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Załącznik 5.1. do SWZ 

 

UMOWA NR _________________ 

zawarta w dniu____________2022 r. w Gdańsku („Umowa”), pomiędzy:  

 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-252) przy ul. 

Jaśkowa Dolina 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000186615, REGON: 192993561, NIP: 

2040000711, kapitał zakładowy w wysokości 69.171.000,00 zł, reprezentowaną przez: 

_______________________ - _____________________ 

zwaną w dalszej części umowy  „Zamawiającym”,  

a  

_______________________________________________________________________

____ z siedzibą w ______________(__-___), przy ul. _______________, zarejestrowaną 

w _________________, KRS nr  ____________________, kapitał zakładowy 

_____________________ zł, NIP:___________________, REGON 

____________________, reprezentowanym 

przez:_________________________________  

zwanym w dalszej części umowy  "Wykonawcą", 

zwani dalej indywidualnie również jako "Strona", a w liczbie mnogiej jako "Strony", 

 

Zważywszy na wynik postępowania nr 520.261.1.8.2022.GDS przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy Pzp, Strony 

postanowiły, co następuje: 

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług sprzątania powierzchni wewnętrznych o 

łącznej wielkości 27 341,98 m² na terenie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Gdańsku 

Sp. z o.o. wraz z wyposażeniem toalet w środki czystości i higieny. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz wykaz powierzchni objętej przedmiotem 

umowy został określony w Załączniku nr 1 do umowy stanowiącym Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia (SOPZ).  

3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wielkości powierzchni, które są objęte 

przedmiotem umowy w taki sposób, że powierzchnia zostanie zmniejszona o 
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maksymalnie 20% lub też zostanie zwiększona o maksymalnie 20%. Zamawiający 

przekaże informację o wyłączeniu lub włączeniu powierzchni do świadczenia usług na 

10 dni przed zmianą.  

 

§ 2. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Termin realizacji Umowy 24 miesiące od dnia rozpoczęcia wykonywania usług. 

2. Dzień rozpoczęcia wykonywania usług zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. 

Dzień ten nie będzie przypadał wcześniej niż 14 dni od dnia zawarcia Umowy.  

§ 3. ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności służących utrzymaniu czystości 

w obiektach objętych Umową przy użyciu własnych narzędzi, środków czystości, 

sprzętu i materiałów. 

2. Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę osób o kwalifikacjach niezbędnych dla 

wykonania czynności objętych Umową.  

3. W czasie realizacji usług Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów BHP, ppoż., 

ochrony środowiska, jak również wewnętrznych przepisów Zamawiającego, w tym 

związanych z poruszaniem się po terenie zajezdni. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez cały okres trwania Umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (deliktowej) w zakresie prowadzonej 

działalności, z sumą ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000, 00 zł dla jednej 

i wszystkich szkód. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia przedstawiona przed 

zawarciem Umowy wygasa w okresie trwania Umowy, Wykonawca obowiązany jest na 

nie mniej niż 14 dni przed jej wygaśnięciem przedstawić dowód ubezpieczenia na 

kolejny okres. Brak zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia, jak też brak 

przedstawienia dowodu Zamawiającemu we wskazanym terminie, upoważnia 

Zamawiającego do zawarcia Umowy ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie 

lub mieniu powstałe w wyniku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania 

zobowiązań wynikających z Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania 

lub zaniechania działań osób, którymi będzie posługiwał się w celu wykonania umowy. 

6. Zamawiający udostępni Wykonawcy pojemniki na odpady oraz pomieszczenie do 

przechowywania środków czystości i urządzeń służących dla potrzeb realizacji 

przedmiotu umowy. 

7. Zamawiający w celu realizacji umowy zapewni Wykonawcy możliwość poboru wody i 

odprowadzania ścieków w miejscu wykonywania usługi w ilości potrzebnej do 

wykonywania czynności porządkowych, oraz dostęp do zasilania elektrycznego, jeśli 

przyjęta technologia będzie tego wymagała. 
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8. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych mediów jedynie dla 

celów wykonywania usług. Wykonawca zobowiązuje się do gromadzenia odpadów w 

miejscach i w sposób wskazany przez Zamawiającego. 

9. Strony obowiązane są do przestrzegania przepisów 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

Zamawiający wykonuje obowiązek informacyjny przez przekazanie Załącznika nr 2 do 

Umowy.  

 

§ 4. ZATRUDNIENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy 

czynności polegające na sprzątaniu pomieszczeń. 

