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Załącznik nr 2 do SWZ 
 

PROJEKT  U M O W Y 
ZP-PGO/13/2021 

 
zawarta w dniu ………….…… w Siedliskach k/Ełku,  
pomiędzy:  
Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY" Sp. z o.o., Siedliska 77, 19-300 Ełk, 
wpisanym do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289055, NIP: 8481791107, 
Regon: 280239333, Kapitał zakładowy: 31 506 000,00 PLN, Numer rejestrowy w ramach BDO (Bazy 
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami): 000034346, w imieniu, którego 
działa: 
……………………………………………………………………………………………………………………….  
zwanym dalej Zamawiającym,  
 
a 
…………………………………………………………………………….………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą, 
o treści następującej: 
 

§ 1 
TRYB ZAWARCIA UMOWY 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy  
z dnia ……….r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
podstawowym na podstawie ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych               
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie.  

 
§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi w zakresie ochrony mienia oraz monitoringu terenu na 

rzecz Zamawiającego, mającej na celu: 
1) zabezpieczenie przed przedostaniem się osób nieuprawnionych na teren Zakładu  

w Siedliskach oraz trzech stacji przeładunkowych zlokalizowanych w Kośmidrach (Gmina 
Gołdap), Olecku i Białej Piskiej, 

2) ochronę mienia Zakładu i trzech stacji przeładunkowych przed kradzieżą i dewastacją, 
3) zabezpieczenie terenu Zakładu i trzech stacji przeładunkowych przed wjazdem pojazdów 

nieuprawnionych,  
4) kierowanie ruchem osób i pojazdów podczas sytuacji kryzysowych oraz w czasie akcji 

ratowniczej. 
2. Wykonawca posiada odpowiednie umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w 

związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas 
realizacji przedmiotu umowy, na kwotę min. 700.000,00 zł i zobowiązuje się utrzymać ich ważność 
przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. Przedmiot umowy obejmuje ochronę: 
1) całego terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach, w tym następujących 

obiektów i sprzętu zlokalizowanych na w/w terenie: 
a) budynek administracyjno-biurowy, 
b) punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów, 
c) budynek wag samochodowych, 
d) hala kompostowni wraz z obszarem biofiltra, 
e) hala sortowni odpadów wraz z częścią socjalną, pomieszczeniem kotłowni i warsztatami, 
f)   garaże samochodowe, 
g) plac manewrowy zlokalizowany obok garaży samochodowych, 
h) garaż kompaktora, 
i)   stacja paliw, 
j)   podczyszczalnia ścieków, 
k) kwatera składowiska odpadów, 
l)   budynek starego składowiska oraz garaż,  
m) maszyny i urządzenia na terenie Zakładu, 
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n) linia do segregacji odpadów, 
o) linia intensywnej stabilizacji tlenowej kompostowni, 
p) stacja transformatorowa,  
q) wagi samochodowe, 
r) zbiorniki i przepompownie, 
s) ogrodzenie, sieć oświetleniowa i sieć kamer przemysłowych, 
t)   teren magazynów surowcowych; 

2) terenu Stacji Przeładunkowej w Kośmidrach k/Gołdapi, w tym: 
a) kontener biurowo-socjalny, 
b) waga samochodowa, 
c) garaż, 
d) punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów, 
e) prasa z kontenerami przeładunkowymi, 
f)   ogrodzenie, sieć oświetleniowa i sieć kamer przemysłowych; 

3) terenu Stacji Przeładunkowej w Olecku, w tym: 
a) kontener biurowo-socjalny, 
b) waga samochodowa, 
c) garaż, 
d) punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów, 
e) prasa z kontenerami przeładunkowymi, 
f)   ogrodzenie i sieć oświetleniowa i sieć kamer przemysłowych; 

4)  terenu Stacji Przeładunkowej w Białej Piskiej, w tym: 
a) kontener biurowo-socjalny, 
b) waga samochodowa, 
c) garaż, 
d) punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów, 
e) prasa z kontenerami przeładunkowymi, 
f)   ogrodzenie, sieć oświetleniowa i sieć kamer przemysłowych. 

