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Załącznik nr 2 do SIWZ  

UMOWA 

Nr CSIOZ/   /2017 

 

zawarta w dniu ……………… 2017 r. w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą 

w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, posiadającym REGON: 001377706, 

NIP: 5251575309, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

…………………………. 

a 

………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

……………………….. 

 

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”. 

Po przeprowadzeniu postępowania nr WZP.270.156.017 w trybie przetargu nieograniczonego została 

zawarta umowa zwana dalej „Umową” o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot Umowy i termin realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest Świadczenie usługi utrzymania czystości w siedzibie Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie, zgodnie z Opisem 

Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia” 

oraz Ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.  

2. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 30 listopada 2018 r. z zastrzeżeniem, że 

realizacja usług rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia 1 grudnia 2017 r. 

3. Realizacja przedmiotu Umowy jest niezbędna do zapewnienia trwałości projektu Platforma 

udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2), 

oraz Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia (P4). 

§ 2. 

Wynagrodzenie 

1. Całkowite maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy wynosi 

…………. zł brutto (słownie złotych: …………… 00/100), w tym VAT. 

2. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy wynosi ……….. zł brutto 

(słownie złotych: ……………. 00/100), w tym VAT. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, jest płatne co miesiąc z dołu, po zakończeniu 

świadczenia usługi w danym miesiącu. 
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4. W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez część miesiąca, należne Wykonawcy 

wynagrodzenie ustala się w wysokości proporcjonalnej do ilości dni kalendarzowych, w których 

usługa była świadczona w danym miesiącu. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 

lub rachunku, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia faktury lub rachunku do 

siedziby Zamawiającego w postaci elektronicznej lub papierowej odpowiednio na adres e-mail: 

kancelaria@csioz.gov.pl lub adres siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze lub w oświadczeniu dołączonym do wystawionego rachunku. 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktur lub rachunków do dnia 2018-12-11.  

6. Całkowite maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, 

obejmuje wszystkie koszty i wydatki związane z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługuje 

jakiekolwiek wynagrodzenie dodatkowe. 

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu do 

realizacji. 

8. Realizacja Umowy finansowana jest ze środków finansowych Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia ujętych w odpowiednim planie finansowym wydatków bieżących oraz ze środków 

Decyzji Ministra Finansów nr 1/2017 nr FS1.4143.2.2017 w ramach zadania Pozostałe koszty 

związane z utrzymaniem systemów. Zmiana źródła finasowania nie stanowi zmiany Umowy i nie 

wymaga aneksu. 

9. Wykonawca nie może dokonać cesji swoich należności wynikających z Umowy bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 3. 

Warunki realizacji i zobowiązania Stron  

1. Wykonawca będzie wykonywał Umowę z należytą starannością, przy zachowaniu zasad 

współczesnej wiedzy i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie 

z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową, uwzględniając zawodowy charakter swojej działalności.  

2. Wykonawca przez okres obowiązywania Umowy zobowiązuje się do świadczenia usługi 

utrzymania czystości w siedzibie Zamawiającego z użyciem własnego sprzętu i urządzeń 

technicznych wolnych od wad i odpowiednich do wykonania usługi, w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 2 ust. 1.  

3. Wykorzystywany przez Wykonawcę sprzęt i urządzenia powinny posiadać odpowiednie i aktualne 

atesty oraz certyfikaty dopuszczające je do stosowania w Polsce. 

4. Wykonawca przez okres obowiązywania Umowy oraz w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w§ 2 ust. 1, na własny koszt i ryzyko oraz we własnym zakresie zapewni we właściwych terminach 

dostawy wszystkich materiałów i środków czyszczących oraz niezbędnego do realizacji usługi 

sprzętu i urządzeń. 

5. Wszystkie używane przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy produkty muszą być 

dopuszczone do stosowania w Polsce w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie z przepisami 

prawa i powinny być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta oraz 

mailto:kancelaria@csioz.gov.pl


 

Strona 3 z 12 

posiadać stosowne atesty. 

6. Zamawiający w każdej chwili trwania Umowy będzie mógł zażądać od Wykonawcy okazania 

używanych środków chemicznych i sprawdzenia posiadanych atestów. 

7. Zamawiający, w ramach realizacji Umowy, udostępni Wykonawcy pomieszczenie do 

przechowywania narzędzi, środków i materiałów koniecznych dla realizacji Umowy. 

