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UMOWA 

na wykonanie usługi eksploatacji Zakładu/Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice 

 

zawarta w dniu ……………… roku, pomiędzy: 

 

”EKO–REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie: 97–400 Bełchatów ul. Bawełniana 18, wpisaną przez 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000005790, NIP 769–19–17–979, REGON 590765381, BDO 000023260, 

wysokość kapitału zakładowego 79 402 900,00 zł, reprezentowaną przez: 

 

Mariusza Pękalę – Prezesa Zarządu 

Iwonę Koperską – Wiceprezes Zarządu 

 

zwanym dalej „Zamawiającym”, a 

………………………………… z siedzibą w……………………………przy ul. ……………………………………………………;  

NIP: ………………, którego reprezentuje:…………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Preambuła 

Umowa zostaje zawarta w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 września 

2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z Dz.U z 2021 poz. 1129 z poźn. zm.). 

 

Przedmiot umowy 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług określonych w załączniku nr 1 do umowy - warunki 

techniczne i szczegółowy zakresu usług do wykonania dla Zakładu/Instalacji w miejscowości  

Julków, gmina Skierniewice. 

2. Zamawiający oświadcza, iż jest właścicielem Zakładu/Instalacji. 

3. Zakład/Instalacja w  Julkowie działa w zakresie: 

a) mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych  

i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości  

lub w części do odzysku; 

b) przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów; 

c) składowania odpadów powstających po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych; 

d) rozdrabniania odpadów przemysłowych, budowlano-rozbiórkowych, wielkogabarytowych 

oraz odpadów zielonych. 

Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie, również innych prac związanych z bieżącym 

funkcjonowaniem Zakładu/Instalacji, które nie zostały wymienione w zakresie wynikającym  

z ust. 3 niniejszego paragrafu. 
4. Zamawiający podkreśla, że ilości godzin pracy sprzętu, maszyn czy urządzeń określonych  

w załączniku nr 1 do umowy są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec zmianie, mającymi służyć 

pomocniczo w przygotowaniu oferty. 

5. Zamawiający wymaga od  Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę wszystkich osób zatrudnionych do wykonywania czynności zgodnie 

z przedmiotem umowy (czynności określone w załączniku nr 1 do umowy). Pracownicy 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą wykonywać czynności związane  

z procedurą dotyczącą obsługi maszyn, urządzeń i sprzętów i będą zatrudnieni zgodnie z Ustawą 

z dnia 26.06.1974r. Kodeksu Pracy. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie 

Zamawiającego jak również w ramach wykonywania czynności kontrolnych przez Zamawiającego 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 



Zadanie nr 1 

Strona 2 z 13 

poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę przez Wykonawcę pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy: 

a. oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 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, rodzaju umowy, wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umów  

o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 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 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), tj. w szczególności bez 

adresów, numerów PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne  

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami „RODO”.  

e. Oświadczenie pracowników dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zgodnie 

z art. 438 ust. 2 pkt. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych.   

 

Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku  

nr 1 - rzetelnie i terminowo z należytą starannością i jakością. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy sprzętu, maszyny czy urządzeń, którymi dysponuje  

lub wymiany na równoważny (zgodnie z §9 niniejszej umowy). Czas jaki Wykonawca ma na 

przywrócenie pełnej sprawności maszyn, urządzeń i sprzętów to  maksymalnie 24 godziny od 

awarii ładowarki i 72 godziny od awarii pozostałych sprzętów, maszyn czy urządzeń. W przypadku 

poważnych awarii Wykonawca ustali z Zamawiającym czas potrzebny na usunięcie awarii lub 

wymiany sprzętu na równoważny. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które spowodował zarówno 

Zamawiającemu jak i innemu podmiotowi na terenie wykonywania usługi minimum do wysokości 

środków niezbędnych do pokrycia kosztów naprawy powstałej szkody i przywróceniu stanu 

przedmiotów, budynków, budowli, maszyn, urządzeń, sprzętu do stanu odpowiadającego ich 

parametrom przed powstaniem szkody. 