4.  Ochrona wykonywana będzie w następujący sposób: 
1) Ochrona terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów pełniona będzie w zakresie monitoringu 

elektronicznego oraz fizycznego dozorowania obiektów w drodze ustanowienia trzech 
jednoosobowych posterunków ochronnych. Posterunek wyposażony w terminale systemu 
antywłamaniowego i telewizji przemysłowej umożliwi również świadczenie monitoringu 
elektronicznego dla 3 stacji przeładunkowych umiejscowionych w Kośmidrach k/Gołdapi, 
Olecku i Białej Piskiej.  
a) Ochrona na pierwszym posterunku zlokalizowanym w budynku administracyjnym pełniona 

będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 24.00-07.00 oraz 18.00-24.00, w soboty  
w godzinach 24.00-07.00 oraz 14.00-24.00, niedziele i święta – ochrona całodobowa.  

b) Ochrona na drugim posterunku zlokalizowanym w stróżówce przy Punkcie wagowym 
pełniona będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-18.00 oraz w pracujące soboty 
w godzinach 07.00-14.00. Ochrona terenu Zakładu będzie wspomagana przez system 
antywłamaniowy i monitoringu wizyjnego zapewniony przez Zamawiającego. 

c) Ochrona na trzecim posterunku zlokalizowanym w dyspozytorni na hali sortowni pełniona 
będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 24.00-06.00 oraz od 22.00-24.00, w soboty  
w godzinach 24.00-06.00 oraz 12.00-24.00, w niedziele i święta – ochrona całodobowa. 

d) Ochrona terenu Stacji Przeładunkowej w Kośmidrach k/Gołdapi pełniona będzie w zakresie 
monitoringu elektronicznego w: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 15:00  
do godz. 7:00, w środę od godz. 17.00 do godz. 7.00, natomiast w: soboty, niedziele i święta 
– całodobowo. 

e) Ochrona terenu Stacji Przeładunkowej w Olecku pełniona będzie w zakresie monitoringu 
elektronicznego w: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 15:00 do godz. 7:00,  
w środę od godz. 17.00 do godz. 7.00, natomiast w: soboty, niedziele i święta – całodobowo. 

f)   Ochrona terenu Stacji Przeładunkowej w Białej Piskiej pełniona będzie w zakresie 
monitoringu elektronicznego: od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 do godz. 7.00,  
w soboty, niedziele i święta – całodobowo.  

2) Wykonawca zapewni transmisję sygnałów alarmowych z systemów alarmowych 
Zamawiającego do centrum operacyjnego.  

3) Wykonawca podczas świadczenia ochrony zapewni nadzór dyżurnego centrum operacyjnego  
z możliwością niezwłocznej reakcji patrolu interwencyjnego, składającego się z przynajmniej 
dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Przyjazd patrolu nastąpi, w czasie  
do 20 minut od momentu zgłoszenia sygnału o zagrożeniu osób lub mienia w obiekcie. Źródłem 
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sygnału alarmowego może być system alarmowy, pracownik ochrony lub pracownik 
Zamawiającego. 

4) Wykonawca zobowiązuje się do podłączenia centrali antywłamaniowej i przeciwpożarowej dla 
każdego z 4 obiektów objętych ochroną, łącznie 8 central typu wewnętrznego. Rodzaj użytego 
sprzętu telekomunikacyjnego oraz sposób podłączenia Wykonawca uzgodni z Wykonawcą 
systemów alarmowych, wskazanym przez Zamawiającego. 

5) Obiekty objęte przedmiotem umowy nie podlegają obowiązkowej ochronie zgodnie  
z Ustawy z dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995  
z późn.zm.) 

