołecznego 

Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. na część ….. w 

1) Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74, 

2) Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Olchy 8, 

3) Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej  4. 

(zapis ulegnie zmianie w zależności od ilości złożonych części w ofercie). 

2. Kod odpadów objęte przedmiotem zamówienia: 18 01 04 zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (t.j. Dz. U. z 2020 poz.10). 

3. Świadczenie usługi odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie RP tj.: 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz. 701, 730 i 1403); 

2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu 

postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017r., poz. 1975), 

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1396) 



§ 2 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do należytego i bezpiecznego wykonania zadań będących przedmiotem umowy, 

zgodnie z stosownymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, 

które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.   

3. Wykonawca oświadcza, że zna przepisy prawa polskiego i normy zharmonizowane z normami unijnymi, 

dotyczące wykonywania usług objętych niniejszą umową. 

 

§ 3 

Obowiązki wykonawcy związane z realizacją umowy 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywny odbiór i transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem odpadów 

medycznych celem ich unieszkodliwienia w zakładzie utylizacji zlokalizowanym na obszarze województwa, 

na którym zostały odpady wytworzone lub w miejscu najbliżej położonym miejsca ich wytwarzania zgodnie z 

art. 20 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2019, poz. 992). 

2. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest do posiadania aktualnych zezwoleń na przetwarzanie 

odpadów objętych przedmiotem zamówienia oraz wpis do rejestru o którym mowa w art.49 ustawy z 14 

grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. 2019 poz.701). 

3. Odbiór odpadów realizowany będzie : 

- Część I: ZOL przy ul. Mehoffera 72/74: trzy razy w tygodniu  

- Część II i III: ZOL przy ul. Olchy 8 i Szubińskiej 4:  jeden raz w tygodniu  

4. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego odbioru odpadów zgodnie z wymogami BDO. 

5. Odbiór odpadów medycznych będzie dokonywany transportem Wykonawcy, spełniającym wymogi do 

przewożenia odpadów medycznych objętych zamówieniem. 

6. Wykonawca zapewni odbiór i transport odpadów do miejsca ich utylizacji na własny koszt i 

odpowiedzialność.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do załadunku odpadów medycznych z miejsca ich składowania. 

6. Zamawiający każdorazowo wystawi kartę przekazania odpadu w systemie BDO – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami BDO –  przyjmuje i realizuje przejęcie 

odpadów  medycznych, potwierdza odbiór odpadów oraz podaje rzeczywistą wagę. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Zakładu/ów w kontenery lub pojemniki odpowiednio 

dostosowane do ilości odpadów medycznych, ustalonych z przedstawicielem Zamawiającego.  

8. Dostarczane pojemniki przez Wykonawcę będą odpowiednio oznakowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

9. Wykonawca po napełnieniu pojemników odpadami medycznymi wytworzonymi w siedzibie Zamawiającego 

dostarczy na wymianę czyste, zdezynfekowane pojemniki. 

10. Z tytułu zmniejszenia ilości odbieranych, wywożonych i utylizowanych odpadów Zamawiający nie będzie 

ponosił dodatkowych kosztów. 



11. Wykonawca zapewni należyty stan techniczny i estetyczny oraz konserwację pojemników stanowiących jego 

własność. 

12. Wykonawca zapewni wymianę pojemników do transportu odpadów medycznych uszkodzonych lub 

zniszczonych wskutek normalnego użytkowania na wolne od wad - na koszt Wykonawcy. W przypadku 

zabrania sprzętu do naprawy Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy. 

13. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych usług oraz sprawowanie 

bezpośredniego nadzoru nad jakością wykonywanych usług oraz zatrudnionymi osobami.  

14. Pracownicy Wykonawcy nie mogą być wykorzystywani do prac wykraczających poza zakres niniejszej umowy. 

15. Wykonywanie prac przez osoby realizujące zamówienie, musi odbywać się w sposób niezakłócający 

działalności Zakładu. 

16. Wykonawca przy wykonywaniu umowy ponosi odpowiedzialność za kompletne, rzetelne i terminowe 

wykonanie umowy.  

17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za nieprzestrzeganie 

przepisów BHP, p/poż oraz zaleceń jednostek kontrolujących – w zakresie świadczonych usług. 