8. Wykonawca zgromadzi niezbędne kadry i środki do pełnego i terminowego wykonywania usługi 

przez cały okres realizacji Umowy. 

9. Wykonawca zapewnieni nadzór i koordynację wszelkich działań związanych z realizacją Umowy 

w celu osiągnięcia wymaganej jakości i terminowości usług. 

10. Zamawiający wymaga zaangażowania przez Wykonawcę co najmniej 4 osób wykonujących usługę 

utrzymania czystości w siedzibie Zamawiającego, przy czym Wykonawca zobowiązuje się, że co 

najmniej cztery osoby realizujące umowę będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1666), zgodnie z oświadczeniem załączonym do oferty. 

11. W przypadku nieobecności pracownika Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zastępstwa. 

Zamawiający zaleca posiadanie niezbędnej i przeszkolonej rezerwy w celu zapewnienia pełnej 

obsady kadrowej, tak aby rotacja pracowników nie wpływała na poziom wykonywanych usług. 

12. Wykonawca oświadcza, że w razie powstania w trakcie lub po realizacji Umowy jakichkolwiek 

roszczeń osób trzecich, Wykonawca bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność wobec osób 

trzecich z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych w mieniu i na osobie z tytułów wynikłych 

z wykonania, z nienależytego wykonania lub z braku wykonania Umowy przez Wykonawcę, jego 

zastępców, pracowników lub jakichkolwiek osób zaangażowanych do realizacji Umowy przez 

Wykonawcę lub jego zastępców, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub faktycznej. Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zdarzeniach mogących być 

podstawą roszczeń. 

13. Wykonawca oświadcza, że w razie powstania w trakcie lub po realizacji Umowy jakichkolwiek 

roszczeń Zamawiającego, Wykonawca bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych w mieniu i na osobie wynikłych 

z wykonania, z nienależytego wykonania lub z braku wykonania Umowy przez Wykonawcę, jego 

zastępców, pracowników lub jakichkolwiek osób zaangażowanych do realizacji Umowy przez 

Wykonawcę lub jego zastępców, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub faktycznej; Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zdarzeniach mogących być 

podstawą roszczeń. 

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za higienę oraz stan sanitarny powierzonych do sprzątania 

pomieszczeń. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, najpóźniej w momencie zawarcia Umowy, 

aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanego z realizacją przedmiotu Umowy 

(polisa OC prowadzonej działalności), z sumą ubezpieczenia w wysokości stanowiącej co najmniej 
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równowartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, oraz co najmniej na okres, na który 

została zawarta Umowa. 

16. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu w momencie zawarcia Umowy 

potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis polisy potwierdzającej zawarcie umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w ust. 15 wraz z potwierdzeniem 

dokonania zapłaty składki z tego tytułu na rzecz zakładu ubezpieczeń lub w przypadku braku polisy 

inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy. 

17. O wszelkich zmianach dotyczących umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której 

mowa w ust. 15, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego nie później niż w ciągu 

3 dni roboczych od dnia zmiany umowy ubezpieczenia, przedstawiając przy tym Zamawiającemu 

odpis potwierdzonego za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego dokonanie zmiany, 

istnienie umowy ubezpieczenia i fakt zapłaty składki z tego tytułu przez Wykonawcę. 

18. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy 

posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa 

(w szczególności przepisami BHP i PPOŻ). 

19. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

1) posiadanie przez osoby świadczące usługi wymaganych badań lekarskich; 

2) za jakość świadczonych usług, w szczególności w przypadku nienależytego wykonania; 

3) za szkody w mieniu i na osobach Zamawiającego i osobach trzecich powstałe w wyniku czyny 

niedozwolonego, z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych 

w Umowie, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

20. Wykonawca będzie świadczył usługi utrzymania czystości w siedzibie Zamawiającego w dni 

robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni 

wolnych u Zamawiającego, zwanymi dalej „dniami roboczymi”, po godzinie 16:00, z zastrzeżeniem 

pkt 16 i 18 OPZ.  

21. Wykonawca będzie świadczył usługę utrzymania czystości w holu, na klatce schodowej oraz 

w windzie do godziny 8:00 w dni robocze, a w okresie jesienno-zimowym (w miesiącach wrzesień, 

październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec) Wykonawca zapewni dodatkowo usługę 

bieżącego utrzymania czystości ww. pomieszczeń w godzinach 8:00 - 9:30. 

