ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
(Wzór Umowy)
UMOWA Nr….
(dalej zwana „Umową”)
zawarta w Warszawie, w dniu ............................... pomiędzy:
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-401) i adresem:, ul. Górczewska 89,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr
0000476231, Regon: 016441803, NIP: 5272699583 zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
Wiktora Masłowskiego - Prezesa Zarządu, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
………………………… z siedzibą w ………………… przy ulicy ………………… wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta .....……… ….
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………..,
Regon: ………., NIP: ……………, zwaną w treści Umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną
przez :
…………………………………………………….
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG
( imię i nazwisko ) ......………………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą ……………………………… z siedzibą w ……………………… przy ulicy …………
wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………pod
numerem .........., Regon: …………….., NIP: ……………, zwanym w treści umowy
„Wykonawcą”
zwanych łącznie „Stronami”.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przewidzianego
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.).
§1
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi pn. Kompleksowe usługi w zakresie
prania oraz wynajmu z systemu RFID bielizny szpitalnej oraz odzieży ochronnej” nr
ref. sprawy: FZP.26.ZP.U.25.2017 zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz ze złożonym
formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącymi załącznik nr 1 do Umowy oraz
Opisem Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami stanowiącym załącznik nr 2 do
Umowy.
1. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze
wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu
zamówienia bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek
dodatkowych kosztów.
§2
1. Odbiór i transport „bielizny szpitalnej” – czystej i brudnej ze wskazanych w Opisie
Przedmiotu Zamówienia, 13 punktów Zamawiającego, odbywać się będzie w terminach:

1

1) 6 punktów 5 razy w tygodniu (pn-pt) w godzinach 12:00 – 14:00 w szpitalu oraz 1 raz
w tygodniu (środa w godzinach 10:00 – 14:00) 2 dodatkowe punkty szpitala,
2) 1 punkt na terenie przychodni Górczewska 1 raz w tygodniu (środa w godzinach 10:00
– 14:00),
3) 4 przychodnie satelitarne na terenie Warszawy (ul. Śliska, Nowogrodzka, Pawińskiego,
Grochowska) 1 raz w tygodniu (środa w godzinach 10:00 – 14:00).
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za transport bielizny z/do siedziby Zamawiającego
bezpośrednio na wszystkie 13 wskazanych punktów (oddział/komórkę organizacyjną).
Transport z terenu szpitala oraz na teren szpitala winien odbywać się samochodami z
windą.
3. Bielizna brudna winna być transportowana na wózkach transportowych
koszowych/siatkowych.
4. Transport będzie odbywał się środkami transportu należącymi do Wykonawcy,
dostosowanymi do przewozu bielizny brudnej i czystej z zachowaniem podziału.
5. Bielizna, odzież nienadająca się do dalszego użytkowania, bądź naprawy winna być
zapakowana w oddzielnym worku z napisem „kasacja”.
6. Wykonawca odpowiada za bieliznę szpitalną, Zamawiającego od momentu odebrania jej z
oddziału/komórki organizacyjnej do czasu przekazania czystej bielizny z powrotem na
oddział/komórkę organizacyjną.
7. Przekazywanie przedmiotu usługi pomiędzy stronami odbywać się będzie każdorazowo za
obustronnym pisemnym potwierdzeniem uwzględniającym:
1) przy odbiorze przez Wykonawcę - ilość i asortyment.
2) przy odbiorze przez Zamawiającego - ilość, asortyment.
8. Wykonawca poza kompleksową usługą prania zobowiązany jest do wykonania napraw
rzeczy uszkodzonych w bieliźnie Zamawiającego na koszt własny w terminie do 7 dni
kalendarzowych.
9. Strony ustalają, że w przypadku nienależytego wykonania usługi stwierdzonej przez
Zamawiającego w trakcie użytkowania zostanie ona przez Wykonawcę wykonana
ponownie, na jego koszt.
10. Wykonawca raz na kwartał na swój koszt ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu
kopię badań mikrobiologicznych wykonanych w pralni Wykonawcy, potwierdzonych
przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, dokumentujących skuteczność prania i
dezynfekcji. Zamawiający ponadto zastrzega sobie prawo wykonania własnych wymazów
czystościowych w chwili dostarczenia bielizny do Zamawiającego w obecności
pracownika Wykonawcy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do opatrzenia tagów (chipów) metodą RFID UHF do całości
asortymentu ,,bielizny Wykonawcy” oraz wykazanej „bielizny Zamawiającego” będących
w obiegu, pełen jej monitoring w pralni z udostępnieniem systemu pod potrzeby komórek
Zamawiającego w zakresie dostępu on-line do programu we wszelkich wskazanych
komórkach oraz w zakresie zamawiania i kontroli stanów bielizny.
12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, zainstalowania pełnego oprogramowania
komputerowego w punktach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do
umowy, umożliwiające min. zamawianie, bieżące monitorowanie wysłanej do prania
bielizny, ilości bielizny będącej na stanie szpitala itp.
13. Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do bezpłatnej pełnej obsługi
serwisowej oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi zapewnianego
oprogramowania, w punktach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do
umowy.
14. Wykonawca dostarczy worki poliesterowe opatrzone chipem.
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15. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do pełnienia nadzoru nad realizacją usługi
jest ………………………………………………..
16. Wykonawca jest uprawniony do zmiany osoby o której mowa w ust. 15 na inną
posiadającą co najmniej te same kwalifikacje. Zmiana następuje na pisemny wniosek
Wykonawcy i jest skuteczna z chwilą zaakceptowania przez Zamawiającego.
17. Zmawiający może wnosić o zmianę osoby o której mowa w ust. 15 na inną posiadającą
co najmniej te same kwalifikacje w przypadku uzasadnianych uwag do wykonywania
przez nią czynności.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite
wynagrodzenie nie przekraczające kwoty:
netto: …………… złotych (słownie: ……………………………….……….. złotych)
podatek VAT: …………….. złotych (słownie: …………………………… złotych),
brutto: …………….złotych (słownie: …………………………………….. złotych).
2. Za zrealizowane usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie według cen
jednostkowych zawartych w formularzu cenowym zawartych w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy.
3. Należność z tytułu realizacji umowy płatna będzie za faktycznie wyświadczone usługi za
dany okres sprawozdawczy (miesiąc kalendarzowy) na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
4. Z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2 Umowy zapłata należności za każdą
zrealizowaną część Umowy następować będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy
numer………………………………………………………..………………….. w ciągu 60
dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za
zrealizowaną część przedmiotu Umowy.
5. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności, o której mowa w ust. 1 bez
pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
7. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowaną cześć umowy.
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o niezrealizowaną przez Zamawiającego część
umowy.
8. Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne,
zgodnie z § 6 Umowy.
§4
1. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych przy odbiorze usługi,
Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym telefonicznie lub pisemnie Wykonawcę.
Wykonawca w terminie określonym zgodnie z ust. 3 liczonym od momentu
zawiadomienia przez Zamawiającego, dostarczy Zamawiającego brakujący lub
nienależycie wyprany asortyment. W przeciwnym przypadku Zamawiający wykona
usługę na koszt Wykonawcy brakujący asortyment i obciąży wykonania usługi.
2. W przypadku zastrzeżeń wymienionych w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo
wstrzymania płatności faktury, do czasu dostarczenia towaru wolnego od wad lub
brakującego. W tym przypadku zapłata następuje w terminie 30 dni roboczych od dnia
dostarczenia towaru wolnego od wad lub brakującego.
3. Termin dostarczenia towaru wolnego od wad lub brakującego, określają wspólnie
przedstawiciele obu Stron, z tym, że nie może on być dłuższy niż 48 godzin licząc od
momentu zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego zgodnie z ust. 1.
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§5
1. Czas wykonania zleconej transzy usługi od momentu zgłoszenia Wykonawcy przez
Zamawiającego:
1) Pranie pościeli, bielizny operacyjnej – 24 godziny w dni robocze,
2) odzież fasonowa – 48 godzin w dni robocze,
3) koce, poduszki, materace – 72 godziny w dni robocze
4) Pranie pościeli, bielizny operacyjnej na CITO – do 4 godzin
2. Przerwa w wykonywaniu usługi nie przekroczy 48 godzin pomiędzy jednym zleceniem a
następnym (bez względu na ilość dni wolnych od pracy).
§6
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, leżących po stronie
Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3
ust. 1 Umowy;
2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
Termin opóźnienia liczony będzie od upływu odpowiednich terminów, o których mowa
w § 5 Umowy;
3) za nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy - w wysokości 2% od średniomiesięcznej
wartości za wykonaną usługę (wyliczoną w oparciu o 3 ostatnie miesiące świadczonej
usługi), o którym mowa w § 3 ust. 3 - za każdy stwierdzony przypadek.
4) za opóźnienie w usunięciu wad lub braków lub niezgodności stwierdzonych przy
odbiorze usługi (zgodnie z § 4 Umowy) - w wysokości 0,2% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia
liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, zgodnie z §4 ust. 3 Umowy.
5) za opóźnienie w usunięciu wad lub braków lub niezgodności stwierdzonych po odbiorze
a w trakcie użytkowania (zgodnie z § 2 ust. 9 Umowy) - w wysokości 0,2%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień
opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, zgodnie z §4 ust. 3
Umowy.
6) w przypadku ujawnienia przez Wykonawcę danych, pozyskanych przy wykonywaniu
umowy, a także innych informacji mogących mieć charakter informacji poufnych,
dotyczących przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
7) stwierdzonych uchybień w jakości wykonania przedmiotu Umowy - w wysokości 2%
od średniomiesięcznej wartości za wykonaną usługę (wyliczoną w oparciu o 3 ostatnie
miesiące świadczonej usługi), o którym mowa w § 3 ust. 3- za każdy przypadek
stwierdzonego uchybienia.
8) w przypadku nieprzestrzegania wykonywania usług w godzinach ustalonych przez
Zamawiającego w załączniku nr 2 do Umowy w wysokości 2 % od średniomiesięcznej
wartości za wykonaną usługę (wyliczoną w oparciu o 3 ostatnie miesiące świadczonej
usługi), o którym mowa w § 3 ust. 3- za każdy przypadek stwierdzonego uchybienia.
9) w przypadku niedostarczenia w terminie dokumentów wymaganych na etapie realizacji
usługi w wysokości 2% od średniomiesięcznej wartości za wykonaną usługę (wyliczoną
w oparciu o 3 ostatnie miesiące świadczonej usługi), o którym mowa w § 3 ust. 3- za
każdy przypadek stwierdzonego uchybienia z zastrzeżeniem pkt. 10) poniżej.
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10) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę zgodnie z żądaniem Zamawiającego, o
którym mowa w § 14 ust. 2, któregokolwiek z dokumentów tam określonych we
wskazanym terminie, lub nieudzielenia wyjaśnień, o których mowa w § 14 ust. 1 lit. b) lub
uniemożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 14 ust. 1
lit. c ) - w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek ww. naruszenia
11) w razie, gdy czynności zastrzeżone dla osoby nadzorującej, będzie wykonywała inna
osoba, niż wskazana w ofercie Wykonawcy lub niezaakceptowana przez Zamawiającego
zgodnie z procedurą określoną w § 2 ust. 16 - w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty
dzień wykonywania tych czynności;
12) za oddelegowanie do wykonywania prac określonych w § 14 ust. 4, osoby nie
zatrudnionej na podstawie umowy o pracę - w wysokości 1 000,00 zł za każdy
stwierdzony przypadek, przy czym kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej
samej osoby, jeżeli podczas kontroli Zamawiający lub inny uprawniony organ stwierdzi,
że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę.
13) niedotrzymania terminu określonego w § 17 ust. 2 Umowy – kwoty w wysokości 0,2 %
wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy – za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę
umowną na zasadach ogólnych.
3. Zapłata którejkolwiek z kar umownych określonych w ust. 1 pkt. 2 -9 nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku zapłaty kary określonej w ust. 1 pkt.1.
4. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy bez odrębnego wzywania go do zapłaty. Ewentualnie naliczone kary umowne
co do zasady zmniejszają wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
5. Kara umowna staje się wymagalna z chwilą złożenia Wykonawcy oświadczenia o jej
naliczeniu.
6. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
§7
1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy ustanawia się zabezpieczenie w
wysokości 8 % całkowitej ceny podanej w ofercie, to jest kwoty …………….. zł
(słownie:
…………………………..
zł.)
w
formie:……………………………………………………...
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane.
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części, (a w
zakresie, w jakim umowa jest umową o świadczenie usług - wypowiedzieć ją), jeżeli:
1) Wykonawca nie zrealizował usługi w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia
zgłoszenia zgodnie z § 5 umowy przez Zamawiającego- w terminie do 30 dni od dnia,
kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie
od Umowy z tej przyczyny;
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2) Wykonawca trzykrotnie usługę niezgodnie z umową - w terminie do 30 dni od dnia,
kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie
od Umowy z tej przyczyny,
3) Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową, nienależycie lub w
realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów umowy i nie zmienia sposobu
wykonania umowy lub nie usunie stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień mimo
wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o
okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej przyczyny,
4) gdy Wykonawca wykonuje usługę przy użyciu środków, urządzeń, preparatów
niespełniających wymagań określonych w specyfikacji technicznej oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na podstawie, której wybrano ofertę Wykonawcy - w
terminie do 30 dni, od dnia kiedy powziął wiadomość o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej przyczyny,
5) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego
postępowanie likwidacyjne, złożony zostanie wniosek o ogłoszenie upadłości
Wykonawcy, zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy - w terminie do 30
dni, od dnia kiedy powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie
od Umowy z tej przyczyny,
6) w przypadku wstrzymania lub utraty finansowania realizacji przedmiotu Umowy przez
Zamawiającego - w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny.
7) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji umowy albo
oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie;
8) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp;
9) jeżeli suma kar umownych, o których mowa w § 6 przekroczy 20% łącznej kwoty
wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1;
10) jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie
Wykonawcy i nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania przez
Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu.
11) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla osoby o której mowa w § 2 ust 15 będzie
wykonywała inna osoba, lub zaakceptowana przez Zamawiającego zgodnie z procedurą
określoną w § 2 ust. 16 Umowy.
12) w przypadku braku dostarczenia polisy zgodnie z § 17 ust 1 i 2 Umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej w
terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających
odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie.
3. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych
określonych w § 6 Umowy.
4. Wykonawca może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów, przez które
należy rozumieć rażące naruszenie postanowień umowy przez Zamawiającego.
§9
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
1) Ze strony Wykonawcy - (adres, imię nazwisko, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)
2) Ze strony Zamawiającego – .
2. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1 będzie
odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie i nie stanowi zamiany Umowy.
3. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pracowników Wykonawcy.
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4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi przedmiotu Umowy do siedziby
Zamawiającego na własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko.
§ 10
1. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy.
2. Ilekroć w Umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni: od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy określonych w art. 1 ust. 1
Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2015 r., poz. 90 ze
zm.).