18. Wykonawca ponadto zobowiązany jest do: 

a) utrzymywania ładu i porządku na terenie wykonywanych usług, 

b) pokrywania w całości wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałych 

w czasie wykonywania usług, a wynikłych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

19. Wykonawca jest zobowiązany do legitymowania się aktualną polisą lub innym dokumentem potwierdzającym 

ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem umowy. Suma 

ubezpieczenia nie może być niższa niż ……………….. zł. Kopia polisy lub innego dokumentu poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę jest Załącznikiem nr … do umowy. Jeżeli ważność polisy lub innego 

dokumentu ubezpieczenia będzie kończyć się przed terminem obowiązywania umowy, to Wykonawca będzie 

zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kopii kolejnego dokumentu ubezpieczenia przed upływem 

terminu ważności poprzedniego, pod rygorem wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, 

określonym w § …. umowy. 

20. Wykonawca oświadcza,  że osoby faktycznie świadczących usługi objęte niniejszą Umową, zostały 

przeszkolone w zakresie BHP, p.poż. oraz są ubezpieczone przez Wykonawcę lub we własnym zakresie tak, 

aby Zamawiający nie ponosił za te osoby żadnej odpowiedzialności.  

21. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadamiać Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach, mających 

lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy. 

 

§ 4 

Pracownicy Wykonawcy 

1. Zamawiający wymaga przedłożenia w dniu zawarcia umowy imiennego wykazu osób, które będą 

wykonywały umowę w imieniu Wykonawcy, zawierającego co najmniej imię i nazwisko takiej osoby, 

stanowisko, formę zatrudnienia.  



2. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia w 

terminie 7 dni Zamawiającego o każdej zmianie w formie pisemnej przekazanej na adres e-mail lub pocztą, na 

adres do doręczeń Zamawiającego. 

3. Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany jest zatrudnić pracowników na umowę o pracę na 

zasadach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tj.: Dz.U. z 2019r. poz. 1040).  

4. Z tego tytułu Zamawiający w trakcie realizacji umowy, będzie uprawniony do wykonywania czynności 

kontrolnych w zakresie spełniania warunku zatrudnienia wskazanej powyżej grupy pracowników na umowę 

o pracę. Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia warunku zatrudnienia personelu 

na umowę o pracę i dokonywania oceny przedłożonych dokumentów, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania warunków. 

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 

5. Najpóźniej do dnia zawarcia umowy Wykonawca wskaże osobę wyznaczoną do współpracy z Zamawiającym 

wraz z informacją o czasie trwania umowy oraz informacją o czynnościach wykonywanych przez wskazaną 

osobę. 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę w/w dokumentów traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 

7. Z tytułu niewypełniania obowiązku, określonego w ust. 3, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego, karę 

umowną w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia na 

umowę o prace.  

 

§ 5  

Uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość bieżącej kontroli prawidłowości wykonania umowy pod względem 

spełnienia warunków określonych w umowie i w ofercie Wykonawcy. 

2. Zamawiający ma prawo do żądania zmiany pojemnika w przypadku niedostosowania wielkości pojemników 

do odpadów. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany częstotliwości wywozu odpadów.  

4. Wszelkie uwagi dotyczące jakości świadczonej usługi przez Wykonawcę, Zamawiający będzie przekazywał w 

formie pisemnej, ustnej bądź elektronicznie. Uwagi odnotowywane będą w obowiązującej dokumentacji, 

powyższa dokumentacja będzie dowodem do naliczenia kar umownych. 

5. W przypadku kiedy Wykonawca nieprawidłowo wykonuje swoją usługę np. odbiera odpady po przekroczeniu 

ustalonej częstotliwości odbioru odpadów medycznych, nie dostarcza Zamawiającemu na wymianę czystych, 

zdezynfekowanych pojemników na odpady medyczne itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

nieprawidłowości wynikające z jego winy i będzie ponosił ewentualne konsekwencje prawne i finansowe 

wynikające z wyników pokontrolnych kontroli prowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną i inne 

jednostki uprawnione do kontroli Zamawiającego. 

 

 



§  6 

Termin realizacji Umowy  

Termin obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia………… do dnia ……………   

 

§ 7 

Wartość umowy 

1. Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy (wartość umowy) nie przekroczy kwoty: 

1) dla pakietu Nr …. (zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy) 

Cena za 1 kg świadczenia usługi wynosi: 

netto ………………. zł  ..............., (słownie ................................... złotych) 

VAT ………………..…… zł  (słownie ................................... złotych)  

brutto………………… zł  słownie ................................... złotych). 

dla pakietu nr ……. 

(w zależności od ilości pakietów w formularzu ofertowym) 

 

2) Wartość zamówienia na okres 12 miesięcy nie przekroczy kwoty: 

netto ………………. zł  ..............., (słownie ................................... złotych) 

VAT ………………..…… zł  (słownie ................................... złotych)  

brutto………………… zł  słownie ................................... złotych). 

dla pakietu nr ……. 