4. W dniu podpisania umowy Wykonawca składa oświadczenie będące załącznikiem nr 2b do umowy. 

5. Na wniosek Kierownika zakładu Zamawiającego, Wykonawca przedłoży kopię uprawnień do 

obsługi sprzętu, maszyn i urządzeń, wydane przez uprawnione instytucje. Pracownicy Wykonawcy 

zobowiązani są posiadać przy sobie uprawnienia podczas wykonywania pracy, do której te 

uprawnienia są niezbędne. 

6. Wykonawca kieruje pracowników na badania wstępne, kontrolne i okresowe. Koszty za te badania 

Wykonawca ponosi we własnym zakresie. 
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7. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przestrzegania wytycznych Kodeksu Pracy i przepisów  

z zakresu BHP i Ppoż. w stosunku do osób przez niego zatrudnionych. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a. przeprowadzenia zatrudnionym pracownikom szkoleń z zakresu BHP; 

b. przestrzegania zasad i przepisów BHP i Ppoż. podczas przebywania za terenie  

Z/I Zamawiającego oraz do zapoznania się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego dla 

Z/I ze szczególnym uwzględnieniem informacji i warunków dotyczących: 

✓ ochrony przeciwpożarowej (Wykonawca zapewnia, że podręczny sprzęt gaśniczy 

przeznaczony do zabezpieczenia miejsca pracy i jego otoczenia jest przygotowany   

do natychmiastowego użycia), 

✓ zasad postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia; 

✓ zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego; 

✓ zadań i obowiązków koniecznych do spełnienia w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej; 

✓ wewnętrznych zarządzeń obowiązujących w Z/I Zamawiającego, co zostanie 

potwierdzone w oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę, stanowiącym załącznik  

nr 2a do niniejszej umowy. Zarządzenia wewnętrzne oraz Instrukcja Bezpieczeństwa 

Pożarowego są dostępne w Z/I Zamawiającego; 

✓ dopuszczenia do pracy tylko pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami 

zawodowymi; 

✓ zapewnienia w czasie trwania wykonywania przedmiotu umowy możliwości 

normalnego korzystania przez Zamawiającego z terenu i obiektów znajdujących się 

w Z/I w Julkowie.  

c. dbania o czystość i porządek w miejscu pracy; 

d. zabezpieczenia swoich pracowników w odzież roboczą, ochronną i środki ochrony 

indywidualnej odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy w tym między innymi  

w rękawice, okulary i kaski ochronne. Ubrania robocze muszą być zgodne ze standardami 

i przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

e. jest zobowiązany do przerwania wykonywania przedmiotu umowy w przypadku 

stwierdzenia sytuacji lub warunków umożliwiających powstanie pożaru i poinformowanie  

o tym fakcie Kierownika zakładu Zamawiającego.  

9. Wykonawca eliminuje zachowania pracowników sprzeczne z zasadami BHP. 

10. Wykonawca zakazuje swoim pracownikom: 

a. wnoszenia, przechowywania, spożywania alkoholu oraz stosowania środków 

odurzających na terenie zakładu Zamawiającego; 

b. stawiania się do pracy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków 

odurzających; 

c. palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi; 

d. używania telefonów komórkowych w tym prowadzenia rozmów telefonicznych 

podczas wykonywania prac na urządzeniach, maszynach czy sprzęcie.   

11. Wykonawca przystępując do realizacji niniejszej umowy oświadcza, iż: 

a. zapoznał się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym  

z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), znajdującym się na stronie internetowej: 

www.eko-region.pl/kontakt/rodo/; 

b. zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi 

wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz 

przepisów Rozporządzenia mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których 

dane dotyczą; 

c. znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów  

o ochronie danych osobowych i przepisów „RODO” mających zastosowanie, które 
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zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie 

administratora danych; 

d. dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazuje 

Zamawiającemu oraz w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów  

o ochronie danych osobowych i przepisów „RODO”.  

12. Przekazywane przez Zamawiającego dane osobowe osób realizujących zadania objętych umową 

mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszej umowy.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy dzierżawy urządzeń, maszyn  

i sprzętu będącego własnością Zamawiającego.  

14. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć własny sprzęt, urządzenia czy maszyny zgodne  

z wymaganiami Zamawiającego. Każdy ze sprzętów, urządzeń, maszyn dostarczonych przez 

Wykonawcę musi być bezwzględnie wyposażony w sprawnie działający licznik godzin lub 

motogodzin. Wykaz sprzętu, maszyn, urządzeń określony jest w załączniku nr 1 do umowy. 

15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę,  

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

16. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do prac, 

realizowanych przez podwykonawców czy dalszych podwykonawców.  

17. Powierzenie wykonania części robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego na wykonanie tej części zamówienia.  

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy czy dalszego podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby 

to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

19. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, gdy prace zgodnie  

z umową będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wywiązywania się z obowiązków dotyczących 

wypłaty należnego wynagrodzenia swoim podwykonawcom.   

 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

§3 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania wyrywkowych kontroli trzeźwości 

pracowników zatrudnianych przez Wykonawcę, a ten wyraża na powyższe zgodę. 

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku zachowania trzeźwości lub naruszenia innych 

obowiązków, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia pisemnego sprawozdania 

Zamawiającemu z podjętych działań zaradczych w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia 

naruszenia obowiązku zachowania trzeźwości. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość udostępnienia pomieszczeń socjalnych będących własnością 

Zamawiającego jednakże tylko w takim zakresie jakim umożliwiają warunki sanitarno-higieniczne 

zakładu na zasadach określonych w odrębnej umowie. 

4. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odpłatnie, na zasadach określonych  

w odrębnej umowie, udostępnić miejsce na terenie zakładu na zorganizowanie zaplecza 

technicznego w postaci ustawienia czasowego garażu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonania obowiązków wymienionych  

w §2 w każdym czasie bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy. 

6. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy minimum 50% szacunkowych ilości godzin do 

przepracowania w czasie  trwania umowy. 

7. Zamawiający zabrania wynoszenia poza teren Z/I, odpadów a także przedmiotów stanowiących 

wyposażenie obiektów Zamawiającego. Zamawiający zabroni wejścia na teren zakładu 

pracownikom Wykonawcy, którzy dopuścili się powyższego zachowania.  

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (składając wniosek do Wykonawcy) wymiany 

pracownika, który nie będzie wykonywał obowiązków zgodnie ze standardem obowiązującym na 

zakładzie/instalacji a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zastosowania się do tego 

wniosku.  
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Wynagrodzenie i rozliczenie 

§4 

1. Strony ustalają szacunkową wartość umowy na kwotę ……………… zł netto (słownie: …………………) 

plus obowiązujący podatek VAT, wartość brutto ……………… zł (słownie: …………………… ) 

 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za: 

1) usługę ładowarką - cena ……….. zł netto za 1 Mth pracy sprzętu plus obowiązujący 

podatek VAT; 

2) usługa ładowarką Ł34 lub równoważną – cena …………… zł netto za 1 Mth pracy sprzętu 

plus obowiązujący podatek VAT; 

3) usługę/obsługę sita obrotowego - cena ………… zł netto za 1 Mth pracy sprzętu plus 

obowiązujący podatek VAT; 

4) usługę ładowarką przeładunkową SENNEBOGEN - cena ………… zł netto za 1 h pracy 

sprzętu plus obowiązujący podatek VAT; 

5) usługę kompaktorem HONOMAG -cena ………… zł netto za 1 Mth pracy sprzętu plus 

obowiązujący podatek VAT; 

6) usługę kompaktorem BOMAG - cena ………… zł netto za 1 h pracy sprzętu plus 

obowiązujący podatek VAT; 

7) usługę samochodem Renault Premium - cena ………… zł netto za 1 km pracy sprzętu 

plus obowiązujący podatek VAT; 

8) usługa samochodem Renault Premium Lander -cena …………… zł netto za 1 km pracy 

sprzętu plus obowiązujący podatek VAT. 

