
 

Załącznik nr 2B do SWZ  
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG 

związanych z zabezpieczeniem sanitarnym podczas Europejskiego Forum Przyszłości, które 
odbędzie się w dniach 6-8 października 2021 r. w Katowicach 

(dalej: Umowa)  
 
zawarta w dniu __.__.2021 r. w Katowicach pomiędzy: 
 
Śląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-599) przy ul. Żeliwnej 38, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, 
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000824122, NIP: 
6342972979; REGON: 385412081; posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł;  
 
reprezentowanym przez:  ……………………….  
     
 
zwana w dalszej części Umowy „Zamawiający”  
 
a  

………………….. z siedzibą w …………………. (…-………….) przy ul. ……………………., wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………… pod numerem KRS: …………………., 
NIP: ………….. REGON: ……………….. 
zwana w dalszej części Umowy „Wykonawcą” 
 
zwane dalej łącznie „Stronami”,  
 
o następującej treści:  

§ 1. 
[Przedmiot Umowy]  

 
Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na 
rzecz Zamawiającego usług związanych z zabezpieczeniem sanitarnym podczas Europejskiego Forum 
Przyszłości, które odbędzie się w dniach 6-8 października 2021 r. w Katowicach (dalej: EFP) w zamian 
za wynagrodzenie szczegółowo określone w § 5 Umowy.  
 

§ 2. 
[Oświadczenia Stron] 

 
1. Zamawiający oświadcza, że wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego jest 

organizatorem EFP, które obędzie się w dniach 6-8 października 2021 r. w Katowicach. EFP 
odbędzie się w formule hybrydowej – stacjonarnie z udziałem gości na Stadionie Śląskim oraz 
z możliwością udziału zdalnego. Wydarzenie zostanie przeprowadzone z zachowaniem 
obowiązujących standardów bezpieczeństwa epidemicznego 

 
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje doświadczeniem w zabezpieczeniu sanitarnym imprez 

masowych oraz innych wydarzeń o charakterze masowym, pozwalające na ich sprawne, 
bezpieczne, zgodne z wszelkimi wymogami prawnymi i sanitarnymi przeprowadzenie tego typu 
wydarzeń.  

 
 



 

 
§ 3. 

[Zobowiązania Wykonawcy] 
 

Wykonawca na podstawie Umowy zobowiązuje się do: 
 

1) realizacji usługi w  terminie od 05.10.2021 do 08.10.2021 na terenie Stadionu Śląskiego, 
przygotowanego przez Wykonawcę do realizacji poboru materiału w godzinach pracy 
określonym przez Zamawiającego do dnia  04.10.2021 oraz w wytypowanych hotelach na 
ternie Katowic, 

2) zapewnienia płynnej pracy przy pobieraniu wymazów oraz przy weryfikacji temperatury, 
3) zapewnienia koordynatora pracy który będzie w sposób ciągły współpracował z osobą 

wskazaną z strony Zamawiającego, 
4) zapewnienia pracy laboranta do przeprowadzenia badań, 
5) zapewnienia środków ochrony indywidualnej dla pracowników zgodnie z zaleceniami pracy z 

materiałem i osobami potencjalnie zakaźnymi, 
6) zapewnienia jednolitej metody i rozpoznania wyniku testu w sposób ciągły umożliwiający 

identyfikację osoby oraz wyniku, 
7) zapewnienia pracy stanowiska do badań próbek bez potrzeby wykorzystania komory 

laminarnej, warunkujące możliwość prowadzenia badań w pomieszczeniach nie 
spełniających warunków czystości laboratoryjnej, 

8) dostarczania gotowych zestawów do poboru, ekstrakcji i badania materiału biologicznego, 
9) realizacji założonej metody poboru materiału: wymaz z noso-gardzieli; 
10) zapewnienia czasu oczekiwania na wynik jednoznaczny nie dłuży niż 80 min od momentu 

poboru; 
11) zapewnienia udziału w wykonywaniu przesiewowych testów w kierunku Covid-19 osób 

posługujących się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym; 
12) zapewnienia walidacji każdej partii badanych testów poprzez dostarczone bufory walidacyjne 

negatywnego w formie gotowej do użycia bez konieczności prowadzenia dodatkowych 
czynności,  a bufor walidacyjny wynik dodatni w formie liofilizowanego ekstraktu do 
rozcieńczania wodą do wstrzyknięć, 

13) realizacji minimum 100 testów 
14) koszt jednostkowy testu musi zawierać w sobie całość procesu opisanego powyżej. 