(w zależności od ilości pakietów w formularzu ofertowym) 

 

2. Za wykonaną usługę Wykonawca będzie wystawiał faktury miesięczne według cen jednostkowych ustalonych 

w wyniku postępowania przetargowego, wystawione przez Wykonawcę zgodnie z jednostkowym odbiorem 

odpadów od Zamawiającego. 

3. Wykonawca gwarantuje stałość cen netto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania 

umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy 

konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy.  

4. Strony postanawiają, iż zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia zmiany stawki podatku od towarów 

i usług dokonają w formie pisemnego aneksu do niniejszej Umowy.. 

5. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a 

określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

6. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego całości 

wartości umowy brutto. 

7. W przypadku wykorzystania maksymalnej wartości zamówienia, umowa ulega rozwiązaniu.  

8. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności, tzw. split payment.  

9. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 

realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. 

Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia 



pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, 

opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. 

10. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie 

podzielonej płatności.  

11. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą 

wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie 

podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy 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. 

13. Wstrzymanie płatności zgodnie z  powyższym zapisem, nie spowoduje naliczenie odsetek ze strony 

Wykonawcy. 

 

§ 8  

Regulowanie należności 

1. Wynagrodzenie wypłacane na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy doręczonej do 

siedziby Zamawiającego nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca rozliczeniowego, po 

zweryfikowaniu jej przez Zamawiającego, w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury do siedziby 

Zamawiającego. 

2. Płatność będzie wykonywania przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy  nr 

………………………………………………………………….., przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może przenieść na podmiot trzeci wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy poprzez 

zawarcie umowy cesji, poręczenia lub factoringu bez pisemnej zgody Zamawiającego.,  

4. Wykonawca nie ma prawa udzielać pełnomocnictw do występowania w swoim imieniu wobec 

Zamawiającego i odbioru wynagrodzenia w imieniu Wykonawcy . 

5. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek 

ustawowych za każdy dzień opóźnienia, przy czym powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy 

z tytułu opóźnienia w  zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego. 

 

§  9 

Gwarancja. Reklamacje 

1. Wykonawca odpowiada za jakość usługi i gwarantuje natychmiastowe usunięcie wad. 

2. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego.  

Do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następne Kodeksu cywilnego. 

3. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.   

4. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji przez cały okres obowiązywania umowy. 



5. Reklamacje można złożyć drogą mailową na adres …………………. podając numer faktury i opisując 

okoliczności będące podstawą reklamacji. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić zgłoszenie 

drogą mailową.. 

 

§ 10 

Odpowiedzialność 

1. Wykonawca przy wykonywaniu Umowy działa na własny rachunek i na własne ryzyko, a w szczególności 

ponosi materialne skutki wynikające z ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego oraz szkody wyrządzone osobom trzecim 

przebywającym na terenie Zakładu Zamawiającego, w szczególności w przypadkach: 

a. nieprzestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych, BHP, ppoż.  

b. popełnienia czynu zabronionego, niedozwolonego, niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków w umowie. 

2. Wykonawca odpowiada, jak za własne działania lub zaniechania również za osoby, którym powierzył lub za 

pomocą których wykonuje przedmiot umowy. 

3. Skutki finansowe wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania usługi ponosić będzie Wykonawca, 

przy czym Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody w pełnej wysokości. 

4. Jeżeli na Zamawiającego zostanie nałożona kara przez uprawniony organ z przyczyn leżących po stronie i 

zawinionych przez Wykonawcę, to Zamawiający potrąci kwotę kary z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. W przypadku zasądzenia prawomocnym wyrokiem sądu na rzecz osoby trzeciej odszkodowania z przyczyn 

leżących po stronie i zawinionych przez Wykonawcę, to Zamawiający potrąci kwotę odszkodowania z 

wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku, gdy wysokość odszkodowania będzie przekraczać kwotę 

wynagrodzenia lub wyrok zapadnie po wypłacie ostatniego wynagrodzenia, Zamawiającemu przysługiwać 

będzie roszczenie o zwrot do wysokości odszkodowania. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego jak i bezpośrednio wobec osób 

trzecich, za wszelkie szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

spowodowane przez pracowników Wykonawcy lub osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów 

cywilno-prawnych, w tym powstałe wskutek czynu zabronionego lub niedozwolonego. 

 

§ 11 

Kary umowne 

1. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po 

stronie Zamawiającego lub też Zamawiający wypowie umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% ogólnej wartości umowy brutto.  