5.  Zadania ochrony: 
1) ochrona mienia przed kradzieżą lub zniszczeniem, 
2) zabezpieczenie terenu przed wjazdem pojazdów nieuprawnionych,  
3) podejmowanie stosownych działań w celu niedopuszczenia do kradzieży, dewastacji 

i uszkodzenia mienia wszystkich podmiotów znajdujących się na terenie Zakładu, oraz trzech 
stacji przeładunkowych, 

4) stały kontakt z policją i strażą pożarną w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego, 

5) przeciwdziałanie wchodzeniu na tereny chronione osób nieupoważnionych, 
6) niedopuszczanie do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia na chronionych obiektach, 
7) w przypadku podjęcia czynności ochronnych ujęcie sprawcy i przekazanie go Policji, a także 

zabezpieczenie obiektów do czasu przybycia przedstawiciela Zamawiającego lub osoby przez 
niego upoważnionej, 

8) w przypadku zbrojnego napadu rabunkowego, podjęcie działań obserwacyjno-blokadowych 
i współdziałanie z funkcjonariuszami Policji w likwidacji zagrożenia. 

9) wykonywanie jednego obchodu na godzinę na terenie Zakładu w Siedliskach, 
10) otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej na terenie ZUO w godzinach pracy Zakładu,   
11) kontrola pojazdów wjeżdżających na teren Zakładu po godzinach otwarcia, 
12) reagowanie oraz podejmowanie odpowiednich działań zgodnie z Instrukcją w przypadku 

włączenia się systemów alarmowych, zainstalowanych na terenie Zakładu, w tym instalacji 
wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz instalacji gaśniczej zraszaczowej, oraz trzech stacji 
przeładunkowych, 

13) kierowanie ruchem w czasie akcji ratowniczej, 
14) podejmowanie wszelkich działań niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi ochrony oraz 

zawiadamianie w razie konieczności: kierownictwa Zamawiającego, Policji, Straży Pożarnej lub 
Pogotowia Ratunkowego w celu podjęcia stosownych działań, 

15) niezwłoczne powiadamianie upoważnionych pracowników Zamawiającego o każdym 
stwierdzonym przypadku niewłaściwego zabezpieczenia obiektu lub uszkodzeniach instalacji  
i urządzeń w obiekcie, stwierdzonych próbach włamania i innych czynach przestępczych, 

16) sprawdzenia po godzinach pracy zakładu stanu zabezpieczenia wszystkich obiektów oraz 
wygaszenia zbędnego oświetlenia, 

17) bieżące prowadzenie raportu ze zdarzeń (obejmującego dozór fizyczny i monitoring wizyjny), 
oraz przekazywanie go raz w miesiącu Zamawiającemu i na każde żądanie Zamawiającego, 

18) udział w szkoleniach prowadzonych przez odpowiednie służby ratownicze, odbytych  
na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, 

19) codzienne informowanie przedstawicieli kierownictwa Zamawiającego o przebiegu dyżuru,  
w tym o wszelkich zdarzeniach mających miejsce podczas jego przebiegu wraz z dokonywanie 
odpowiednich adnotacji pisemnych; 

20) ewidencjonowanie numerów rejestracyjnych, marek i typów wszelkich pojazdów chcących 
wjechać na teren Zakładu poza godzinami jego otwarcia. 

21) identyfikowanie osób uprawnionych do wejścia/wyjścia, wjazdu/wyjazdu na teren/z terenu 
ZUO, w tym m.in.: pracowników, przewoźników, dostawców, serwisów maszyn i urządzeń, firm 
świadczących stałe usługi (np. sprzątania), przedstawicieli handlowych i innych uzgodnionych z 
Kierownictwem Spółki, 

22) udzielanie ogólnych informacji na temat ZUO i PDGO, w zakresie ustalonym z Kierownictwem 
Spółki, 

23) otwieranie/zamykanie szlabanu, w celu ograniczenia nieautoryzowanych wejść/wjazdów, 
24) niedopuszczanie do blokowania ciągów komunikacyjnych w pobliżu szlabanu wjazdowego na 

terenie chronionym, 
6.  Postanowienia dodatkowe: 