2. W trakcie 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 spełnienia 

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 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 zatrudnionego pracownika, 

2) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnianiu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

3) Poświadczonej za zgodność kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika 

4) Inne dokumenty potwierdzające zawarcie stosunku pracy np. zgłoszenie pracownika 

do ZUS, 

- zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, w tym dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika. 
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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. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 5. KONTROLA USŁUGI 

1. Zamawiający prowadzić będzie Zeszyty kontrolne dla każdego Zadania określonego w 

SOPZ (Załącznik nr 1 do Umowy) oddzielnie. W Zeszycie Zamawiający wpisuje 

informacje o uchybieniach w wykonywaniu usługi. Wzór Zeszytu kontrolnego 

Zamawiający przekaże w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Pracownik Wykonawcy każdego dnia po zgłoszeniu się do obiektu Zamawiającego jest 

obowiązany sprawdzić, czy Zeszyt kontrolny zawiera informacje o uchybieniach. 

Wykonawca obowiązany jest do usunięcia uchybienia niezwłocznie, nie później niż 

następnego dnia po wpisaniu informacji o nim przez Zamawiającego do Zeszytu 

kontrolnego.  

3. Zamawiający ma prawo przeprowadzić w dowolnym czasie kontrolę jakości 

wykonywania usług bez obowiązku powiadamiania przedstawiciela Wykonawcy. 

Informacje o przeprowadzonej kontroli zostaną wskazane w Zeszycie kontrolnym. 

4. Zamawiający ma prawo przeprowadzić w dowolnym czasie kontrolę liczby pracowników 

realizujących Umowę. 

 

§ 6. ODBIÓR 

1. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od zakończenia każdego miesiąca 

kalendarzowego wykonywania usługi przedstawi Zestawienie wykonanych prac w 

podziale na Zadania wraz ze wskazaniem liczby metrów kwadratowych sprzątanych w 

danym miesiącu powierzchni. Wzór Zestawienia Zamawiający uzgodni z Wykonawcą w 

terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Zamawiający zatwierdzi Zestawienie lub zgłosi uwagi, w tym wskaże liczbę i rodzaj 

uchybień w świadczeniu usługi na podstawie wpisów w Zeszycie kontrolnym. 

3. Zaakceptowane Zestawienie stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę. 

 

§ 7. WYNAGRODZENIE 
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1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy wynosi 

…………………..netto (słownie: …………………………………00/100 zł), tj. 

…………………………………….. zł brutto (słownie: ………………………………………….00/100 zł),  

2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prawidłowo wykonane usługi. Wykonawca 

otrzymywać będzie wynagrodzenie za każdy miesiąc kalendarzowy świadczenia usługi 

wyliczone jako iloczyn liczby metrów kwadratowych wskazanych w Zestawieniu dla 

każdego Zadania oraz ceny jednostkowej, wskazanej w ust. 3 odpowiednio dla każdego 

Zadania.  

3. Do obliczenia wynagrodzenia przyjmuje się następujące ceny jednostkowe: 

1) Cena jednostkowa netto za wykonanie usług za 1 m2 powierzchni.  

dla Zadania 1:…………………………………… zł 

2) Cena jednostkowa netto za wykonanie usług za 1 m2 powierzchni.  

dla Zadania 2:…………………………………… zł 

3) Cena jednostkowa netto za wykonanie usług za 1 m2 powierzchni.  

dla Zadania 3:…………………………………… zł 

4. Podane ceny jednostkowe obejmują wszelkie koszty wykonania umowy, w 

szczególności czynności wykonywanych codziennie, cotygodniowo i cyklicznie, 

zapewnienie wymaganych środków czystości i środków higieny, podatki, opłaty i inne 

koszty niezbędne do wykonywania zamówienia. 

5. W przypadku gdy rozpoczęcie wykonywania usług lub zakończenie wykonywania usług 

nastąpi w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie za ten miesiąc będzie 

obliczone proporcjonalnie do liczby dni świadczonych usług. Dla celów rozliczenia 

przyjmuje się, że miesiąc ma 30 dni. 

6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek Wykonawcy wskazany 

na fakturze VAT.  

7. Za czas i miejsce spełnienia płatności uznaje się czas i miejsce obciążenia rachunku 

Zamawiającego.  

8. W przypadku faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub 

postanowieniami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez 

Zamawiającego faktury korygującej. 

9. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, ani 

roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem umowy, 

nieprzewidziane w umowie. 