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

1.

2.

§11
Wykonawca może powierzyć wykonanie działań realizowanych w ramach niniejszej
umowy podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie Wykonawcy oraz firmom
podwykonawców określonym w Ofercie.
Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie
oraz rozszerzyć podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w Ofercie Wykonawcy bez
pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
Wszelkie zapisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się
odpowiednio do wszystkich podwykonawców, za których działania lub zaniechania
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.
W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-2, Zamawiający może odstąpić
od umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 8 ust. 1 pkt 10) niezależnie od
prawa odmowy wypłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przez podwykonawców w
innym zakresie niż wskazany w Ofercie lub przez inne firmy podwykonawców niż
wskazane w Ofercie.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, i dokumenty potwierdzające
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Zapisy stosuje się także wobec
dalszych podwykonawców.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
§ 12
Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w
poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w
jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy,
bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami
Poufnymi”.
Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i
informacji:
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3.

4.

5.

6.

7.

1) dostępnych publicznie;
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy
bez obowiązku zachowania poufności;
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich
ujawnienie.
W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje
Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych.
Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości
wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie
Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich
utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których
wykonuje umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z
umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego
zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania
poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca
ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.
W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu
nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie
podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji
Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości
wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności
zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz
podjęte działania ochronne.
Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze
Stron, Wykonawca bezzwłocznie komisyjnie usunie Informacje Poufne z wszelkich
nośników danych lub komisyjnie zniszczy nośniki zawierające takie informacje, bądź
nieodpłatnie przekaże Zamawiającemu wszelkie nośniki, na których zapisane są
Informacje Poufne.

§ 13
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad
wykonaniem dostawy przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o
trudnościach w realizacji dostawy, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji.
§ 14
1.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3 a uPzp wymaga zatrudniania przez Wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z pózn. zm.), w wymiarze
czasu pracy adekwatnym do powierzanych zadań, osób wykonujących czynności
bezpośrednio związane z wykonywaniem tj. nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, z
uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z
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2.

3.

4.

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017, poz.
847 z późn. zm.), przez cały okres realizacji zamówienia. W trakcie realizacji
zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a) żądania złożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w zakresie
potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień w przypadku wątpliwości w
zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 2 dni robocze, Wykonawca pod rygorem
sankcji określonych w umowie, przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób:
1) oświadczenie Wykonawcy lub 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, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy
lub 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
ustawy
z
dnia
29
sierpnia
1997
r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny
być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań określonych w
ust. 1, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty kary umownej
określonej w §6 ust. 1 pkt 12) Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym
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przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów, o których mowa w ust. 2, traktowane
będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę.
§ 15
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego
posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

1.

