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Załącznik nr 8 do SWZ  IZP.271.12.2021 

 

WZÓR UMOWA ZLECENIE NR ………/U/21  

 
W dniu …………….. w Nasielsku pomiędzy: 

Gminą Nasielsk z siedzibą, 05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3, 

posiadającą numer identyfikacyjny NIP: 531-160-74-68, REGON: 130377899 

reprezentowaną przez mgr Bogdana Ruszkowskiego – Burmistrza Nasielska, 

przy kontrasygnacie mgr Rafała Adamskiego – Skarbnika Nasielska, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 
a  
 
………………. z siedzibą ………….. 

posiadającą numer identyfikacyjny NIP: …………. REGON: ………………. 

reprezentowaną przez………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą 
 
wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021.0.1129 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp” – 

w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej 

progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp o następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi realizowane 

w ramach zadania ,, Poprawa dostępności w szkołach podstawowych w Gminie 

Nasielsk w ramach projektu „Dostępna Szkoła –innowacyjne rozwiązania 

w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb 

uczniów oraz otoczenia”- wsparcie dodatkowej osoby dorosłej: nauczyciela 

współorganizującego proces kształcenia uczniów, specjalisty, pomocy 

nauczyciela – Część….nr,   zwane dalej „Usługami”,  

2. Czas pracy Wykonawcy jest zmienny i uzależniony od potrzeb Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania 

przedmiotu umowy. 
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4. Wykonawca zobowiązuję się do przestrzegania odpowiednich zarządzeń 

i przepisów obowiązujących w Szkole …..  

5. Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i dbałości o 

interesy Zamawiającego przy wykonaniu przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się stosować do regulaminów i procedur przyjętych przez 

Zamawiającego. W sprawach dotyczących realizacji zamówienia w okresie stanu 

epidemii COVID-19, strony umowy zobowiązane są do stosowania przepisów 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 

r., poz. 1842). 

 

§ 2 Okres obowiązywania Umowy 

1. Strony ustalają termin: 

części 1, 2, 4, 5, 6   od 01.09.2021 do 30.03.2023 

części 3  od 01.09.2021 do 31.08.20221 

 

§ 3 Świadczenie Usług 

1. Wykonawca obowiązany jest do należytego i terminowego świadczenia Usług 

stanowiących przedmiot Umowy. 

2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP i przepisów 

przeciwpożarowych podczas świadczenia Usług oraz innych obowiązujących 

przepisów. 

3. Wykonawca obowiązany jest do wyznaczenia przynajmniej jednej osoby, która 

będzie pełniła rolę stałego Koordynatora, w trakcie świadczenia Usług objętych 

przedmiotem Umowy. Koordynator będzie obowiązany do utrzymywania stałego 

kontaktu telefonicznego z Zamawiającym. Do zadań Koordynatora będzie należało 

organizowanie i sprawowanie nadzoru nad świadczeniem Usług oraz zarządzanie 

personelem Wykonawcy.  

                                                 
1 wybór w zależności od części na jaką podpisana jest umowa  
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4. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach, zagrożeniach i brakach w mieniu 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 

Zamawiającego. 

5. Oceny prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy dokonuje Zamawiający. 

6. Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu 

Umowy zgłaszane będą Wykonawcy na bieżąco drogą elektroniczną, a w nagłych 

wypadkach ustnie lub telefonicznie – osobie  pełniącej funkcję Koordynatora. 

7. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ścisłego współdziałania w zakresie 

niezbędnym dla prawidłowej realizacji Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się nie podejmować na terenie szkoły działalności 

konkurencyjnej w stosunku do Zamawiającego, a w szczególności prowadzenia zajęć 

zbliżonych do przedmiotu zamówienia, prowadzonych na własny rachunek lub dla 

podmiotu innego niż Zamawiający. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przez 

Zamawiającego. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Zamawiającego Wizerunku 

Wykonawcy w celach marketingowych i informacyjnych. 

 

§ 4 Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący Usługi będą w okresie 

realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1320 z późn. zm.).  

2. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia: - czynności nie wchodzące w zakres kluczowych części 

zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 

rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.  

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
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na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w Rozdziale 3 punkt 5 SWZ czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

d) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS potwierdzającego opłacanie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

e) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń,  

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 

zakres obowiązków pracownika 

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. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu 

Umowy Pracownicy świadczący Usługi zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów 

BHP. Zamawiający przeszkoli pracowników wykonawcy w zakresie obowiązujących 

w jego siedzibie przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych 

osobowych. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Pracownikom świadczącym Usługi 

odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z 

przepisami i zasadami BHP. 