 
§ 4. 

[Zobowiązania Zamawiającego] 
 

Zamawiający zobowiązuje się do: 
 

1) zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 Umowy;  
2) udostępnienia na rzecz Wykonawcy niezbędnej infrastruktury umożliwiającej zapewnienie 

zrealizowania obowiązków, o których mowa w § 3 Umowy - szczegółowe warunki dotyczące 
udostępnienia infrastruktury zostaną uregulowane przez Strony w trybie roboczym w trakcie 
wykonywania Umowy (w formie komunikacji email); 

3) udzielania wsparcia, doradztwa, niezwłocznego udostępniania informacji niezbędnych do 
prawidłowego wykonywania przez Strony obowiązków wynikających z Umowy.  

 
 
 



 

 
§ 5. 

[Wynagrodzenie] 
 

1. Za zrealizowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obowiązków, o których mowa w § 3 
Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy łącznej kwoty 
……………………… zł (słownie: …………………. złotych) netto, powiększonej o należny podatek VAT (23 
%) w wysokości ………………….. zł,  tj. łącznie kwoty ……………………… zł brutto).  
 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej płatne będzie jednorazowo na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę i dostarczonej Zamawiającemu do siedziby Zamawiającego po 
realizacji przedmiotu Umowy. Podstawą do wystawienia faktury będzie zaakceptowany przez 
Zamawiającego raport z wykonania usługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia 
raportu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 5 dni od dnia wykonania usługi. 

 
3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.  
 

4. Strony zgodnie ustalają, iż płatność za fakturę wystawioną przez Wykonawcę będzie dokonana 
przez Zamawiającego z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment),                      
o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie 
wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.  Zamawiający zastrzega,                     
że płatność zostanie zrealizowana pod warunkiem, że w dniu planowanej zapłaty, rachunek 
bankowy podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku Wykonawcy figurujący w wykazie 
(tzw. białej liście podatników VAT), o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług. Brak wskazanego przez Wykonawcę rachunku w wykazie, o 
którym mowa powyżej spowoduje wstrzymanie zapłaty należności wynikającej z wystawionej 
faktury. Wstrzymanie zapłaty nie będzie przy tym traktowane jako opóźnienie lub zwłoka 
Zamawiającego, w szczególności zaś nie będzie stanowiło podstawy dla naliczania odsetek za 
opóźnienie. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.  

6. Wykonawca w ramach niniejszej umowy może wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną 
– należy przez to rozumieć spełniającą wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem 
platformy fakturę elektroniczną, o której mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.                          
o podatku od towarów i usług. W przypadku gdy Wykonawca wysyła ustrukturyzowane faktury 
elektroniczne, wykorzystuje własne konto na platformie, chyba, że upoważnił do ich wysyłania inną 
osobę lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Jeżeli ustrukturyzowaną 
fakturę elektroniczną wysyła upoważniona osoba lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, w ich treści zamieszcza się stosowną informację o Wykonawcy. 
Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami o podatku 
od towarów i usług oraz danych zawierających: a) informacje dotyczące odbiorcy płatności, b) 
wskazanie umowy zamówienia publicznego. W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej mogą 
być zamieszczone także inne dane, jeżeli są niezbędne ze względu na specyfikę zamówienia. 

 



 

 
§6.  

 [Odpowiedzialność] 
 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy.  

 
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5. 
 

3. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu 
umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 
umowy brutto. 

4. Łączna wysokość kar umownych, których może żądać każda ze Stron od drugiej Strony wynosi 20 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5. 