2. W przypadkach nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci karę umowne w wysokości 0,1 % 

wartości umowy brutto za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. 

3. Nienależyte wykonanie umowy zgodnie z ust. 2 powyżej obejmuje: 

1) brak utrzymania porządku na terenie Zamawiającego, 

2) zakłócanie porządku na terenie Zamawiającego, 



3) odmowa Wykonawcy na zmiany ilościowe i wielkościowe  pojemników, 

4. Zamawiający nałoży karę za każdy dzień opóźnienia w odbiorze odpadów do utylizacji – w wysokości 500,00 

zł (pięćset złotych 00/100), od momentu zgłoszenia telefonicznego lub mailowego. 

5. Oświadczenie o naliczeniu kary umownej zostanie doręczone Stronie obciążonej tą karą na piśmie, listem 

poleconym na adres doręczenia wskazany w niniejszej Umowie oraz drogą mailową.  

6. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej lub 14 dni od momentu 

wystawienia noty. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kwoty kar umownych nałożonych przez   Zamawiającego z 

bieżącego wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy. 

8. Zastrzeżone kary umowne  nie wyłączają możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 

9. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego, nie wyłącza prawa dochodzenia kar umownych 

przewidzianych w umowie i nie wyłącza dochodzenia kar za opóźnienie i inne przypadki wraz z karą za 

odstąpienie. 

 

 

§ 12 

Rozwiązanie  umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, 

jeżeli Wykonawca, mimo uprzedniego pisemnego upomnienia, dopuszcza się rażącego naruszenia 

obowiązków wynikających z umowy, w szczególności gdy: 

a. Powtórzy się przypadek nienależytego wykonania umowy, inny  niż przewidziany dla wypowiedzenia 

Umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym;  

b. Wykonawca działa na szkodę Zamawiającego,  

c. Wykonawca nie spełni warunków określonych w umowie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30-dniowym wypowiedzeniem w przypadku zwłoki 

Zamawiającego w płatności faktury Wykonawcy przez okres dłuższy niż 30 dni od daty wymagalności danej 

faktury, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do uregulowania zaległości i wyznaczeniu 

terminu jej uregulowania. 

3. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, jeżeli mimo pisemnego wezwania w terminie trzech (3) dni, Wykonawca nadal nie realizuje 

umowy zgodnie z postanowieniami w przypadku  niewykonania lub nienależytego wykonywania postanowień 

niniejszej umowy przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot 

umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy lub normami i innymi warunkami określonymi prawem, jeżeli 

mimo pisemnego wezwania w terminie trzech (3) dni, Wykonawca nadal nie realizuje umowy zgodnie z 

postanowieniami. 

5. Każde wypowiedzenie Umowy powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i doręczone drugiej stronie 

listem poleconym na adres do doręczeń wskazany w Umowie. 



 

 

 

§ 13 

Zmiana postanowień umowy 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej 

takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby 

zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy 

konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Jeżeli zaistnieją okoliczności skutkujące koniecznością dokonania zmian, których nie można było przewidzieć 

w momencie zawierania umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego, przy czym zmiany te nie mogą 

wpływać na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, możliwe jest sporządzenie aneksu do umowy 

zmieniającego dane firmy. 

4. Dotyczących zmiany terminu wykonania zamówienia:.-  w przypadku niewykorzystania maksymalnej kwoty 

wynagrodzenia brutto umowy (wartości umowy) poprzez przedłużenie terminu realizacji przedmiotu 

umowy w formie pisemnego aneksu. 

5. Jeżeli Wykonawca zmienił dane firmy (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.) możliwe jest sporządzenie 

aneksu do umowy zmieniającego dane firmy. 

6. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych, mających zastosowanie przy udzielaniu 

zamówień publicznych, Strony wprowadzą zmiany do treści umowy stosownie do wprowadzonych 

rozwiązań prawnych. 

7. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, poza 

wskazanymi powyżej, gdy wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

wykonawca: 

a. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 

sobą innych istotnych zmian umowy, 

b. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców; 

8. Każda ze zmian wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego oraz sporządzenia stosownego aneksu w formie 

pisemnej. 

 

§ 14 

Klauzula jawności i ochrony danych osobowych  

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane 

identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 



1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014.782.), która podlega 

udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przetwarzając dane osobowe do stosowania przy ich przetwarzaniu przepisów 

ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182). 