 

§ 8. KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne, naliczane wg 

następujących zasad: 
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1) w wysokości 30 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 

Umowy, gdy Zamawiający rozwiąże Umowę (wypowie lub odstąpi od Umowy),  

z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, 

2) w wysokości 30 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,  

w przypadku rozwiązania Umowy (wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy) przez 

Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, 

3) w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia brutto za dany miesiąc, należnego za 

wykonanie usług na danym Zadaniu, wyliczonego zgodnie z § 7 ust. 2 i 3 umowy 

dla danego Zadania, jednak nie mniej niż 20 zł - za każdy przypadek nieusunięcia 

uchybienia zgłoszonego przez Zamawiającego w Zeszycie kontrolnym w terminie 

określonym w § 5 ust. 2,  

4) w wysokości 2% kwoty wynagrodzenia brutto za dany miesiąc należnego za 

wykonanie usług na danym Zadaniu, wyliczonego zgodnie z § 7 ust. 2 i 3 umowy 

dla danego Zadania, jednak nie mniej niż 50 zł - za każdy trzeci i kolejny przypadek 

nieusunięcia uchybienia zgłoszonego przez Zamawiającego w Zeszycie kontrolnym 

w terminie określonym w § 5 ust. 2 w danym miesiącu, 

5) w wysokości 50,00 zł za każdy przypadek braku stosowania przez personel 

Wykonawcy ubrania roboczego lub braku posiadania identyfikatora, zgodnie z pkt 

V.8 Załącznika nr 1 do Umowy, 

6) w wysokości 50,00 zł za każdy przypadek nieuzupełnienia środków higienicznych w 

sanitariatach Zamawiającego, 

7) w wysokości 50,00 zł za każdy przypadek niezapewnienia wymaganego sprzętu do 

wykonywania usług, 

8) w wysokości 50,00 zł za każdy przypadek przeprowadzenia w nieprawidłowy sposób 

segregacji odpadów lub gromadzenia odpadów (niezgodny z wytycznymi 

Zamawiającego, a w przypadku braku tych wytycznych niezgodny z prawem 

miejscowym gminy w tym zakresie), 

9) w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek braku zatrudnienia w 

oparciu o umowę o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 4 ust. 1 albo 

braku przedłożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa w 

§ 4 ust. 3; 

10) w wysokości 50,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia aktualizacji 

wykazu personelu Wykonawcy (pkt V.3 SOPZ – Załącznik nr 1)  

11) w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (jednego pracownika) 

wykonywania usługi przez pracownika Wykonawcy w stanie po użyciu alkoholu lub 

w stanie nietrzeźwości albo innych środków psychotropowych (zgodnie z definicjami 

określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), 

12) w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (jednego pracownika) 

odmowy przeprowadzenia na żądanie przedstawiciela Zamawiającego niezwłocznej 



Postępowanie nr 520.261.1.8.2022.GDS 

kontroli stanu trzeźwości pracownika Wykonawcy podejrzanego o realizację umowy 

w stanie po użyciu alkoholu i/lub środków psychotropowych lub stanie nietrzeźwości 

lub opuszczenia przez tych pracowników terenu Zamawiającego uniemożliwiającego 

kontrolę stanu ich trzeźwości  

13) w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek  nieprawidłowości w 

zakresie korzystania z mediów udostępnionych przez Zamawiającego. 

14)  w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub 

nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany 

wynagrodzenia, o której mowa w § 15 ust.10. 

2. Łączna wartość kar umownych naliczonych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 

30% kwoty wynagrodzenia o której mowa w § 7 ust. 1. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 

Potrącenia dokonywane będą na podstawie not księgowych wystawionych przez 

Zamawiającego. 

4. Jeżeli całkowite potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do 

zapłacenia kar umownych w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od otrzymania 

wezwania do zapłaty na rachunek wskazany w wezwaniu.  

5. Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała 

z przyczyn, dla których Strony nie zastrzegły kar umownych, Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

 

§ 9. WYPOWIEDZENIE UMOWY ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający zastrzega prawo do wypowiedzenia całości lub części Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku co najmniej pięciokrotnego nienależytego wykonania 

lub niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy w okresie 

jednego miesiąca kalendarzowego, co zostało udokumentowanie wpisem do Zeszytu 

kontrolnego. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy w części lub całości ze 

skutkiem natychmiastowym w przypadku przekazania obiektu lub jego części jednostce 

samorządu terytorialnego, innej instytucji lub podmiotowi. 