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Umowy lub podejmowania 
przez jedną ze Stron zawinionych działań, które mają wpływ na realizację Umowy, druga Strona ma 
prawo do wyznaczenia dodatkowego terminu wzywającego do wykonania i/lub należytego 
wykonania i/lub zaprzestania zawinionych działań mających wpływ na wykonywanie Umowy; po 
jego bezskutecznym upływie jest ona uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym.  

 
6. W okresie obowiązywania oraz po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy każda Strona będzie 

odpowiedzialna wobec drugiej Strony, na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym, za 
roszczenia osób trzecich podniesione wobec jednej Strony, a wynikające z braku dołożenia należytej 
staranności przez drugą Stronę.  

 
7. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wobec osób trzecich zaciągnięte 

przez drugą Stronę w celu wykonania obowiązków określonych w Umowie. 

8. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony w przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek ze zobowiązań umownych 
w przypadku, gdy do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania dojdzie na skutek 
działania siły wyższej (tj.: zdarzenia zewnętrznego niezależnego od Stron, którego Strony nie mogły 
przewidzieć, ani któremu nie mogły zapobiec, takiego jak w szczególności:  powódź, cyklon/orkan 
lub inne zjawisko pogodowe lub sejsmiczne, strajki o zasięgu krajowym, akty władzy państwowej, 
w tym publicznie ogłoszona żałoba, działania wojenne, atak hackerów lub inne akty sabotażu 
stanowiące wynik przestępstwa, akty terroru lub publicznie ogłoszone zagrożenie aktami terroru, 
zagrożenie epidemiologiczne). Strona powołująca się na istnienie okoliczności siły wyższej ma 
obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym drugą Stronę oraz uzasadnić powołanie się na tę 
okoliczność. W takim przypadku Strony postanowią o dalszym trybie postępowania, a w 
szczególności o ewentualnym sposobie realizacji umowy przez Strony.  

9. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której dojdzie do przedłużenia lub 
wprowadzenia nowych, na mocy aktów prawa powszechnie obowiązującego obostrzeń związanych 
z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a które to obostrzenia będą miały 
wpływ na możliwość lub sposób realizacji przedmiotowej umowy.                           



 

 
 

§ 7.  
[Czas trwania Umowy] 

 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 8 października 2021 r. 
2. Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni dnia powzięciu wiadomości o wystąpieniu 

przypadku siły wyższej, o której mowa w § 6 ust. 8 oraz okoliczności, o której mowa w § 6 ust. 9 
Umowy. 

 
§ 8. 

[Zakaz cesji] 
 

Strony postanawiają, iż prawa i obowiązki oraz wszelkie roszczenia wynikające z Umowy nie mogą 
zostać przeniesione na osoby trzecie bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Stron.  

 
§ 9. 

[Klauzula poufności] 
 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy przed osobami trzecimi oraz 
niewykorzystywania w żaden inny sposób niż w celu wykonywania Umowy informacji poufnych, 
którymi są wszelkie powzięte w związku ze współpracą informacje medyczne oraz dane dotyczące 
działalności handlowej, spraw finansowych, ekonomicznych, technologicznych, technicznych i 
organizacyjnych Stron lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, niezależnie od formy 
powziętej informacji. 

2. Informacje poufne stanowią w szczególności:  
 

a. nieznajdujące się w domenie publicznej informacje ekonomiczne, finansowe, handlowe, 
techniczne, informatyczne, personalne, technologiczne, marketingowe, prawne, 
organizacyjne, know-how i strategiczne dotyczące którejkolwiek ze Stron Umowy lub 
jakiegokolwiek podmiotu powiązanego organizacyjnie, kapitałowo lub poprzez zawierane 
transakcje z którąkolwiek ze Stron; 

b. dane szczególnie chronione lub objęte tajemnicą na mocy ustaw, m. in., dane objęte 
tajemnicą bankową czy autorską; 

c. dane medyczne oraz dane osobowe uczestników EFP poddanych testom; 
d. informacje posiadające wartość gospodarczą, które nie są powzięte ściśle w związku ze 

współpracą, a które Strona poznała wskutek błędu lub niedochowania należytej 
staranności drugiej Strony.  