9) usługa transportu odpadów - cena ……… zł netto za 1 transport (kurs) plus obowiązujący 

podatek VAT; 

3. Podstawą naliczenia wysokości wynagrodzenia i wystawienia faktury VAT będą dokumenty 

zaakceptowane przez obie Strony umowy w formie ogólnego zestawienia „Rozliczenie usługi 

eksploatacji Z/I stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Dla urządzeń, maszyn  

i sprzętu będących własnością Zamawiającego jak i Wykonawcy załącznikiem do zestawienia 

będzie raport 37 z oprogramowania Flota – „Rozliczenie pracy Maszyn/Urządzeń”. 

4. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn 

ceny jednostkowej określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu i ilości przepracowanych godzin dla 

maszyn/urządzeń czy sprzętu.  

5. Do rozliczenia przyjmuje się godziny pracy sprzętu, maszyn, urządzeń, na podstawie raportu  

z oprogramowania Flota - „Rozliczenie pracy Maszyn/Urządzeń”. 

6. Rozliczenie usługi odbywać się będzie w okresach miesięcznych. Płatność nastąpi przelewem na 

rachunek Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze VAT (FV) w terminie  

21 30 dni od daty dostarczenia FV przez Wykonawcę do Zamawiającego.  

7. Wszelkie rozliczenia dotyczące umowy będą dokonywane w walucie polskiej. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania  

w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową 

umową.  

9. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego, z którego wypłacane są środki. Jeżeli koniec terminu płatności przypada  

w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień 

roboczy następujący po takim dniu.  

10. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem 

rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawo Bankowe, dla którego jest 

prowadzony rachunek VAT oraz który znajduje się w wykazie podmiotów  zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96 b ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług. 

11.  Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług z 

załącznika nr 15 do Ustawy o podatku od towarów i usług będzie, zapłacone  

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o której mowa w art. 108 a Ustawy  

o podatku od towarów i usług. 
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12. W kalkulacji wynagrodzenia określonego w ust 1. Wykonawca ujął wszelkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z formularzem ofertowym będącym załącznikiem numer 

5 do umowy.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§5 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w wysokości 2% szacunkowej wartości brutto umowy określonej w §4 ust. 1, w kwocie: 

…………………………………… zł w postaci ……………………….  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy  

w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.: 

– pieniądzu; 

– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
– gwarancjach bankowych; 
– gwarancjach ubezpieczeniowych; 
– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej  

lub ubezpieczeniowej będzie nieodwołalne, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie  

i powinno być wystawione na Zamawiającego. Do gwarancji zastosowanie będzie mieć prawo 

polskie, a sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Treść gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego min 5 dni przed 

wyznaczonym dniem podpisania umowy. Dokument gwarancyjny powinien obejmować okres 

realizacji umowy powiększony o 30 dni. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy 

zamawiającego w Banku Spółdzielczy w Bełchatowie nr rachunku: 

24 8965 0008 2001 0006 4288 0001, tytuł przelewu: „Zabezpieczenie – Eksploatacja 

Zakładów/Instalacji/2021”. 

6. Po wykonaniu umowy zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w 100% według zasad 

przewidzianych w art. 453 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych nie później niż w 30 dniu  

po zakończeniu umowy. 

7. W przypadku wydłużenia okresu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

ważność i ciągłość zabezpieczenia dla całego okresu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 

winien dokonać w razie potrzeby stosownego przedłużenia terminu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy najpóźniej w dacie zawarcia aneksu do umowy.  

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie  

niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty 

z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata o której mowa w tym punkcie następuje nie później 

niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

Kary umowne 

§6 

1. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia kary umownej na Wykonawcę 

za niewykonanie w terminie zadania objętego daną usługą. Kara naliczana będzie za każdy dzień 

niewykonywania bądź niezgodnego z zaleceniem Zamawiającego zadania danym 

sprzętem/maszyną/urządzeniem. Wysokość kary stanowić będzie równowartość kwoty 

wyliczonej w następujący sposób: potrącenie 5% z wynagrodzenia brutto  za miesiąc poprzedni. 

Istnieje możliwość potrącenia wartości powyższej kary z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy, 

jeżeli niewykonanie umowy w terminie nastąpi w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy, 

wówczas kara umowna wyniesie 5% wynagrodzenia brutto za daną usługę za miesiąc bieżący. 