§ 4. 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od podpisania Umowy przedstawi 

Zamawiającemu listę osób realizujących Umowę przeszkolonych w zakresie przepisów 

przeciwpożarowych, przepisów BHP oraz przepisów z zakresu ochrony danych osobowych co 

zostanie potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy. Wzór listy określa Załącznik nr 3 do Umowy 

„Lista osób uprawnionych do realizacji Umowy”. 

2. Ze względu na szkolenia, o których mowa w § 9 ust. 2, Zamawiający wymaga, aby w czasie 
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trwania Umowy rotacja pracowników, w ciągu miesiąca, nie była większa niż 50% osób wpisanych 

na Listę osób uprawnionych przekazaną Zamawiającemu w momencie podpisania Umowy. 

Powyższe nie dotyczy zdarzeń losowych, choroby, wypadku potwierdzonych odpowiednim 

dokumentem zgodnie z przepisami prawa pracy o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy. 

3. Osoby realizujące umowę są zobligowane do: 

1) pobierania i zdawania kluczy z oraz do depozytora kluczy będącego na wyposażeniu 

Zamawiającego przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu pracy, zgodnie z wewnętrzną 

procedurą określającą warunki dostępu do pomieszczeń, obowiązującą w siedzibie 

Zamawiającego;  

2) przestrzegania zasad, aby były otwarte tylko pomieszczenia aktualnie sprzątane, pozostałe 

pomieszczenia powinny być zamknięte; 

3) nie wprowadzania do siedziby Zamawiającego osób trzecich; 

4) niezwłocznego powiadamiania ochrony siedziby Zamawiającego o zauważonych przypadkach 

noszących znamiona kradzieży lub mogących spowodować sytuację niebezpieczne, itp.; 

5) wykonywania wszystkich prac zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpożarowymi; 

6) zgłaszania ochronie siedziby Zamawiającego wszystkich zauważonych lub stwierdzonych 

w budynku uszkodzeń, usterek i awarii. 

4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 2 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów 

o pracę zawartych przez Wykonawcę z osobami realizującymi Umowę z widocznymi informacjami 

dotyczącymi imienia, nazwiska, stanowiska wymiaru czasu pracy (pełen etat/część etatu) oraz daty 

obowiązywania umowy. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników 

zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z osobami 

realizującymi umowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 4, będzie 

traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, do zapewnienia realizacji Umowy przez osoby, które nie figurują 

w Krajowym Rejestrze Karnym z tytułu prawomocnego skazania za przestępstwa, o których mowa 

w art. 265 – 269c i art. 278 – 295 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 

r. poz. 1137 z późn. zm.), co zostanie potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia realizacji Umowy przez osoby posiadające aktualne 

badania lekarskie, niezbędne do wykonywania przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom realizującym Umowę odzieży ochronnej, 

odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 

9. Osoby realizujące Umowę zobowiązane są do stosowania się do obowiązujących 

u Zamawiającego przepisów wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.  

10. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 6, Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed 

pierwszym rozpoczęciem pracy przez pracowników lub osoby realizujące Umowę. 

§ 5. 
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Zmiany personelu Wykonawcy 

1. Zmiana pracownika realizującego Umowę będzie możliwa w następujących przypadkach:  

1) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania przez pracownika 

przedmiotu Umowy; 

2) na wniosek Wykonawcy. 

2. W przypadku zmiany pracownika realizującego Umowę, Wykonawca zobowiązany będzie do 

potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone w § 4. 

3. Zmiana pracownika realizującego Umowę dokonywana jest poprzez mailowe powiadomienie 

Zamawiającego, przez Wykonawcę o tej zmianie, na adres e-mail, o którym mowa w § 7 ust. 2, 

przez Wykonawcę o tej zmianie, co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym dokonaniem 

zmiany, z uwagi na konieczność przeprowadzenia przez Zamawiającego szkolenia, o którym 

mowa w § 9 ust. 2. z zastrzeżeniem, iż Wykonawca będzie zobowiązany wykazać, że osoby te 

posiadają kwalifikacje wymagane w Umowie. 

4. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3, Wykonawca musi uzyskać zgodę osoby, 

o której mowa w § 7 ust. 2. na adres –mail wskazany w§ 7 ust. 3. 