 
3. Zobowiązanie do zachowania informacji poufnych w tajemnicy nie znajduje zastosowania do: 

 
a. ujawniania informacji poufnych pracownikom lub doradcom Stron, jeżeli jest to wymagane 

w celu realizacji postanowień Umowy, o ile ci pracownicy lub doradcy będą zobowiązani 
do zachowania poufności przekazywanych im informacji; 
 

b. informacji poufnych podanych do publicznej wiadomości lub z innych przyczyn 
powszechnie znanych; 

 
c. informacji poufnych, co do których obowiązek ujawnienia wynikać będzie z nakazu prawa 

lub decyzji organów władzy publicznej, pod warunkiem poinformowania Strony, której 
informacje poufne dotyczą, o obowiązku ujawnienia informacji poufnych wraz z 



 

załączeniem dokumentów potwierdzających istnienie takiej konieczności. 
 

4. Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje przez cały czas trwania Umowy oraz 
przez kolejne 24 miesiące po zakończeniu jej obowiązywania. 
 

5. Strony zobowiązują się do wzajemnego zwrotu, bądź w przypadku jego niemożliwości, do trwałego 
usunięcia informacji poufnych pozyskanych w toku wykonywania Umowy, niezwłocznie po jej 
wygaśnięciu, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 

 
§ 10. 

[Rozwiązywanie sporów] 
 

Strony deklarują, iż wszelkie kwestie sporne powstałe w wyniku wykonywania bądź interpretowania 
Umowy będą rozstrzygane na drodze polubownej, a jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, spory 
pomiędzy Stronami będą rozstrzygane ostatecznie przez sąd powszechny właściwy ze względu na 
siedzibę Zamawiającego.  

 
§ 11. 

[Klauzula salwatoryjna] 
 

W przypadku, gdyby jakiekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane przez Sąd lub inną 
odpowiedzialną władzę za nieważne lub niepodlegające wykonaniu, wówczas takie postanowienie 
uznane zostanie za usunięte z Umowy, a pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy. Strony 
Umowy zobowiązują się wspólnie dążyć do zastąpienia postanowień uznanych za nieważne lub za 
niepodlegające wykonaniu innymi postanowieniami ważnymi lub podlegającymi wykonaniu, które w 
jak największym stopniu będą oddawać prawne, ekonomiczne i komercyjne cele postanowień 
usuniętych zgodnie z niniejszym paragrafem.  
 

§ 12. 
[Dane osobowe] 

 
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Śląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. 
2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą przez Zamawiającego w celu: 

a) zawarcia umowy, a następnie należytej realizacji przedmiotu umowy - na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(„RODO”); 

b) wykonania obowiązków Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów w 
zakresie rachunkowości, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych – na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

c) ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi 
realizację prawnie uzasadnionego interesu Zamawiającego jako Administratora – 
podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat, liczony od wykonania 
przedmiotu umowy przez Zamawiającego, chyba że przepisy prawa, w tym prawa Unii 
Europejskiej, przewidują inne okres przechowywania. 

4. Dane osobowe Wykonawcy mogą być udostępniane przez Zamawiającego obsłudze prawnej, 



 

informatycznej, bankom w zakresie realizacji płatności oraz podmiotom archiwizującym 
dokumenty. Dane osobowe Wykonawcy mogą być również przekazywane przez Zamawiającego 
podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, w tym wydania ich 
kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu 
oraz prawo do przenoszenia danych. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że 
przetwarzanie jego danych przez Zamawiającego narusza przepisy RODO. 

7. Podanie przez Zleceniobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie 
uniemożliwi zawarcie niniejszej umowy. 

8. Decyzje dotyczące danych osobowych Zleceniobiorcy nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. 

 
§ 13. 