4. Wykonawca ma prawo do rozwiązania Umowy z dwumiesięcznym okresem 

wypowiedzenia w przypadku, gdy Zamawiający bez uzasadnienia nie będzie wypłacał 

Wykonawcy należnego wynagrodzenia przez trzy kolejne okresy rozliczeniowe.  

5. Odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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§ 10. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW 

1. W sprawach związanych z realizacją Umowy ze strony Zamawiającego: 

1) ……. 

2. Wyłącznie w sprawach związanych z bieżącymi uzgodnieniami oraz bieżącą kontrolą 

wykonywania usług dla danego Zadania: 

1) Zadanie 1: Kierownik Działu Administracyjno-Socjalnego, ul. Jaśkowa Dolina 2, 

Gdańsk Wrzeszcz, e-mail:……………………. telefon:…………………………. 

2) Zadanie 2:  

a) Kierownik Zajezdni Tramwajowej, ul Wita Stwosza 108-112, Gdańsk Wrzeszcz, 

e-mail:……………………. telefon:…………………………. 

b) Kierownik Zajezdni Tramwajowej, ul Władysława IV 12, Gdańsk Nowy Port, e-

mail:……………………. telefon:…………………………. 

3) Zadanie 3: Kierownik Zajezdni Autobusowej, al. Gen. J. Hallera 142, Gdańsk 

Wrzeszcz, e-mail:……………………. telefon:…………………………. 

3. Ze strony Wykonawcy: 

1) ………………… - tel. …………………………………., 

2) ………………… - tel. …………………………………., 

4. Wszystkie informacje przekazywane między Wykonawcą a Zamawiającym w ramach 

umowy będą przesyłane, o ile umowa nie stanowi inaczej, pisemnie za pośrednictwem 

poczty lub środkami komunikacji elektronicznej. Informacje przekazane drogą 

elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdzi 

pisemnie za pośrednictwem poczty lub środków komunikacji elektronicznej. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 4, należy przekazywać: 

1) Zamawiającemu na adres:…………………… 

2) Wykonawcy na adres: …………………………………………………………………………, 

6. W przypadku zmiany adresu do doręczeń, każda ze Stron umowy powiadomi o tym 

drugą Stronę na piśmie, z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia 

tego obowiązku doręczenia dokonane na poprzedni adres uznaje się za skuteczne. 

 

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie ……….……….. 

(określonej w art. 148 ustawy Pzp)   w wysokości 2% całkowitej ceny  brutto podanej 

w ofercie tj. w kwocie  ….…………….zł. 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 

terminie 30 dni od dnia zakończenia jej wykonywania. 
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3. Zamawiający ma prawo do zatrzymania zabezpieczenia w przypadku niewykonania lub  

nienależytego wykonania Umowy, w tym kwoty naliczonych kar umownych. 

 

§ 12. SIŁA WYŻSZA 

1. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać 

danego zobowiązania  ulegają zawieszeniu. 

2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej 

Umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę 

zabezpieczenia wykonania Umowy, kary umowne lub odstąpienie od Umowy przez 

drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków umownych. 

3. Dla potrzeb Umowy – „Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest 

niezależne od Stron, i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, 

epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, rewolucje, zamieszki, strajki itp., 

które uniemożliwiają wykonywanie Umowy. 

4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony  

o wystąpieniu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na 

piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie 

swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to 

praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania 

zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły 

Wyższej. 

5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 

obowiązków wynikających z Umowy. 

 

§ 13. TAJEMNICA I POUFNOŚĆ 

1. Każda ze Stron niniejszej Umowy zobowiązuje się, że w czasie jej wykonywania oraz 

po wykonaniu niniejszej Umowy będzie traktowała uzyskane informacje jako poufne 

oraz zobowiązuje się do ich nie ujawniania w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody 

drugiej Strony. 

2. Zachowanie poufności nie będzie dotyczyło informacji, która: 

1) jest informacją publiczną, 

2) stanie się informacją publiczną w inny sposób niż poprzez naruszenie zasady 

poufności przez którąkolwiek ze Stron. 

3. Strony zobowiązują się, iż informacje poufne będą wykorzystywane wyłącznie  

w celach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy. 
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4. Strony zobowiązują się do nieujawniania informacji poufnych osobom trzecim  

z wyjątkiem podmiotów upoważnionych pisemnie przez którąkolwiek ze Stron, organów 

i instytucji uprawnionych na podstawie prawa do żądania ujawnienia takiej informacji. 