2.

3.

4.
5.

1.

2.

3.

§ 16
Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności
traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza
kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które
zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi,
śnieżyca.
W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub
utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak
niż w ciągu 2 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 3 dni lub dłużej, Strony
mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze
Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych dostaw (z
uwzględnieniem zapisów pkt 5).
Okres występowania następstw Siły Wyższej nie powoduje przesunięcia terminów
realizacji usługi określonych w Umowie.
W przypadku wykonania dostawy jedynie w części okresu rozliczeniowego, rozliczeniu
podlegać będzie jedynie zrealizowany przedmiot umowy dla którego przedstawione
zostanie Zamawiającemu rozliczenie.
§ 17
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania Umowy
polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę nie niższą niż ..................... zł1. Wykonawca przed podpisaniem
Umowy zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii ww. polisy
ubezpieczeniowej.
W przypadku gdy okres ubezpieczenia Wykonawcy ulega zakończeniu przed terminem
realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 17 ust. 1 Umowy, Wykonawca
zobowiązany jest najpóźniej w terminie 5 dni przed wygaśnięciem ważności polisy, do
przedstawienia Zamawiającemu kolejnej polisy potwierdzającej ubezpieczenie
Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na
sumę ubezpieczenia stanowiącą co najmniej kwotę wskazaną w ust. 1.
W przypadku naruszenia postanowień Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego
paragrafu, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy i żądania kar
umownych zgodnie z § 6 i 8 Umowy.

§ 18
1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszej umowie, wszelkie zmiany treści
niniejszej umowy wymagają porozumienia stron i zachowania formy pisemnego aneksu do
umowy pod rygorem nieważności.
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2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej
umowy, w szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia
Wykonawcy, sposobu i warunków wykonania zamówienia, w następujących przypadkach:
a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia;
b) w związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami w umowie i załącznikach wystąpi
potrzeba ujednolicenia zapisów;
c) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność
zmiany sposobu wykonania umowy;
d) zmiany sposobu świadczenia usługi w przypadku, gdy zmiana ta podwyższy standard
świadczonej usługi;
e) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom;
f) zmiany polegającej na ograniczeniu zakresu świadczenia w przypadku wyłączenia
części powierzchni Zamawiającego z eksploatacji na skutek remontu/przebudowy
przez okres trwania robót, zmiana powoduje adekwatne zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy;
g) siły wyższej.
3.
Ponadto zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje następujące
możliwości dokonania ewentualnych istotnych zmian postanowień zawartej Umowy:
1) wynagrodzenia, w przypadkach i na zasadach określonych w ust. 4-7
2) miejsca usług;
3) zmiana terminu obowiązywania umowy (tj. jego wydłużenie), jednak nie więcej niż o 6
miesięcy, w sytuacji nie wykorzystania wartości umowy w pierwotnym terminie;
4) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku
przekształcenia, przejęcia itp.).
4.
W przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
Strony dokonają stosownej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy
umowy.
5.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. a), wartość netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisów.
6.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze
zwiększenia wynagrodzeń osób wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.
7.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób wykonujących zamówienie.
8.
Zmiany, o których mowa w ust. 4-7, będą dokonywane na pisemny, umotywowany
wniosek Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić oraz wykazać
Zamawiającemu, w jaki sposób zmiany, o których mowa w ust. 4 wpływają na koszty
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wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać
szczegółowe wyliczenie wpływu zmian, o których mowa ust. 4 lit. b) i c) na koszty
wykonania zamówienia, poparte odpowiednimi dokumentami. W przypadku, gdy
Wykonawca wykaże wpływ zmian przepisów prawa na koszty wykonania zamówienia,
Strony dokonają stosownej zmiany umowy.
9. Istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności.

1.

§ 19
Spory wynikłe z realizacji Umowy będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

2.

Ustęp 1 zachowuje ważność także w razie odstąpienia od Umowy przez
którakolwiek ze Stron.

§ 20
W sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

1.

2.

§ 21
Integralną część Umowy stanowią załączniki:
1) Formularz asortymentowo-cenowy
2) Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach trzy dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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