5. Zmiana pracownika realizującego Umowę, dokonana zgodnie z ust. 3, skutkuje zmianą Listy osób 

uprawnionych do realizacji Umowy i nie wymaga zmiany Umowy. 

6. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie skierować do wykonywania prac innego pracownika 

w przypadku: 

1) nie przybycia do pracy pracownika wyznaczonego do wykonywania prac porządkowych 

i utrzymania czystości; 

2) przybycia pracownika w stanie uniemożliwiającym mu wykonywanie obowiązków. 

§ 6. 

Reklamacje 

1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zgłaszania uwag dotyczących prawidłowości 

wykonania przedmiotu Umowy, zwanych dalej „uwagami reklamacyjnymi”. 

2. Uwagi reklamacyjne mogą w szczególności dotyczyć następujących nieprawidłowości: 

1) niedostatecznego stanu czystości w pomieszczeniach; 

2) niewłaściwego sposobu wykonywania poszczególnych czynności sprzątania; 

3) zbyt małej częstotliwości wykonywania czynności sprzątania; 

4) używania niewłaściwego (nieprofesjonalnego) sprzętu podczas świadczenia usługi sprzątania; 

5) niestosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności: nieusunięcia 

z obiektu worków ze śmieciami, nie zabezpieczenia odcinka sprzątanej powierzchni. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia czynności zmierzających do 

uwzględnienia uwag reklamacyjnych Zamawiającego i usunięcia nieprawidłowości nie później niż 

w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag na adres e-mail wskazany w § 7 ust. 3. 

4. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o usunięciu zgłoszonej uwagi reklamacyjnej na adres 

e-mail wskazany w § 7 ust. 2. W przypadku prawidłowego usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej 

uwagi reklamacyjnej Zamawiający potwierdzi ten fakt albo poinformuje o niewłaściwym usunięciu 



 

Strona 7 z 12 

uwagi reklamacyjnej na adres e-mail wskazany w § 7 ust. 3. 

5. W przypadku nieuwzględnienia uwagi reklamacyjnej w całości albo w części, uwagi przekazywane 

są ponownie. Trzykrotne zgłoszenie uwag reklamacyjnych w danym miesiącu przez 

Zamawiającego nie skutkuje prawem do naliczenia kar umownych. W przypadku konieczności 

zgłoszenia uwag reklamacyjnych po raz 4 (czwarty) w danym miesiącu kalendarzowym, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej za każdą kolejną uwagę 

reklamacyjną, począwszy od 4 (czwartego) zgłoszenia reklamacyjnego. 

§ 7. 

Komunikacja i doręczenia 

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

do informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu Umowy, przy czym 

o zaistniałych w tym zakresie trudnościach i przeszkodach Wykonawca będzie informował 

Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego, na piśmie lub 

na adres e-mail wskazany w § 7 ust. 2, a w nagłym przypadku – także bezpośrednio lub 

telefonicznie na nr telefonu wskazany w § 7 ust. 2. Strony zobowiązują się współdziałać 

w zakresie rozwiązywania wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania Umowy. 

2. Do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu Umowy upoważnione są ze strony 

Zamawiającego: 

1) , tel.: …, e-mail: … 

lub 

2) …, tel.: …, e-mail: … 

3. Do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu Umowy upoważnione są ze strony Wykonawcy: 

1) …, tel.: …, e-mail: … 

lub 

2) …, tel.: …, e-mail: … 

4. Strony oświadczają, że osoby wskazane w ust. 2 i 3, nie są uprawnione do zmiany, rozwiązania 

lub odstąpienia od Umowy, chyba, że działają na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego 

przez osobę uprawnioną do reprezentacji danej Strony. 

5. Oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od Umowy lub naliczenia kar umownych muszą być 

dostarczone osobiście, za pośrednictwem kuriera lub pocztą tradycyjną za potwierdzeniem 

odbioru na adres: 

1) Zamawiającego: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława 

Dubois 5A, 00-184 Warszawa; 

2) Wykonawcy: … 
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6. Zmiana osób lub danych wymienionych w ust. 2, 3 lub 5 nie powoduje konieczności zmiany 

Umowy w formie pisemnej poprzez zawarcie aneksu i staje się skuteczna z chwilą powiadomienia 

o niej drugiej Strony odpowiednio na adres e-mail określony w ust. 2 lub 3. 

§ 8. 