 

§ 14. ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w przypadku 

wystąpienia okoliczności wprost przewidzianych w przepisach Prawa zamówień 

publicznych a ponadto w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technologicznych w realizacji Przedmiotu 

Umowy (zmiany sposobu spełnienia świadczenia), w przypadku gdy wystąpi: 

1) pojawienie się nowszych technologii wykonania usług gwarantujących co najmniej 

ten sam standard utrzymania czystości przy zachowaniu niepogorszonego stanu 

czyszczonych powierzchni, 

2) konieczność zrealizowania usług przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na 

zmiany obowiązującego prawa, 

3) zmiana sposobu wykonywania usług (terminu, zakresu) związana ze zmianą w 

działalności Zamawiającego, 

3. Zmiany, o których mowa w  ust. 2 mogą wpłynąć na zwiększenie wynagrodzenia 

Wykonawcy jedynie o kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych  

w związku z wprowadzeniem zmian, o których mowa powyżej. W takim przypadku 

Wykonawca obowiązany jest przedłożyć dokumenty poświadczające wysokość zmiany 

kosztów. 

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji 

spełnienia świadczenia, jeśli nie zmniejszy to standardu świadczenia usług i nie 

spowoduje zwiększenia kosztów, które obciążałyby Zamawiającego. 

5. Dopuszcza się zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez 

Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. 

Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do 

prawidłowej realizacji Umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian terminów płatności wynikających  

z wszelkich zmian wprowadzanych do Umowy, a także zmian samoistnych, o ile nie 

spowodują konieczności zapłaty odsetek lub Wynagrodzenia w większej kwocie 

Wykonawcy. 

7. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian Umowy w przypadku zmiany 

przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa wpływających na 

świadczenie usług. W takim przypadku zmiany Umowy zostaną ograniczone do zmian 

koniecznych do dostosowania świadczenia usług do stanu zgodności z prawem.  

W przypadku, gdy zmiany te wpływają w sposób istotny na koszty świadczenia usług 
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dopuszcza się zwiększenie wynagrodzenia, jednak nie więcej niż o udokumentowany 

wzrost kosztu jego wykonania związany bezpośrednio ze zmianą przepisów. 

8. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie 

stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 

9. W trakcie trwania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 

powiadamiania Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących, 

3) ogłoszeniu upadłości 

4) ogłoszeniu likwidacji, 

5) zawieszeniu działalności, 

6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

 

§ 15 ZMIANY WYNAGRODZENIA. WALORYZACJA. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy  ulegnie zmianie także w przypadku zmian: 

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

2)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, 

4) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

i jeżeli Wykonawca złoży pisemny wniosek, w którym wykaże bezpośredni wpływ tych 

zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zarówno co do faktu jak i co 

do wysokości, przedstawiając na to wiarygodne dowody.  

2. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, dotyczy tylko tej części 

wynagrodzenia, która pozostała do zapłacenia przez Zamawiającego.  

3. Każda ze Stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów, o których 

mowa w ust. 1, występuje do drugiej Strony z uzasadnionym wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia. Wzrost kosztów usług wykonywanych przez podwykonawców będzie 

brany pod uwagę tylko w zakresie, w jakim zostały one zgłoszone Zamawiającemu. 

Strony ustalą wysokość nowych cen jednostkowych aneksem do niniejszej umowy. 

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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4. Wynagrodzenie umowne za wykonane usługi może zostać zmienione o kwartalny 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego.  

5. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacja zamówienia rozumie 

się odpowiednio wzrost lub obniżenie cen lub kosztów, względem ceny lub kosztu 

przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartych w ofercie.  

6. W okresie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy wartość wynagrodzenia za 

wykonane w tym okresie usługi nie podlega waloryzacji.  

7. Zmiana wynagrodzenia nastąpi, gdy zajdą następujące przesłanki:  

1) jeżeli po kwartale, w którym upływa 12 miesięcy od zawarcia Umowy, wystąpi w 

stosunku do kwartału poprzedniego zmiana cen towarów i usług powyżej 3 punktów 

procentowych w stosunku do poprzedniego kwartału, to Wykonawca lub 

Zamawiający może wnioskować o zmianę wynagrodzenia za wykonane usługi. 

2) Wykonawca lub Zamawiający może wnioskować o zmianę wynagrodzenia za 

wykonane usługi po każdym zakończonym kwartale, jeżeli zostanie spełniony 

warunek opisany w punkcie 1);  

3) Jeżeli w następujących po sobie kolejnych kwartałach nie nastąpiła zmiana cen 

opisana w punkcie 1), Wykonawca lub Zamawiający może się domagać waloryzacji 

kwoty, jeżeli suma wzrostów cen w kolejnych kwartałach przekroczy 3 punkty 

procentowe.  