8. Pracownicy świadczący Usługi powinni być w czasie wykonywania przedmiotu 

Umowy jednolicie ubrani i posiadać identyfikatory umieszczone w widocznym 

miejscu. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników 

świadczących Usługi oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania 

przedmiotu Umowy. 

 

§ 5 Zmiany personelu Wykonawcy 

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

1) na żądanie Zamawiającego w przypadku wykonywania powierzonych prac w 

sposób budzący zastrzeżenia Zamawiającego.  

2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami. 

2. W przypadku zmiany Pracownika świadczącego Usługi, Wykonawca zobowiązany 

będzie do potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone w Specyfikacji  

Warunków Zamówienia oraz postanowieniach Umowy. 

3. Zmiana Pracownika świadczącego Usługi dokonywana jest poprzez pisemne 

powiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie Pracownika 

świadczącego Usługi co najmniej na                2 dni robocze przed zamiarem 

dokonania zmiany, po uprzednim przedstawieniu                                        

i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej 

wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz postanowieniach 

Umowy.  

 

§ 6 Podwykonawstwo 

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących 

Usług/czynności/prac stanowiących część przedmiotu Umowy: 

…………………………………………………….  
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2. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie wyłącza 

obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych 

postanowieniami Umowy, w tym dotyczących personelu Wykonawcy.  

3. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. Zamawiający będzie 

badał, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 

109 Pzp. Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące 

tego podwykonawcy. 

4. W przypadku, o którym mowa w powyżej, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia 

podwykonawcy do realizacji części zamówienia 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 

na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Przepis art. 122 stosuje się odpowiednio. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez Podwykonawców 

warunków Umowy (w tym odnoszących się do personelu Wykonawcy i Informacji 

Poufnych) oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.  

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 
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§ 7 Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na 

osobie lub mieniu powstałe w wyniku niewykonywania bądź nienależytego 

wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy. Wykonawca ponosi też 

odpowiedzialność za inne zawinione działania lub zaniechania Pracowników 

świadczących Usługi i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się w celu 

wykonania Umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczące Pracowników świadczących Usługi i osób trzecich, wynikające 

bezpośrednio z wykonywanych Usług, spowodowane z winy Wykonawcy. 

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

byli Pracownicy świadczący Usługi, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

powiadomienia Zamawiającego o powstałym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji 

badającej okoliczności zdarzenia. 

 

§ 8 Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się: 

1) w okresie wykonywania Umowy umożliwić Pracownikom świadczącym Usługi 

wstęp na teren ……………………….., o którym w § 1 ust. 1; 

2) zapewnić Pracownikom świadczącym Usługi odpowiednie warunki wykonywania 

pracy, udostępnienia dla ich potrzeb pomieszczeń socjalnych i urządzeń sanitarno-

higienicznych; 

3) udostępnić Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy  miejsce, w którym będą 

mogły być przechowywane narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonywania 

przedmiotu Umowy. 

 

§ 9 Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają następujące wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu Umowy: 

1) miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 

 ………………………………………………………………….. zł na które składa się: 

miesięczne wynagrodzenie netto w wysokości 
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 ……………………………….………………………………… zł podatek VAT (stawka …..%), tj.: 

………………………………………………………………………………………... zł  

2) wynagrodzenie brutto za realizację całego przedmiotu Umowy w wysokości 

……………………… zł na które składa się: wynagrodzenie netto w wysokości 

……………………………………………………………………………………. zł podatek VAT 

(stawka …..%), tj.: ………………………………………………………………………………………... 

zł 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

3. Stawki jednostkowe podane w formularzu cenowym zawierają wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez zgody 

Zamawiającego. 

5. Rozliczenie usługi nastąpi na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego 

dokumentu (faktury, rachunku)częściowego , wystawionej po każdym miesiącu 

świadczenia usługi. 

6. Wypłata należności wynikającej z zatwierdzonego przez Zamawiającego 

dokumentu ( faktury, rachunku) nastąpi w terminie do 14 dni od dnia jej 

zatwierdzenia przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy. 

7. Termin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości usługi będącej 

przedmiotem niniejszej umowy, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził 

żadnych roszczeń. 

