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Załącznik Nr 2 do SWZ 
 

PROJEKT U M O W Y 
ZP-PGO/03/2021 

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

§ 1 
TRYB ZAWARCIA UMOWY 

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

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

 
§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest wynajem i serwis odzieży roboczej na potrzeby pracowników 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Siedliskach k/Ełku. 
2. Szczegółowy opis, zakres oraz sposób realizacji określony został w załączniku nr 1 i 2 do Umowy 
3. Zamawiający w trakcie realizacji umowy może, ale nie musi skorzystać z prawa opcji, maksymalnie 

do +25% wartości zamówienia podstawowego. Realizacja usługi w ramach prawa opcji rozpocznie 
się automatycznie po przekroczeniu wartości umowy zamówienia podstawowego. Ponadto 
Zamawiający zastrzega, iż podane ilości odzieży roboczej są liczbami prognozowanymi i mogą 
ulec zmianie. Zwiększanie ilości wynajmowanej odzieży może być związane z zatrudnianiem 
nowych pracowników. Płatności w przypadku usługi realizowanej w ramach prawa opcji będzie 
zgodne z cenami, stawkami i opłatami określonymi w formularzu cenowo - rzeczowym i w umowie 
z Zamawiającym. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy 
nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. 

4. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest: ………………………………………… 
5. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest: ……………………………………. 

 
§ 3 

WARTOŚĆ UMOWY I ZASADY ROZLICZEŃ 
1.  Wartość wynagrodzenia podstawowego przysługującego Wykonawcy:  

1) wynagrodzenie netto: ………………………….. zł (słownie złotych: ………………………..………)  
2) wynagrodzenie brutto: ………………………..… zł (słownie złotych: …….…………………………). 

2.  Wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w ramach prawa opcji nie może 
przekroczyć:  
1) wynagrodzenie netto: ………………………..… zł (słownie złotych: …………………….…………)  
2) wynagrodzenie brutto: ………………….……… zł (słownie złotych: …….…………………………). 

3.  Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy                    
jest wynagrodzenie miesięczne określone na podstawie: 
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1) Cen jednostkowych netto (zł) za wynajem i serwis danego rodzaju asortymentu, wskazanego  
w Załączniku nr 2 do Umowy. 

2) Ilości poszczególnego rodzaju asortymentu, stwierdzone na podstawie podpisanych protokołów 
odbioru ilościowo-jakościowego. 

3) Ilości odzieży znajdującej się w depozycie. 
4.  Wynagrodzenie naliczone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu 

należy każdorazowo powiększyć o podatek VAT. 
5.  Wartość podana w § 3. ust. 1. i ust. 2 obejmuje wszystkie koszty i składniki związane                           

z wykonaniem zamówienia tj. wartość dostarczonych wyrobów wraz z kosztami sukcesywnych 
dostaw i transportu do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku, 
oraz koszt ich załadunku i rozładunku. 

6.  Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN. 
7.  Zapłata należności za realizację zamówienia będzie następowała na podstawie prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, po zakończeniu każdego miesiąca. Wraz z fakturą 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć informację o obiegu odzieży z danego miesiąca  
za wynajem i serwis. 

8.  Termin płatności: 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT 
9.  Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą 

płatności. 
10.  Należność będzie płatna przelewem, wyłącznie na firmowy rachunek bankowy wykonawcy  

z Białej Listy Podatników VAT, metodą podzielonej płatności (konto bankowe zgłoszone  
w wykazie KAS). Wskazanie do zapłaty numeru rachunku niezaewidencjonowanego w Białej 
Liście Podatników VAT, uniemożliwi przekazanie płatności. W takiej sytuacji termin, wskazany  
w ust. 3 powyżej, biegnie od daty dostarczenia właściwego numeru rachunku bankowego. 

11.  Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).                       
12.  Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).                          
13.  Ceny ofertowe jednostkowe poszczególnego asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia, 

określone przez Wykonawcę w „Formularzu asortymentowo-cenowym”, są cenami niezmiennymi                  
do końca realizacji umowy, za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

 
§ 4 

OBOWIĄZKI STRON 
1.  Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczanie i serwis przedmiotu umowy zgodnie z treścią 

umowy. 
2.  W przypadku, gdy przedmiot zamówienia zostanie dostarczony zgodnie ze złożonym zamówieniem 

Zamawiający dokona odbioru poprzez podpisanie protokołu ilościowo-jakościowego. 
3.  Protokół jest podpisywany po każdorazowej wymianie w terminie 2 dni od daty wymiany.   
4.  Przedmiot umowy, który nie przejdzie odbioru jakościowego z wynikiem pozytywnym, zostanie 

zastąpiony przez Wykonawcę nowym, takiego samego modelu, o takich samych parametrach  
w terminie 2 dni roboczych.  