Poufność 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji, które uzyskał od Zamawiającego 

w związku z realizacją Umowy i nie ujawniać tych informacji osobom trzecim bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w 

celu należytego wykonania Umowy. 

3. Obowiązek zachowania w tajemnicy danych Zamawiającego, dotyczy w szczególności informacji 

prawnie chronionych, które to informacje Wykonawca uzyska w trakcie lub w związku z realizacją 

Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie 

pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie 

znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, orzeczeń 

sądów lub decyzji odpowiednich władz państwa. 

4. Wykonawca zobowiąże pisemnie pracowników lub osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu 

Umowy do zachowania tajemnicy, przez podpisanie przed pierwszym rozpoczęciem pracy przez 

pracownika realizującego Umowę oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy 

„Oświadczenie o poufności”. 

5. Podpisane przez pracowników Wykonawcy zobowiązania, o których mowa w ust 4, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, 

z zastrzeżeniem, że oświadczenia obowiązują od dnia zawarcia Umowy. 

6. Zobowiązania powyższe nie będą miały zastosowania do informacji lub dokumentów powszechnie 

dostępnych. 

§ 9. 

Bezpieczeństwo informacji 

1. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy przeprowadzi szkolenie dla 

pracowników Wykonawcy w zakresie Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej 

u Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający będzie dokonywał na bieżąco szkoleń zmienianych 

pracowników realizujących Umowę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do odebrania od pracowników realizujących Umowę oświadczenia, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy: „Oświadczenie o poufności”, które niezwłocznie 

przekaże Zamawiającemu, jednak nie później niż w dniu przystąpienia pracowników do realizacji 

Umowy. 

3. Wykonawca zapewni, aby przedmiot Umowy wykonywany był jedynie przez osoby przeszkolone 

przez Zamawiającego. 

4. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są znać i stosować wszystkie procedury bezpieczeństwa 

informacji stosowane przez Zamawiającego, które poznali podczas szkolenia, o którym mowa 
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w ust. 2 

§ 10. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i 

w wysokości: 

1) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy albo jej części z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy - 20% całkowitego maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 

2 ust. 1 albo odpowiednio 20% wynagrodzenia obliczonego jako iloczyn liczby miesięcy 

pozostałych do końca terminu obowiązywania umowy od dnia złożenia oświadczenia 

o odstąpieniu oraz miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 2 ; 

2) w przypadku nieuwzględnienia w terminie uwagi reklamacyjnej Zamawiającego w sytuacji, 

o której mowa w § 6 ust. 5 – w wysokości 0,1% całkowitego maksymalnego wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

3) w przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 8 - 

dwukrotności wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w § 2 ust. 2, za każdy przypadek 

naruszenia; 

4) za niedopełnienie wymogu zatrudniania czterech osób realizujących Umowę na podstawie 

umowy o pracę – w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 2 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień braku zatrudnienia – za każdą osobę poniżej 

obowiązkowej liczby osób zatrudnionych na umowę o pracę; 

5) w przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 4, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy – w wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 2 ust. 2, za każdy przypadek naruszenia. 

6) za niestawienie się pracowników celem wykonywania Umowy- 500,00 zł (słownie: pięćset 

złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia 

Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego 

odszkodowania przewyższającego kary umowne określone w Umowie. 

4. W przypadku odstąpienia, wypowiedzenia, rozwiązania Umowy lub utraty jej mocy w inny sposób, 

uiszczone lub należne kary umowne nie podlegają zwrotowi Wykonawcy. 

5. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie podlegają sumowaniu. 

 

§ 11. 

Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy 

1.  Każda ze Stron ma możliwość wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w wypadku 

zaistnienia przeszkód wynikających z siły wyższej uniemożliwiających realizację Umowy. Przez siłę 

wyższą należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia 
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i przeciwdziałania, którego wystąpienie jest niezależne od Stron, a które uniemożliwia wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy a w szczególności katastrofalne działanie sił przyrody, wojny, 

mobilizacje, zamkniecie granic, strajki, kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia, 

uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymanie robót ze względu na akcję ratowniczą. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w całości albo w części ze skutkiem na przyszłość 

w przypadku, gdy łączna suma kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1, przekroczy 20% 

kwoty oznaczonej jako całkowite maksymalne wynagrodzenie, o której mowa w § 2 ust. 1, 

w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia informacji o powyższych okolicznościach 

jednak nie później niż w terminie 60 dni liczonych od terminu wykonania Umowy określonego w § 1 

ust. 2. 