8. Suma wszystkich zmian cen, w okresie realizacji Umowy, opisanych w ust. 7 pkt 1), 2), 

3) nie może być wyższa niż 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust 

1 Umowy.  

9. Strona wnioskująca o waloryzację przedstawia drugiej Stronie umowy wniosek z 

wyliczeniem cen z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji. Po potwierdzeniu 

poprawności wyliczenia do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy zastosowanie 

znajdują zwaloryzowane ceny jednostkowe od pierwszego miesiąca, w którym 

spełnione zostały okoliczności określone w ust 1 pkt 1 lub 3. 

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym 

paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: 1) przedmiotem umowy są usługi; 2) okres 

obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

§16 Ochrona danych osobowych 

1. W związku z realizacją umowy Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe 

przedstawicieli Zamawiającego jako uprawniony odbiorca w celu zapewnienia 

komunikacji i w zakresie określonym w § 10 ust. 1 i 2 umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować obowiązek informacyjny wobec pracowników 

Zamawiającego. 
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3. Przy niniejszej umowie Zamawiający przekazał Wykonawcy klauzulę informacyjną dla 

Wykonawcy i jego przedstawicieli, których dane zostały określone w §10 ust. 3 umowy, 

zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać klauzulę informacyjną, o której mowa powyżej, 

swoim przedstawicielom.  

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 

ze zm.)  oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść swoich 

wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie pod rygorem 

nieważności. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji Umowy Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

5. Załącznikami do niniejszej Umowy stanowiącymi jej integralną część są: 

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 

2) Załącznik nr 2 – Obowiązek informacyjny Zamawiającego dla Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZAMAWIAJĄCEGO DLA WYKONAWCY 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są  Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. 

z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-252) przy ul. Jaśkowa Dolina 2, działająca na podstawie  

wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Gdańsk –Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr 0000186615, REGON 192993561, NIP 2040000711; 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Gdańskich Autobusach i 

Tramwajach Sp. z o.o., z którym można kontaktować się drogą elektroniczną 

iod@gait.pl lub drogą telefoniczną pod nr tel. 693-898-274; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) podjęcia  działań przed zawarciem umowy, której dane dotyczą lub wykonania 

umowy nr……………, której stroną jest osoba, której dane dotyczą na podstawie 

art. 6 ust.1 lit. b RODO,  

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości (t.j. Dz.  U.  z  2021   r. poz. 217 t.j. ) w celach przechowywania 

informacji dla celów podatkowych i rachunkowych, 

c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych w celu 

dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz przetwarzania danych osób 

reprezentujących Wykonawcę w związku z wykonywaną umową lub zleceniem na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie imienia i nazwiska oraz danych 

teleadresowych; 

4) Kategorie danych osobowych: Pani/ Pana dane osobowe oraz dane osobowe osób 

reprezentujących będą przetwarzane w następującym zakresie: 

a) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej Zarząd Wykonawcy, 

b) imię i nazwisko oraz dane teleadresowe przedstawicieli Wykonawcy.  

5) Źródło danych: 

a) Pani/Pana dane w celu zapewnienia integralności (aktualności, weryfikacji, 

poprawności  

i kompletności danych) mogą być pozyskiwane również z publiczno-dostępnych 

ewidencji  
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i rejestrów  np. CEiDG, KRS, Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT, 

b) Pani/ Pana dane jako przedstawiciela/osoby do kontaktu w umowie zostały 

pozyskane od Wykonawcy.  

6)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 

ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 , 

poz. 1129 t.j. ),  oraz  organy publiczne lub inne podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa lub podmioty  świadczący usługi techniczne, informatyczne oraz 

doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe, firmy archiwizujące dokumenty, 

operator pocztowy.  

7)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a 

po jego upływie przez okres niezbędny do obsługi dochodzenia ewentualnych roszczeń, 

wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych (np. wynikającego z 

przepisów podatkowych lub o rachunkowości) w zależności, który z tych okresów będzie 

dłuższy. 

8) Obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/ Pana 

dotyczących jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie niemożność udzielenia zamówienia i zawarcia umowy.  

9) W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

10) Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO, 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

11) Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO, z wyjątkiem przetwarzania danych osobowych na 
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podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, w wypadku określonym w pkt 3 c) niniejszej 

klauzuli. 