3. W związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca: 

1) zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym RODO; 

2) ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o których mowa w pkt 

1; 

3) w przypadku przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych - oświadcza, że systemy 

informatyczne, w których przetwarzane będą dane osobowe spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 

systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych; 

4) zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy; 

5) zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Ochrony Danych  Osobowych 

Zmawiającego o stwierdzeniu prób lub faktów naruszenia poufności przetwarzanych danych osobowych; 

6) w przypadku stwierdzenia zdarzeń, o których mowa w pkt 5, zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu 

prowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych; 

7) zobowiązuje się po zakończeniu prac związanych z realizacją umowy, zwrócić Zamawiającemu - oraz 

Inspektorowi Ochrony danych Osobowych, wszelkie zbiory danych osobowych, zarówno te w formie 

papierowej, jak i elektronicznej, które zostały przekazane przez Zamawiającego w celu realizacji 

przedmiotu umowy; 

8) zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu imiennej listy pracowników, którzy będą mieli dostęp 

do powierzonych danych osobowych w związku z realizacją umowy; 

9) zobowiązuje się do uzyskania od swoich pracowników oświadczeń o zachowaniu w poufności danych 

osobowych i innych informacji stanowiących tajemnicę służbową, jaką uzyskali w trakcie wykonywania na 

rzecz Zamawiającego. 

4. Zamawiający informuje, że jest administratorem danych osobowych osób upoważnionych  

do reprezentowania Wykonawcy oraz pracowników Wykonawcy, podanych w związku  

z podpisaniem i wykonaniem niniejszej umowy.  

5. Zamawiający przetwarza dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę oraz pracowników Wykonawcy w 

celu realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i wykonanie umowy. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji umowy.  

6. Wykonawca informuje, że jest administratorem danych osobowych osób upoważnionych  

do reprezentowania Zamawiającego oraz pracowników Zamawiającego, podanych w związku  

z podpisaniem i wykonaniem niniejszej umowy.  



7. Wykonawca przetwarza dane osobowe osób reprezentujących Zamawiającego oraz pracowników 

Zamawiającego w celu realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i 

wykonanie umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji umowy.  

8. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z 

obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.  

9. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo 

dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do 

administratora danych osobowych z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdej osobie 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością 

Zamawiającego i Wykonawcy – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych 

oraz przy zastosowaniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i 

organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych.  

12. Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz RODO, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji uzyskanych w związku z wykonywaną umową, a w szczególności mających wpływ na stan 

bezpieczeństwa chronionych obiektów, za wyjątkiem sytuacji, w których informacje takie stanowiłyby 

informacje publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej lub ich podanie wymagane byłoby przez organy władzy publicznej stosownie do przepisów 

odrębnych. 

13. W zakresie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania bądź 

zaniechania osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

14. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, wiąże Wykonawcę zarówno w okresie obowiązywania umowy, jak też po 

jej wygaśnięciu, stwierdzeniu jej nieważności lub odstąpieniu od niej przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania 

umowy oraz po jej rozwiązaniu wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie 

niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji  o funkcjonowaniu USK stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. 

Dz.U. 2018 r., 419 t.j.  z dnia 2018.02.26 ). 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks Cywilny (Dz. U. 2018.1028t.j.). 



2. Wszelkie dopuszczone umową zmiany i uzupełnienia winny zostać dokonane w  formie aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

3. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku 

porozumienia Stron i nie zawarcia ugody, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

4. Integralnym składnikiem niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

a. Oferta wraz z załącznikami i oświadczeniami. 

b. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o sygnaturze: ………………………… 

5. Adresy do doręczeń: 

a. Dla Zamawiającego: ………………………………………………………………………………………………. 

b. Dla Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

6. Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy:  

a. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego:  …………………………………; 

nr telefonu  …………………………………..,  

adres e-mail  ……………………………………………………………………….. 

b. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego wymienione są w 

Załączniku nr 8 do umowy 

c. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Wykonawcy: ……………………..; nr tel. 

…………………, adres e-mail …………………………………………. 

d. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Wykonawcy: 

……………………….……..; nr tel. ……………………, mail ……………………………………….. .  

7. Każda ze stron jest obowiązana poinformować pisemnie drugą stronę o każdorazowej zmianie swojego adresu 

oraz danych Osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, wymienionych w ust. 4 powyżej.  W przypadku 

uchybienia temu obowiązkowi, korespondencja dostarczona na ostatni znany adres jest uznawana za 

skutecznie dostarczoną, a próby skontaktowania się z osobami wskazanymi w ust. 4 w związku z realizacją 

Umowy, będą uznawane za skuteczne. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                                    ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2: Kopia polisy OC Wykonawcy. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