[Komunikacja między Stronami] 
 

1. Strony wyznaczają następujące osoby kontaktowe odpowiedzialne za realizację Umowy: 
 

a. ze strony Zamawiającego:  
imię i nazwisko: ____________ 
adres e-mail: ____________ 
numer telefonu: ____________ 

b. ze strony Wykonawcy:  
imię i nazwisko: ____________ 
adres e-mail: ____________ 
numer telefonu: ____________ 

 
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 powyżej nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga dla swojej 

skuteczności poinformowania o tym fakcie drugiej Strony. 
 

3. Wszelkie wnioski, zastrzeżenia, wyjaśnienia, zawiadomienia, wykonywanie obowiązków 
sprawozdawczych, będą uważane przez Strony za dokonane skutecznie, jeżeli będą dokonane 
przez osoby wskazane w ust. 1 pkt a i b powyżej lub przez osoby posiadające prawo do 
reprezentowania Strony zgodnie z informacjami ujawnionymi w odpowiednich rejestrach 
sądowych, na adres wskazany w komparycji Umowy, chyba że Strona Umowy w trakcie jej trwania 
powiadomi na piśmie drugą Stronę o zmianie adres do doręczeń.  

 
 

§ 14 
WYMÓG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę ̨ lub Podwykonawcę ̨ na podstawie 
stosunku pracy osób którymi Wykonawca będzie się posługiwał w zakresie realizacji 
zamówienia, tj. koordynator świadczonych usług oraz inni jeżeli wykonanie tych czynności 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).  

2. W czasie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  



 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania usług. 
3. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w tym wezwaniu dowody 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 
realizacji Umowy: 
1)  oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
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; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 
do zidentyfikowania. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. 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 w ust. 1 czynności.  

5. Skierowanie – do wykonywania czynności określonych w ust. 1 – osób niezatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę, stanowić będzie podstawę do nałożenia kary umownej przez 
Zamawiającego na Wykonawcę w wysokości iloczynu minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w 
chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 
zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę) oraz liczby miesięcy w okresie 
realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdy przypadek. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

 



 

§ 15. 
ZMIANY UMOWY 

1.  Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2.  Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 PZP: 
a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 
b) z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie prac będących 

przedmiotem Umowy w określonym pierwotnie terminie, 
c) obniżenia przez Wykonawcę ceny usługi będącej przedmiotem Umowy - zmiana ta nie 

wymaga sporządzania aneksu do Umowy, 
d) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację Umowy – w razie udokumentowanej przez 

Wykonawcę niemożliwości dalszego świadczenia usług przez określoną osobę, w 
szczególności: zakończenia przez tę osobę stosunku prawnego z Wykonawcą lub choroby. 
W tych okolicznościach warunkiem dokonania zmiany jest wskazanie nowej osoby o 
kwalifikacjach zgodnych z wymaganymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

e) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług 
lub robót budowlanych, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa – usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu 
podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 
warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla zamawiającego,  
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 
pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 
łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem 
należycie uzasadnionych przypadków;  

f)   jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie 
modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną 
zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy 

3.  Wszelkie zmiany, zarówno istotne, które wraz z warunkami ich wprowadzenia zostały 
przewidziane Umową lub których wprowadzenie możliwe jest zgodnie z przepisami prawa. 

4.  Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron, w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Zmiany będą dokonywane w postaci aneksów do Umowy, chyba że w Umowie 
wskazano inaczej. 

 
 
 

§ 16 
 [Postanowienia końcowe] 

 
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.  

 



 

3. Do Umowy zostały załączone:  
a. Załącznik nr 1 – informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru KRS dla 

Zamawiającego i/lub dokument potwierdzający możliwość zawarcia Umowy przez osoby 
podpisujące Umowę w imieniu Zamawiającego.  

b. Załącznik nr 2 – informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru KRS dla 
Wykonawcy i/lub dokument potwierdzający możliwość zawarcia Umowy przez osoby 
podpisujące Umowę w imieniu Wykonawcy.  

c. Opis przedmiotu zamówienia  
 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 
Zamawiającego. 

 
 

 
- w imieniu Zamawiającego –  

 
 

_______________ 
 

 
_______________ 

 

- w imieniu Wykonawcy –  
 

 
___________________ 

-  
 

 
___________________  

-  
 