Zamawiający pisemnie wskaże zadanie, które nie zostało zrealizowane w terminie bądź zostało 

wykonane nienależycie. 
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2. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia kary umownej na Wykonawcę 

w wysokości 2 000,00 zł brutto za każdorazowe niewykonanie czynności opisanych w §2 ust. 

7, o którym poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej. 

3. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia kary umownej na Wykonawcę 

w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdorazowe niewykonanie przez pracowników Wykonawcy 

polecenia wydanego przez Zamawiającego związanego z realizacją przedmiotowej umowy,  

a których brak wykonania zostanie przedłożony na piśmie. 

4. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości  

1 000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w przypadku niewykonania obowiązku wskazanego  

w §2 ust. 3 w przeciągu trzech dni od zaistnienia szkody na maszynach, urządzeniach i sprzęcie 

a dwa tygodnie na szkodach powstałych na budynkach i budowlach. Jednocześnie Zamawiający 

może obciążyć Wykonawcę kosztami usunięcia szkody, gdy ten nadal nie wywiąże się  

z obowiązku. 

5. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia kary umownej w przypadku 

dopuszczenia do przestoju pracy sprzętów, maszyn, urządzeń zapewnionych przez Wykonawcę, 

trwających powyżej czasu wskazanego w §2 ust. 2, w wyniku którego zostanie zakłócony 

normalny tok pracy, Zamawiający wówczas naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 

200,00 zł brutto za każdą kolejną rozpoczętą godzinę przestoju. Zdarzenie uprzednio zostanie 

udokumentowane. Zamawiający w takim przypadku wynajmie na koszt Wykonawcy sprzęt, 

urządzenie czy maszynę niezbędną do realizacji umowy. 

6. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest  

z własnej inicjatywy lub na żądanie Zamawiającego do usunięcia skutków zaniedbania na koszt 

własny. Zamawiający może nałożyć karę w wysokości przewidzianej w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

7. W przypadku gdy wartość szkody powstałej na skutek niewywiązania się Wykonawcy z zapisów 

niniejszej umowy przewyższy wysokość nałożonych kar, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

8. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający nałoży na niego karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej 

w §4 ust. 1. 

9. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które Wykonawca  

nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca będzie upoważniony do nałożenia kary umownej  

w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej w §4 ust. 1. 

10. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków w zakresie przestrzegania 

przepisów BHP i Ppoż. Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną  

w wysokości 2 000,00 zł brutto za każdorazowe wskazanie nieprzestrzegania przepisów 

przedłożone na piśmie. Jeżeli Wykonawca będzie uporczywie naruszał zasady i przepisy BHP  

i Ppoż. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy w trybie 

natychmiastowym i nałożenie na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości brutto 

umowy określonej w § 4 ust. 1. 

11. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z przestrzegania zarządzeń wewnętrznych 

obowiązujących u Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do nałożenia kary pieniężnej  

w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdorazowe niezastosowanie się do zapisów zarządzeń 

wewnętrznych. Wszelkie naruszenia i niewywiązywanie się z obowiązków wskazanych  

w zarządzeniach wewnętrznych zostaną uprzednio udokumentowane. 

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku przedłożenia dokumentów 

określonych w §2 ust. 5 niniejszej umowy, Zamawiający może wstrzymać wykonywanie przez 

Wykonawcę realizacji zadań zawartych w niniejszej umowie oraz obciąży Wykonawcę karą 

umowną za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, o którym mowa  

w §4 ust. 1. 

13. Brak sprawozdania o którym mowa w §3 ust. 2 lub kolejne naruszenie obowiązku zachowania 

trzeźwości stanowią podstawę do rozwiązania umowy przez Zamawiającego w trybie 

natychmiastowym (bez zachowania okresów wypowiedzenia) i nałożenie na Wykonawcę kary 

umownej w wysokości 20% wartości brutto umowy. 
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14. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty wystawiania 

noty obciążeniowej. Kary mogą być potrącone z bieżącego wynagrodzenia po bezskutecznym 

upływie terminu zapłaty kary umownej przez Wykonawcę. 