5.  W przypadku braków stwierdzonych protokołem odbioru ilościowego, Wykonawca zobowiązany 
jest do uzupełnienia dostawy o brakujący w terminie 2 dni roboczych, liczonych od momentu 
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy przez Zamawiającego. 

6.  Wszystkie koszty związane z odbiorem jak również wymianą wadliwych, niezgodnych  
z zamówieniem lub brakujących wyrobów ponosi Wykonawca. 

7.  Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) korzystania z przedmiotu umowy w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz w sposób 

zapewniający jego zużycie w stopniu wynikającym z jego prawidłowego używania; 
2) przechowywania przedmiotu umowy w sposób zgodny z jego właściwościami,  

a w szczególności chroniący przed wilgocią i pleśnią. 
8. W razie uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia odzieży, będącej przedmiotem umowy, z winy 

Zamawiającego, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zobowiązania określonego w ust. 7 
niniejszego paragrafu, (z wyjątkiem naturalnego zużycia wynikającego z prawidłowego jej 
używania opisanego), Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów wymiany lub dostawy 
nowej sztuki odzieży roboczej, za cenę równą niezamortyzowanej wartości odtworzeniowej jednej 
sztuki danego asortymentu odzieży roboczej, określonej w „Opis przedmiotu zamówienia 
„Wynajem  i serwis odzieży roboczej” – Załącznik Nr 1 do umowy. Okres amortyzacji odzieży  
w czasie trwania umowy obliczany jest w okresach tygodniowych (1/156). Koszt danego zdarzenia 
uwzględniony zostanie na najbliższej fakturze wystawionej przez Wykonawcę. 
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9. Odzież robocza stanowi własność Wykonawcy do czasu uregulowania przez Zamawiającego 
należności za wykup odzieży. Z chwilą zakończenia realizacji umowy Zamawiający zobowiązany 
jest w terminie 30 dni do wykupienia objętej niniejszą umowy odzieży roboczej za ich aktualną 
wartość. Aktualną wartość odzieży ustala się w oparciu o cenę nowej odzieży, określoną w wykazie 
artykułów, pomniejszoną o zużycie odzieży używanej (tj. o 2,78% wartości miesięcznie). Cena 
wykupu nie może być jednak niższa niż 1 % wartości nowej odzieży. 

 
§ 5 

STANDARDY JAKOŚCI 
1.  Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość realizacji przedmiotu umowy. 
2.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej staranności, 

z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej 
wiedzy i doświadczenia. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się do dostawy artykułów, pierwszego gatunku oraz które uzyskały 
stosowne certyfikaty i deklaracje dopuszczające do stosowania. 

4.  Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych                        
oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich.  

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

 
 

§ 6 
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1. Termin wykonania zamówienia to 36 miesięcy od daty dostawy odzieży roboczej lub od dnia 
dostawy odzieży roboczej do dnia wyczerpania ogólnej wartości umowy (w zależności, który 
warunek ziści się jako pierwszy).  

2. Termin realizacji dostawy odzieży …………….tygodni od dnia zawarcia umowy. 
 

§ 7 
KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za wady, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca oraz za odstąpienie  
od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nienależących do Zamawiającego, w wysokości  
10% umownego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, określonego w § 3. ust. 1. pkt 2) 
umowy. 

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

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

5. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości umowy okrojonej w § 3. ust. 1. pkt 
2) 

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

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

§ 8 
ZMIANY TERMINU UMOWY 

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

2. Do zmiany terminu Umowy § 11 stosuje się odpowiednio. 
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§ 9 
ZMIANY UMOWY 

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

okoliczności wskazanej w § 10 
2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących okolicznościach  

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

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

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

6) w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem dostawy 
po uprzednim zaakceptowaniu próbki spełniającej opis przedmiotu zamówienia Wykonawca ma 
możliwość dostarczenia odpowiedników towarów objętych umową, o parametrach nie gorszych 
niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego towaru, na podstawie 
pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, wyrażonej 
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności (niniejsza zmiana nie może skutkować zmianą 
ceny jednostkowej). 

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

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

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

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

5. Zamawiającemu przysługuje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, żądanie 
udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów, księgowych dokumentów źródłowych,  
w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy 
wprowadzenia zmiany. 
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6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 obejmować 
będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku            
VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki na ubezpieczenia społeczne                
lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

7. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wskazuje następujące 
zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia: 
1) miernikiem zmiany ceny produktów lub kosztów związanych z realizacją Umowy jest wskaźnik 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego (komunikat kwartalny), 

2) każda ze Stron Umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w ostatnim 
komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek  
o waloryzację, wzrośnie/spadnie o co najmniej 3 % w stosunku do wysokości tego wskaźnika  
w miesiącu zawarcia Umowy, a jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu 
terminu składania ofert, w stosunku do wysokości wskaźnika w miesiącu składania ofert, 

3) waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko 1 raz na 12 miesięcy, nie wcześniej niż po 
upływie 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy, 

4) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za usługi wykonane przed datą złożenia wniosku, 
5) Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji 

wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot  
i wartość usług podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku), 

6) w przypadku wzrostu/spadku wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sposób 
określony w pkt 2, waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za usługi 
pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku o wartość wynikową uwzględniającą różnicę 
między przedmiotowym wskaźnikiem w miesiącu zawarcia Umowy a wskaźnikiem ogłoszonym 
w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek  
o waloryzację, 

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

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

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

 
§ 10 

INFORMACJE POUFNE 
1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 

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

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

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

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

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

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

5. Informacje nie stanowiące informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być 
ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony 
przez Zamawiającego. 
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§ 11 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

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

2. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) sporządzenia z udziałem Zamawiającego protokołu inwentaryzacji usług wykonanych  

do czasu odstąpienia od Umowy, który to protokół będzie podstawą rozliczenia Stron, 
2) przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów dotyczących wykonywanego przedmiotu 

Umowy, wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy, w terminie 3 dni od daty sporządzenia 
protokołu inwentaryzacyjnego. 

3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 21 dni od dnia uzyskania przez 
niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 
1) Narusza obowiązki opisane w umowie. 
2) Jeżeli opóźnienie w dostarczeniu odzieży w określonym § 6 terminie, przekroczy 21 dni. 
3) Popada w stan likwidacji lub grozi mu stan upadłości. 

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

odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 12 
CESJA WIERZYTELNOŚCI 

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

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

na wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. 
 

§ 13 
POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH 

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

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

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

4. Wykonawca jako Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał otrzymane od Zamawiającego jako 
Administratora danych osobowych dane jego pracowników i współpracowników w ramach realizacji 
Umowy. 

5. Zakres powierzonych Wykonawcy do przetwarzania danych osobowych obejmuje: 
1) pracownika : dane imienne, identyfikacyjne, wymiar odzieży roboczej 
2) współpracownika: dane imienne, identyfikacyjne, wymiar odzieży roboczej 

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

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

8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie tajemnicy (o której mowa w art 28 ust. 3 pkt. b 
RODO) zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 
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9. W miarę możliwości wykonawca pomaga zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się 
z obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, której dane dotyczą, wymienionych w art. 15-22 
RODO. W szczególności wykonawca zobowiązuje się – na żądanie Zamawiającego – do 
przygotowania i przekazania Zamawiającemu informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, 
której dane dotyczą, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
§ 14 

GWARANCJA 
1. Na dostarczoną odzież Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy.  
2. Gwarancja Wykonawcy nie jest ograniczona gwarancją producenta. 
3. Wszystkie koszty gwarancji, ponosi Wykonawca. 
4. Na każdy z wymienionych elementów przedmiotu umowy Wykonawca udziela nowej gwarancji. 

Okres gwarancji, o której mowa w niniejszym ustępie, biegnie od daty podpisania przez strony bez 
zastrzeżeń protokołu odbioru. 

5. Tryb zgłaszania wad/usterek przedmiotu umowy przez zamawiającego: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń od Zamawiającego od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00 za pomocą e-mail pod adresem ………………. 
2) Przyjęcie zgłoszenia każdorazowo zostanie potwierdzone przez wykonawcę e-mailem                      

w tym samym dniu, w którym zostało przesłane. O każdej zmianie adresu e-mail lub numeru 
faksu Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej. 

6. Reklamacja złożona przez Zamawiającego winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie         
14 dni roboczych, od daty jej otrzymania. 

7. W razie niezadowalającego rozstrzygnięcia reklamacyjnego, Zamawiającemu przysługuje prawo 
wystąpienia do sądu powszechnego. Sądem miejscowo właściwym będzie Sąd właściwy                  
dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 15 
PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części dostaw 
Podwykonawcy. 

2. Wykonanie dostawy przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności  
za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za własne. 
4. Wykonawca informuje, iż zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy  

w zakresie…………………………………….dla firm/y:………………………………………………….. 
5. Każda zmiana podwykonawstwa wymaga powiadomienia Wykonawcę. 
6. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 

1) powierzyć wykonanie części dostaw Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej 
części do powierzenia Podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 
3) zrezygnować z podwykonawstwa, 
4) zmienić Podwykonawcę. 

 

§ 16 
SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSORCJANTÓW 

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

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

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

 
§ 17 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 
1. Usługi objęte Przedmiotem Umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.  
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, wchodzących w skład personelu wykonawcy, 

przy pomocy których Wykonawca świadczyć będzie Przedmiot Umowy, na inne posiadające  
co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje. Na dokonanie takiej zmiany 
Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 

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

 
§ 18 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci Aneksu 

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

przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 
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3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
Załączniki: 
1) Opis przedmiotu zamówienia  
2) Formularz asortymentowo-cenowy 

 
 

 
Zamawiający:         Wykonawca: 

 