1) Dla każdego z chronionych obiektów, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania planu 
ochrony obiektu, zawierającego zasady organizacji i wykonywania ochrony, uwzględniając 
postanowienia i uregulowania dotyczące zagrożeń, określone przez Zamawiającego w Instrukcji 
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Bezpieczeństwa Pożarowego i Instrukcji Technologiczno – Ruchowej w zakresie ochrony ppoż. 
Plan ochrony powinien też uwzględnić wykorzystanie posiadających przez Zamawiającego 
systemów alarmowych, gaśniczych  i monitoringu elektronicznego. 

2) Plan ochrony obiektu Wykonawca sporządzi w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze stron, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Plan ochrony przed 
wprowadzeniem do realizacji Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego. Zmiany 
w planie ochrony wymagają formy pisemnej.  

3) Do czasu zatwierdzenia planu ochrony, Wykonawca będzie realizować ochronę na zasadach 
uzgodnionych z Zamawiającym. 

4) Zamawiający zapewni Wykonawcy: 
a) pomieszczenia portierni zlokalizowane w budynku administracyjnym na terenie Zakładu, 
b) pomieszczenie dyspozytorni zlokalizowane w hali sortowni na terenie Zakładu, 
c) pomieszczenie stróżówki zlokalizowane przy Punkcie wagowym na terenie Zakładu, 
d) możliwość korzystania z linii telefonicznych w celach związanych wyłącznie  

z wykonywaniem usługi.   
5) Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, ma obowiązek przedstawienia legitymacji 

kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, w przypadku stwierdzenia braku 
niniejszych dokumentów, pracownik zostanie odsunięty od pracy. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu „z góry” miesięcznych 
grafików służb z wyszczególnieniem godzin pracy pracowników ochrony fizycznej, które będą 
wymagały zatwierdzenia przez Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu. 

7) Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji zadań ochronnych do prowadzenia 
dokumentacji z ich wykonania w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

8) Zamawiający sprawdzać będzie celowość dokonywanych połączeń telefonicznych.  
W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionego użycia telefonu Zamawiający obciąży Wykonawcę 
kosztami tych połączeń. 

9) Zamawiający będzie dokonywać okresowego kontrolowania realizacji usługi przez Wykonawcę 
poprzez bezpośrednią wizytację posterunków ochrony jak i analizę materiału z rejestratorów 
monitoringu wizyjnego. Uwagi osób kontrolujących będą zapisywane w książce dyżurów. 

10) Wykonawca zapewni umundurowanie i wyposażenia pracowników ochrony, środki łączności 
bezprzewodowej, w środki przymusu bezpośredniego wynikające z Ustawy z dn. 22 sierpnia  
1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995 z późn.zm.) oraz  
w identyfikatory. 

11) Wykonawca zabrania używania komputera z oprogramowaniem, przeznaczonego do realizacji 
monitoringu elektronicznego, do celów nie związanych z prowadzeniem ochrony.  

12) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych  
z wykonywanym zakresem prac, a w szczególności mających wpływ na stan bezpieczeństwa 
Zamawiającego, dotyczących systemu zabezpieczenia stosowanego przez Zamawiającego  
w chronionych obiektach, w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu. 

7. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi przy szacowanej ilość godzin pracy dla trzech 
posterunków (I – budynek administracyjny w Siedliskach, II- stróżówka przy punkcie wagowym  
w Siedliskach,  III – dyspozytornia w hali sortowni w Siedliskach) wynoszącej 26349 h w ramach 
zamówienia podstawowego oraz ewentualne poszerzenie zamówienia o 7905 h w ramach 30% 
prawa opcji– zakres fakultatywny tj. uprawnienia Zamawiającego do rozszerzenia zamówienia 
podstawowego o wskazany zakres w przypadku zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego  
w okresie 24 miesięcy.  