15. W przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień koniecznych do wykonywania usługi, 

wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących lub uporczywego niewykonywania usługi 

w terminie albo jej nienależytego wykonania, Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania 

umowy ze skutkiem natychmiastowym. Niezależnie od powyższego zapisu w tym przypadku 

stosuje się również postanowienia §6 ust. 9 niniejszej umowy. 

16. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 za każdego pracownika 

(za każdorazowe ujawnienie takiego faktu), wykonującego czynności w zakresie realizacji 

umowy, którego Wykonawca nie zatrudnił na podstawie umowy o pracę zgodnie z Ustawą  z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.  
17. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki  

w niedostarczeniu dokumentu ubezpieczenia zgodnie z §5 ust. 8. 

18. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy czy jej 

rozwiązania. 

19. Naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyklucza jej naliczenia z innych tytułów; kary 

mogą być dochodzone łącznie, przy czym łączna maksymalna wysokość kar umownych, do 

których zapłacenia zobowiązany jest Wykonawca wynosi 30% wynagrodzenia brutto za 

realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

20. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy – na co Wykonawca wyraża zgodę – nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ukończenia zamówienia lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających  

z umowy.  

21. W przypadku gdy Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego, 

nie wywiąże się z obowiązku określonego w §3 ust. 8 Zamawiający ma prawo nałożyć na niego 

karę w wysokości 2 000,00 zł.  

 

Termin obowiązywania umowy 

§7 

Umowa będzie wykonywana od dnia 02.02.2022r. przez okres 18 miesięcy bądź też do momentu 

wykorzystania środków przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy wskazanych w §4 ust.  

1 niniejszej umowy w zależności od tego, która z powyższych okoliczności wystąpi wcześniej.  

W przypadku wykorzystania środków wskazanych w §4 ust. 1, umowa ulega automatycznemu 

rozwiązaniu i nie wymaga składania w tym zakresie  przez Zamawiającego oświadczenia woli. Umowa 

rozpocznie się z pierwszym dniem miesiąca i zakończy się na ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. 

 

Podwykonawstwo 

§8 

1. W celu sprawnego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca może zlecić część usługi  

do wykonania podwykonawcom. Wykonanie usługi przez podwykonawców nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.  

2. Wykonawca nie może powierzyć całości lub części wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy powierzy podwykonawcy realizację: 

____________________________________________________________________________ 

4. W przypadku zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek 

powiadomić o tym Zamawiającego (w celu uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę 

podwykonawcy) i niezwłocznie wraz z tym powiadomieniem musi przesłać zaktualizowany 

załącznik nr 2b do umowy.   

5. Wykonawca oświadcza, iż umowa o podwykonawstwo nie będzie 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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Postanowienia dotyczące awarii sprzętu, maszyny czy urządzenia 

§9 

1. Oferowana maszyna zastępcza nie może mieć parametrów gorszych niż maszyna zastępowana 

oraz musi spełniać wszystkie warunki przewidziane w umowie i jej załącznikach. 

2. Jeżeli do obsługi maszyny zastępczej wymagane są uprawnienia wyższe, niż posiadane przez 

operatora dotychczas wykonującego pracę, Wykonawca zapewnia operatora z odpowiednim 

przygotowaniem zawodowym.  

3. W przypadku braku możliwości skierowania do pracy operatora sprzętu, Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia innej osoby posiadającej niezbędne kwalifikacje. 

4. W przypadku przekroczenia czasu wskazanego w §2 ust. 2 Zamawiający ma prawo zlecić 

wykonanie prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 

Zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

§10 

1. Stosownie do treści art. 436  ust.. 4) lit. b) oraz art. 439 Ustawy PZP, Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 umowy w następujących 

przypadkach: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

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

kapitałowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1342), 

5) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Przez zmianę cen 

materiałów lub kosztów rozumie się wzrost/obniżkę odpowiednio cen lub kosztów względem 

ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.  

- jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2), 3), 4) i 5) będą miały wpływ na koszty wykonania umowy 

przez Wykonawcę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku 

od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać 

związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany 

minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować 

jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku  

z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, 

kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie  

są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,  

w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy 

minimalnej. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
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Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu 

na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji 

umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa  

w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat  

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

o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342). Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje 

się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem 

zmiany zasad, o których mowa w ust. 1pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. 

Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego 

paragrafu 

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 5, jeżeli zmiana ceny materiałów 

lub kosztów, o której mowa w w/w punkcie względem ceny lub kosztów przyjętych w celu 

ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, zmieni się co najmniej o 10%, każda 

ze stron uprawniona będzie do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości 

wynagrodzenia. Ponadto: 

a. Zmieniona wartość wynagrodzenia, obowiązywać będzie od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym strona wystąpiła z takim wnioskiem, o ile druga strona uzna,  

iż rzeczywiście doszło do zmiany cen materiałów lub kosztów mających wpływ na wysokość 

wynagrodzenia. 

b. Zmiana wynagrodzenia ustalana będzie na podstawie półrocznego wskaźnika cen towarów 

i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest 

przedstawić w swoim wniosku, w jaki sposób zmiana cen materiałów lub kosztów miała 

wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy. Strona może wystąpić z wnioskiem nie 

częściej niż raz na 6 miesięcy.  

c. Zmiany mogą być wprowadzone nie wcześniej niż po upływie 180 dni od dnia,  

w którym upłynął termin składania ofert w postępowaniu, w wyniku którego doszło do 

podpisania niniejszej umowy. 

d. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 5% 

w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 umowy. 

7. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1), 2), 

3), 4) i 5) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio 

stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych oraz zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, 

jeszcze nie wykonano. 

8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę 

wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy 

dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 

9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

Postanowienia dotyczące rozwiązania umowy 

§10 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec miesiąca,  

w którym złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy, bez konsekwencji określonych w §6 niniejszej 

umowy w następujących przypadkach: 
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a) zmniejszenie zakresu usług w Z/I, które powstało z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego; 

b) została rozwiązana firma Wykonawcy; 

c) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym  

z zachowaniem prawa do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w  wysokości określonej 

w §6 ust. 9 w następujących sytuacjach: 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez podania uzasadnionych przyczyn 

i nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie; 

b) Wykonawca nie usunie usterek i nie zapewni sprzętu/maszyny/urządzenia zastępczego  

w terminie dłuższym niż 10 dni roboczych. 

c) w sytuacji gdy Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej  

bez zgody Zamawiającego.  

d) w przypadku opóźnienia trwającego 10 dni kalendarzowych w zapewnieniu ciągłości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla całego okresu realizacji przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 456 Ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

4. Rozwiązanie umowy musi nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca zobowiązuje się pozyskać wszelkiego rodzaju zgody od pracowników realizujących 

przedmiot umowy, niezbędne do zapewnienia wymogów przepisów z zakresu danych osobowych 

(„RODO”). 

6. Rozwiązanie umowy bez wzajemnych roszczeń finansowych może nastąpić w każdym czasie 

jedynie za pisemną zgodą obu Stron. 

7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa  

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

 

Postanowienia końcowe 
§11 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do przestrzegania przepisów o zachowaniu tajemnicy 

służbowej i państwowej w związku z zapisami niniejszej umowy, zakresem powierzonych prac jak 

również w zakresie zachowania tajemnicy danych osobowych. 

2. Strony traktują jako poufne warunki niniejszej umowy oraz wszelkie informacje uzyskane  

w trakcie i w związku z realizacją umowy, z wyłączeniem informacji, które: 

a) stały się publicznie dostępne w inny sposób niż w wyniku ujawnienia ich przez jedną  

ze Stron; 

b) zostały ujawnione na żądanie uprawnionych organów działających w ramach  

ich kompetencji, 

c) były znane Wykonawcy przed podpisaniem umowy; 

d) zostały ujawnione za zgodą Stron. 

3. Obowiązek poufności obowiązuje również w sytuacji rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. 

4. Podwykonawca zobowiązany jest spełniać takie same wymogi w zakresie informacji niejawnych 

jak Wykonawca, jeśli realizacja powierzonej podwykonawcy części umowy wiąże się z dostępem 

do informacji niejawnych.  