 

§ 10 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

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

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia 

brutto wskazanego w § 9 ust. 1 pkt 2 Umowy; 

2) za zwłokę w świadczeniu Usług z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -   w 

wysokości 1 % miesięcznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 pkt 

1 Umowy za każdy dzień zwłoki; 
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3) za przerwę w świadczeniu Usług, z winy/przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 1 % miesięcznego wynagrodzenia brutto wskazanego 

w § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy za każdy dzień przerwy; 

4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 

ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 

przez wykonawcę kary umownej w wysokości 200,00 zł dziennie (słownie: 

dwieście złotych 00/100)  za każdy stwierdzony przypadek do momentu 

usunięcia naruszeń. 

5) Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z tytułu 

realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć łącznie 30% całkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT, określonego w § 9 ust. 1 pkt 2 

umowy.  

2. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swoich zobowiązań wobec 

Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków opisanych w przepisach szczególnych, na co 

przez podpisanie Umowy wyraża zgodę Wykonawca. 

3. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie 

będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 

14 dni roboczych od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

5. Kontroli należytego wykonywania umowy dokonywać będą pracownicy Oddziału 

Gospodarczego lub inni upoważnieni przez Zamawiającego. 

6. W przypadku stwierdzenia naruszeń postanowień niniejszej umowy lub 

stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 

Zamawiający sporządzi protokół zawierający w szczególności: rodzaj i opis 

naruszenia, wysokość kar umownych oraz dostarczy kopię protokołu wykonawcy.  

7. Przesłanie protokołu e-mailem, na adres wskazany w ofercie Wykonawcy, 

doręczenie do siedziby Wykonawcy lub przekazanie osobie wskazanej przez 
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Wykonawcę jako osoba do kontaktu w sprawach niniejszej umowy,  uznaje się za 

skuteczne doręczenie protokołu.  

 

§ 11 Zmiana Umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, 

gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć                w chwili zawarcia Umowy, tj. spowodowanych: 

1) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z 

prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych 

organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 

postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 

2) siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się 

uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia 

Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie 

wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane będą dołożyć wszelkich 

starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich 

zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. 

2.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

wykonawcy, gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, zmiany 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, oraz zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę; w takim wypadku wpływ takich zmian na 

wysokość kosztów wykonania Umowy winien być udokumentowany, zaś zmiana 

Umowy będzie obejmowała zmianę wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do 

udokumentowanej zmiany takich kosztów; zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 
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października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

4.  Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i 

podpisania przez obie strony. 

5. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i 

Zamawiający. 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny kosztów 

związanych z realizacją zamówienia. Poziom zmiany ceny kosztów związanych z 

realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany 

wynagrodzenia ustala się na 25 % w stosunku do poziomu cen tych samych kosztów z 

dnia zawarcia umowy. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się 

na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia kosztów 

związanych z realizacją zamówienia o 25 %. 

7. W przypadku zaistnienia przesłanki będącej podstawą zmiany wynagrodzenia, 

określa się następujące okresy, w których Wykonawca może zwrócić się w formie 

pisemnej do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia: w terminie 6 miesięcy licząc 

od dnia zawarcia umowy, przy czym zmiana wynagrodzenia nie może być 

dokonywana częściej niż co 6  miesięcy. 

8. Wysokość zmiany wynagrodzenia będzie ustalona w oparciu o stosowny wskaźnik 

zmiany kosztów (w tym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych) ogłaszany w 

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

9.  Maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w 

efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia stanowi 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 

umowy. 

10. W przypadku gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy z pomocą 

Podwykonawców, w sytuacji zmiany wynagrodzenia opisanej w ust. 9 niniejszego 

paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom 

kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy na zasadach przewidzianych w 

niniejszym paragrafie, jeżeli przedmiotem umowy są usługi oraz okres 

obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 
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§ 12 Odstąpienie od Umowy 

1. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w 

niniejszym paragrafie. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

1) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia Usług lub 

przerwania ich Wykonywania na okres dłuższy niż 3 dni robocze  

2) w przypadku trzykrotnego naliczenia przez zamawiającego kar umownych 

zgodnie z § 10 Umowy. 

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

odstąpienia od Umowy po przystąpieniu przez Wykonawcę do realizacji Umowy. 

4. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez jedną ze Stron, na 

podstawie któregokolwiek z postanowień Umowy, wywiera skutek w postaci 

rozwiązania Umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez Stronę odstępującą od 

Umowy, jednakże nie wcześniej niż w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu 

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

na podstawie Umowy w zakresie już wykonanego przedmiotu Umowy (odstąpienie 

od części Umowy). 

5. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec 

Zamawiającego związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić 

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

uznane zostały za bezzasadne prawomocnym orzeczeniem Sądu. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 14 dni 

od daty powzięcia wiadomości o ww. okolicznościach stanowiących podstawę 

odstąpienia od umowy.  

 

 

§ 13 Zasady współpracy i kontaktowania się Stron 

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

zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania 
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przedmiotu Umowy, przy czym o zaistniałych w tym zakresie trudnościach i 

przeszkodach Wykonawca będzie informował Zamawiającego niezwłocznie na 

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

telefoniczną. Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie rozwiązywania 

wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania Umowy. 

2. Osobą reprezentującą Zamawiającego w kontaktach w zakresie realizacji Umowy 

jest: 

…………………………………………….,  tel. …………………………………………………,  

email …………………………………………………………….. 

3. Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji Umowy jest: 

…………………………………………………………..…, tel. 

……………………………………………………………………………., email 

…………………………………………………………... 

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

jest: 

………………………………………………………….….., tel. 

…………………………………………………………………………….. 

5. Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich 

danych, które uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy Stronami. W 

szczególności dotyczy to zmiany adresu do doręczeń, numerów telefonów, adresów 

poczty elektronicznej oraz rachunków bankowych. Zmiana danych kontaktowych 

nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia 

drugiej Strony o ich dokonaniu. Zmiana powyższych danych, w braku niezwłocznego 

powiadomienia o zmianie, nie może wywołać negatywnych skutków dla drugiej 

Strony, w szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie 

uważana za skutecznie doręczoną. 

 

§ 14 Informacje Poufne 

1. Zamawiający zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej 

wygaśnięciu lub rozwiązaniu do zachowania w ścisłej tajemnicy treści umów 

zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi Usługi, których kopie 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu Zamawiającemu. 
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2. Informacje, o których mowa oraz ust. 1, zwane są dalej „Informacjami Poufnymi”. 

3. Informacje Poufne mogą być udostępnione wyłącznie osobom dającym rękojmię 

zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania 

przedmiotu Umowy.  

4. Ujawnianie Informacji Poufnych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w wypadku 

gdy ma zostać dokonane w celu innym niż należyte wykonanie Umowy, jest 

dopuszczalne tylko na podstawie przepisów prawa lub za uprzednim zezwoleniem 

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

w razie wątpliwości należy skonsultować zamiar ujawnienia Informacji Poufnej z 

przedstawicielem drugiej Strony.  

5. W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia Informacji Poufnych w 

całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, 

Strona ta zobowiązana jest jedynie uprzedzić  drugą Stronę o nałożonym na nią 

obowiązku. 

6. W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu Informacji 

Poufnych zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w 

celu umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych.  

7. Strona ma obowiązek zapewnić ochronę Informacji Poufnych według najwyższych 

przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci 

teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub 

przekazywane Informacje Poufne drugiej Strony, a także kontrolować ochronę 

Informacji Poufnych oraz przestrzegać przepisów o ochronie poufności informacji. 

8. Strony zobowiązują się do nieujawniania warunków, okoliczności i innych faktów 

związanych z niniejszą Umową, jej wykonaniem i treścią, z zastrzeżeniem przepisów 

ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

9. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich uzyskanych 

informacji, w czasie realizacji Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych Zamawiającego o 

ochronie udostępnionych informacji oraz przestrzegania ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

11. Powyższe zobowiązania Stron pozostają w mocy również po rozwiązaniu niniejszej 

Umowy bezterminowo. 
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§ 15  Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy z dnia 11 września 2019r . Prawo zamówień publicznych.  

2. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w 

związku z wykonaniem Umowy, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, 

zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zmiana lub odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

5. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: 

1) …………………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………. 

 

 WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                 

 

 

 

Załącznik nr …………. Klauzula informacyjna wynikająca z RODO  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nasielsk 

reprezentowana przez Burmistrza Nasielska, ul. Elektronowa 3, 05-190 

Nasielsk, um@nasielsk.pl. 

mailto:um@nasielsk.pl
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2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

iod@nasielsk.pl 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.  

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. 

celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 

odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. 

rozporządzenia.  

6) Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom. Osoba, której dane dotyczą 

ma prawo do:  

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich 

danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do 

usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Państwa danych.  

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie 

danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. 

Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

7) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy 

cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia 

umowy. 

8) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych 

osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 

22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 