8. Realizacja usługi w ramach prawa opcji nastąpi na wniosek Zamawiającego po przekroczeniu 
szacunkowych ilości godzin świadczenia usługi w ramach zamówienia podstawowego. 

9. Zamawiający w trakcie realizacji niniejszego zamówienia może, ale nie musi skorzystać z prawa 
opcji. Realizacja usługi z prawa opcji nastąpi na wniosek Zamawiającego po przekroczeniu 
szacunkowych ilości godzin świadczenia usługi zamówienia podstawowego. 

10. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje 
żadne roszczenie z tego tytułu.  

11. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest: ………………………………………… 
12. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest: ……………………………………. 
 

§ 3 
Wartość umowy i zasady rozliczenia 

1. Wartość wynagrodzenia podstawowego przysługującego Wykonawcy nie może przekroczyć 
kwoty:…………………… złotych brutto, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług  
tj.: ………………………… złotych netto. 
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2. Wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w ramach prawa opcji nie może przekroczyć 
kwoty:…………………… złotych brutto, tj. z uwzględnieniem podatku  
od towarów i usług tj.: ………………………… złotych netto. 

3. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy jest 
wynagrodzenie miesięczne określone na podstawie iloczynu: 
1) ceny jednostkowej za 1 godzinę usługi dla 1 posterunku wynoszącą …… zł netto, …….zł brutto 

oraz 
2) ilości godzin świadczonej usługi w danym miesiącu oraz 
3) ilości posterunków 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury. Warunkiem wystawienia faktury jest sporządzenie i przyjęcie 
przez Zamawiającego grafików dyżurów. 

5. Należność będzie płatna przelewem, wyłącznie na firmowy rachunek bankowy wykonawcy  
z Białej Listy Podatników VAT, metodą podzielonej płatności (konto bankowe zgłoszone  
w wykazie KAS). Wskazanie do zapłaty numeru rachunku niezaewidencjonowanego w Białej Liście 
Podatników VAT, uniemożliwi przekazanie płatności. W takiej sytuacji termin, wskazany  
w ust. 2 powyżej, biegnie od daty dostarczenia właściwego numeru rachunku bankowego. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 
7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

 
§ 4 

Obowiązki wykonawcy 
1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy z należytą starannością przewidzianą                     

dla prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na jej właściwym i terminowym wykonaniu, 
przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wszystkich 
wymagań przewidzianych prawem. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym 
okresie realizacji Umowy.  

 
§ 5 

Potencjał wykonawcy 
Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania umowy personel wskazany na etapie 
postępowania przetargowego. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim 
w trakcie realizacji Przedmiotu  Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie  
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie po 
otrzymaniu propozycji zmiany wskazanych osób zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy 
kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji  
i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

 
§ 6 

Informacje poufne 
1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 

Umowy będą traktowane jako poufne. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy 
bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania 
do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę. 

2. Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się: 
1) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych; 
2) informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem 

niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez 
Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne; 

3) informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych 
klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie 
zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne. 

3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest 
wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu 
władzy publicznej. 

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i dokumentów oraz 
przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy. 

5. Informacje nie stanowiące informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być 
ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony 
przez Zamawiającego. 
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§ 7 
Zmiany terminu umowy 

1. Strony przewidują możliwość zmiany terminów realizacji Umowy, wyłącznie z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy,  
w następujących przypadkach siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia 
zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie 
można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. 

2. Do zmiany terminu Umowy § 8 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 8 
Zmiany umowy 

1. Strony (poza przypadkami przewidzianymi w ustawie Pzp), przewidują możliwość dokonania  
w Umowie następujących zmian: 
1) skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia 

okoliczności wskazanej w § 7 
2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących okolicznościach  

w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy: 
1) w razie zmiany ustawowej stawki podatku VAT – stosownie do zmiany tej stawki.  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych na podstawie 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 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, 

5) gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia 
byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą  
w rozumieniu art. 357 ze znaczkiem 1 Kodeksu Cywilnego i zmiana wynika z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy. 

3. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, które w ocenie Wykonawcy 
mają wpływ na koszt wykonania przez niego zamówienia i winny skutkować zwiększeniem                 
jego wynagrodzenia za wykonanie Umowy, obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie                          
do Zamawiającego pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty 
zwiększonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego zwiększenia, zawierającego:  
1) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2, wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 

i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie 
Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia, a wpływem zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 na kalkulację wynagrodzenia. 
Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca 
obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub minimalnej 
stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających 
z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 
dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 
podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej lub 
minimalnej stawki godzinowej; 

2) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 3, wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 
i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie 
Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 na kalkulację 
wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3. 

5. Zamawiającemu przysługuje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, żądanie 
udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów, księgowych dokumentów źródłowych,  
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w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy 
wprowadzenia zmiany. 

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 obejmować 
będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku            
VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki na ubezpieczenia społeczne                
lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

7. Zmiany wysokości wynagrodzenia obowiązywać będą od dnia wynikającego z zawartych w tym 
zakresie aneksów do umowy. 

8. Łączna waloryzacja wynagrodzenia w okresie trwania umowy jest możliwa do wysokości 
maksymalnie 10% pierwotnej wartości umowy.  

9. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Wykonawca powiadomi pisemnie 
Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do Umowy. 

 
§ 9 

Kary umowne 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za wady, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy w formie kar umownych. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca oraz za odstąpienie od 
umowy przez Wykonawcę z przyczyn nienależących do Zamawiającego, w wysokości 10% 
umownego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, określonego w § 3. ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% umownego 
wynagrodzenia brutto. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w przystąpieniu do wykonaniu 
umowy, w wysokości 0,5% umownego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1  za każdy 
dzień zwłoki. 

5. Kary umowne mogą być potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez konieczności 
uzyskania zgody Wykonawcy.  

6. Za nienależyte wykonanie umowy w danym dniu Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy 
zapłaty kary umownej w wysokości 1 000,00 zł brutto, stwierdzone protokolarnie przez strony. 

7. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy  
z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących  
w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 
zatrudnienia pracowników wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oraz liczby 
miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za 
każdą osobę poniżej liczby pracowników wskazanej przez Wykonawcę/Podwykonawcy  
w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik Nr 4 do ogłoszenia. 

8. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia  
od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 

9. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający 
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto. 
 

 
§ 10 

Cesja wierzytelności 
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić ani obciążać praw wynikających 
z umowy w tym w szczególności : 

1) zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności  powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy; 
2) zawierać innych umów, których skutkiem jest zamiana wierzyciela; 
3) zawierać umów zastawu oraz innych umów zmierzających do ustanowienia zabezpieczenia               

na wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. 
 

§ 11 
Powierzenie danych osobowych 

1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 

2. Naruszenie ochrony danych osobowych - naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do 
przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, 
nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 

3. Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak 
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie bez 
względu na ich formę papierową, elektroniczną, ustną. 

4. Wykonawca oświadcza, iż stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz środki 
bezpieczeństwa spełniające wymogi art. 32 RODO zabezpieczające dane osobowe przed ich 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 
przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą lub 
nieuzasadnioną modyfikacją.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 
wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie tajemnicy (o której mowa w art 28 ust. 3 pkt. b 
RODO) zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

7. W miarę możliwości wykonawca pomaga zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się 
z obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, której dane dotyczą, wymienionych w art. 15-22 
RODO. W szczególności wykonawca zobowiązuje się – na żądanie Zamawiającego – do 
przygotowania i przekazania Zamawiającemu informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, 
której dane dotyczą, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego. 