3. W razie powzięcia informacji o nieotrzymaniu środków finansowych koniecznych do realizacji 

Umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia lub braku środków w budżecie Zamawiającego, 

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

wiadomości o tych okolicznościach jednak nie później niż w terminie 60 dni liczonych od terminu 

wykonania Umowy określonego w § 1 ust. 2. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwała będzie 

jedynie zapłata za zrealizowaną część Umowy. 

4. Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości 

albo części, według własnego wyboru, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia 

okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia jednak nie później niż w terminie 

60 dni liczonych od terminu wykonania Umowy określonego w § 1 ust. 2, w przypadku gdy; 

1) Wykonawca nienależycie realizuje Umowę, nie przestrzega ustalonych w niej terminów lub 

narusza inne postanowienia Umowy, a po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego 

terminu, nie krótszego niż 7 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego do 

zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy oraz usunięcia 

ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania; 

2) Wykonawca nie posiada aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

5. Postanowienia powyższe nie ograniczają prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy 

w przypadkach wskazanych w przepisach obowiązującego prawa. 

§ 12. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zwane dalej 

„zabezpieczeniem”, w formie pieniężnej w wysokości … zł brutto (słownie: … złotych), tj. 10% 

całkowitego maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy.  

2. Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 

148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może 

zmienić formę zabezpieczenia w zakresie określonym w art. 148 ust. 2 Ustawy. 

3. Zabezpieczenie, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, będzie zwolnione w całości w terminie 30 dni 

kalendarzowych od dnia należytego wykonania Umowy. 
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4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Wykonawca zobowiązany jest do 

złożenia pisemnego wniosku o zwrot zabezpieczenia ze wskazaniem numeru rachunku 

bankowego, na który należy dokonać zwrotu. 

5. Zabezpieczenie zostanie zatrzymane w całości albo odpowiedniej części, gdy Zamawiający 

wniesie zastrzeżenie co do należytego wykonania Umowy. 

6. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, w tym potrącania kar umownych z zabezpieczenia. 

7. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z zabezpieczenia 

wszelkich należności powstałych w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, 

a w szczególności kar umownych. 

§ 13. 

Zmiany Umowy 

1. Zgodnie z art. 142 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) 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 (t.j.: Dz. U. 

z 2017 roku, poz. 847);  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

- wysokość należnego wynagrodzenia Wykonawcy może ulec odpowiedniej zmianie, jeżeli 

wskazane w pkt 1-3 zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

2. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić jedynie po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego oraz po 

zbadaniu dokumentów, które Wykonawca dostarczy w celu udowodnienia wpływu zmiany 

przepisów na wysokość należnego mu wynagrodzenia.  

3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczące wartości zamówienia, sposobu rozliczeń, terminu 

rozliczeń, zakresu przedmiotu zamówienia, terminu realizacji zamówienia w szczególności 

w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 

a) wystąpienia siły wyższej w znaczeniu określonym w § 11 ust. 1; 

b) ograniczenia lub braku środków przeznaczonych na realizację Umowy; 

c) zmiany innych umów, których stroną jest Zamawiający, a które wykazują związek i mają 

wpływ na realizację Umowy; 

d) zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana 

dotyczy – w takim przypadku kwota brutto zostanie obliczona na postawie stawki podatku 

obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego, 

e) wprowadzenie zmian w sposobie realizacji Umowy jest uzasadnione i niezbędne do 

prawidłowego wykonania Umowy, a zaistniała sytuacja była niemożliwa wcześniej do 

przewidzenia 
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- odpowiednio do tego jaki wpływ na te zmiany będą miały ww. przypadki. 

4. Zmiany umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych 

w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy. 

§ 14. 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla oceny Umowy oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych jest 

prawo polskie. 

3. Wykonawca nie może dokonać cesji swoich należności wynikających z Umowy bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 3, Zamawiający może odstąpić od Umowy albo jej 

części w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia.  

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

Załącznik nr 3 – Lista osób uprawnionych do realizacji umowy; 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o poufności oraz odbyciu szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa 

Informacji. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

………………………………………. ………………………………………. 

(data i podpis Zamawiającego) (data i podpis Wykonawcy) 

 