5. Dopuszczalna jest zmiana w umowie w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami 

Ustawy prawo zamówień publicznych, w szczególności Strony są uprawnione do wprowadzania do 

umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 454 Ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

6. Dopuszczalna jest zmiana w umowie dotycząca wprowadzenia nowego urządzenia, maszyny  

czy sprzętu w celu prawidłowego funkcjonowania Z/I. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie zamiany sprzętu,  maszyn czy 

urządzenia na inny równoważny pozwalający na wykonanie przedmiotu umowy bez konieczności 

podpisywania aneksu. 
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8. Wnioski Stron o dokonanie zmian w umowie powinny być składane na piśmie i zawierać dokładny 

opis proponowanej zmiany lub kalkulację wpływu zmiany na koszty wykonania umowy.  

Do wniosków należy załączyć dokumenty uzasadniające wprowadzenie zmiany. Po otrzymaniu 

wniosku o dokonanie zmiany lub po złożeniu propozycji zmiany, Strona pisemnie poinformuje 

drugą Stronę o możliwościach i warunkach wprowadzenia zmian.  

9. Zamawiający, niezależnie od wystąpienia okoliczności, o których mowa w Ustawie Prawo 

zamówień publicznych  lub  których mowa w innych obowiązujących przepisach prawa, w tym  

w Ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1842 ze zm.), przewiduje możliwość zmiany 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku: 

a) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT 

w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT 

dla usług objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, 

jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za usługi, których do dnia zmiany stawki 

podatku VAT jeszcze nie wykonano, 

b) zmiany czasu obowiązywania umowy w sytuacji, gdy nie została wyczerpana ilość  

lub wartość przedmiotu zamówienia. 

10. Do kontaktu wyznacza się: 
1) ze strony Wykonawcy: ...................................................................................; 

2) ze strony Zamawiającego: Emilia Chociej, tel.: 782 828 015 (realizacja umowy) 

                                       Beata Wojewoda, tel.: 44 633 08 15 (nadzór nad umową) 

11. Ewentualne spory wynikłe ze stosowania umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze 

ugody poprzez metodę koncyliacji. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia 

sporu, rozstrzygany on będzie  przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego według przepisów 

polskiego prawa procesowego. 

12. W przypadku wykonania umowy niezgodnie z przepisami prawa wyłączną odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca i zobowiązuje się do zapłaty wszelkich odszkodowań, grzywien, kar lub kar 

umownych związanych lub wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

należnych Zamawiającemu, organom administracji publicznej oraz osobom trzecim.  

13. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności powstałej w związku  

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy i zobowiązuje się do zaspokojenia 

bezpośrednio wszelkich roszczeń Zamawiającego, a także pracowników lub współpracowników 

lub osób trzecich powstałych z powodu lub związanych z wykonywaniem, niewykonywaniem lub 

nienależytym wykonaniem Zamówienia(w szczególności poprzez zapłatę kar, kar umownych, 

odszkodowań). W przypadku, gdyby Zamawiający zaspokoił  jakiekolwiek żądania, o których 

mowa powyżej , Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego kwoty roszczeń 

zaspokojonych przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu wezwania 

Zamawiającego lub do naprawienia szkody zamawiającego w związku z tym powstałej. 

Zamawiający może potrącić należne mu na podstawie ww. zapisów kwoty z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy na postawie umowy.  

14. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się w szczególności 

przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy 

o odpadach.  

15. Niniejsza umowa podlega  prawu polskiemu. 

16. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze Stron.  

 

Wykaz załączników: 

1. załącznik nr 1 – warunki techniczne i szczegółowy zakres usług do wykonania; 

2. załącznik nr 2a – Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z zarządzeniami wewnętrznymi 

obowiązującymi u Zamawiającego; 

3. załącznik nr 2b – Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę; 



Zadanie nr 1 

Strona 13 z 13 

4. załącznik nr 3 – ogólne zestawienie „Rozliczenie usługi eksploatacji Zakładu/Instalacji”; 

5. załącznik nr 4 – dzienny raport pracy sprzętu; 

6. załącznik nr 5 – formularz ofertowy. 

Zamawiający:       Wykonawca: 