8. W sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, wykonawca zobowiązuje się do: 
1) przekazania informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 24 godzin 

od jego wykrycia, w tym informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO; 
2) przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane 

dotyczą, i przekazania wyników tej analizy w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia 
stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych; 

3) przekazania na żądanie Zamawianemu wszystkich informacji niezbędnych do zawiadomienia 
osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 3 RODO, w ciągu 48 godzin od wykrycia 
zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych; 

4) niezwłocznego poinformowania o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności 
administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych,  
o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych 
danych osobowych, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania 
powierzonych danych osobowych, w szczególności prowadzony przez organ nadzorczy. 

9. Zamawiający zgodnie z art 28 ust. 3 pkt. h RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane 
przez Wykonawcę spełniają postawienia Umowy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez 
Strony na 10 dni przed planowaną kontrolą.   

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w art. 28 i 32 RODO. 

11. W przypadku stwierdzenia uchybień podczas kontroli, wykonawca będzie zobowiązany  
do usunięcia uchybień w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

12. Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim w związku 
z wykonywaniem niniejszej umowy niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  z niniejszą 
Umową. 

13. W przypadku nałożenia na Administratora prawomocnej kary w związku z niezgodnym z prawem 
przetwarzaniem danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, Podmiot przetwarzający 
poniesie wobec Administratora odpowiedzialność w wysokości 100% kary nałożonej na 
Administratora oraz dalsze koszty związane z ewentualnymi działaniami naprawczymi. 

14. Wykonawca po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu Umowy trwale usunie wszelkie sporządzone,  
w związku lub przy okazji wykonywania umowy, zapisy zawierające powierzone do przetwarzania 
dane osobowe. 

15. Strony zobowiązują się we własnym zakresie zrealizować obowiązek informacyjny zgodny z art.13 
ust. 1 i 2 RODO i poszerzony o informacje z art. 14 ust. 1 i 2 RODO względem osób, które 
wskazały jako upoważnione do kontaktu w sprawie realizacji Umowy oraz osób których usługa 
dotyczy i dane ich zostały powierzone. 
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§ 12 
Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 

1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum  
są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy. 

2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez 
cały czas trwania umowy. 

3. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum  
w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych 
Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. 

 
§ 13 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy 
Przedmiot umowy zostanie wykonywany przez okres 24 miesięcy, od dnia 28.02.2022 r., od godz. 
07.00 
 

§ 14 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  
o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu; 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 21 dni od dnia uzyskania przez 
niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 
1) Narusza obowiązki opisane w umowie. 
2) Jeżeli zwłoka w wykonaniu umowy w określonym § 13 terminie, przekroczy 21 dni. 
3) Popada w stan likwidacji lub grozi mu stan upadłości. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.5 
 

§ 15 
Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

1. Usługi objęte Przedmiotem Umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, wchodzących w skład personelu, przy pomocy 
którego Wykonawca świadczyć będzie Przedmiot Umowy, na inne posiadające co najmniej taką 
samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje. Na dokonanie takiej zmiany Wykonawca musi uzyskać 
pisemną akceptację Zamawiającego. 

3. Wykonawca przed rozpoczęciem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu pisemne 
oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie powinno zawierać  
w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że czynności o których mowa w ust. 1 przy realizacji niniejszej umowy wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Załącznikiem do oświadczenia, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim będą kopie umów o pracę wszystkich osób wskazanych  
w oświadczeniu, zanonimizowane w zakresie wszystkich danych osobowych zatrudnionych  
(w szczególności numerów PESEL, adresów zamieszkania) z wyjątkiem: imienia i nazwiska, daty 
zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. Wykonawca jest zobowiązany  
do aktualizacji oświadczenia nie później niż przed dopuszczeniem do pracy osób niewskazanych  
w poprzednio przekazanym oświadczeniu. Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia  
w każdym czasie, podczas realizacji umowy niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynności, 
o których mowa w ust. 1 wykonywane są przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

 
§ 16 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci Aneksu 

do Umowy, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje inaczej. 
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2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze stron. 

 
 
 

Zamawiający           Wykonawca 
 
 

 


