
Załącznik 7 do SIWZ 

Nr sprawy: KOSiR/ZPU/2/2018 

 

UMOWA (PROJEKT) Nr ________________ 

zawarta w dniu  _____________w Kobierzycach  

 

 

Gminą Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55 – 040 Kobierzyce NIP: 8961308068 działającą przez: 

Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kobierzycach ul. Dębowa 20, 55 – 040 Kobierzyce NIP: 

8961565003, w imieniu, którego działają:  

1. Maja Muszyńska – Dyrektor  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kobierzyce –  Pani Marii Prodeus 

zwanym dalej w treści umowy  ZAMAWIAJĄCYM 

a    

 

_________________________, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: 

_________________________________, ul. ________________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji 

Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 

NIP: _______________, REGON __________ 

Lub  

___________________________________________________________________________ z siedzibą w 

____________________________________ 

NIP ___________________, REGON .___________________ wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ______________________ pod Nr KRS 

__________________, reprezentowanym przez  

_______________________________________________ 

 

Zwanym dalej „Wykonawcą”, będącym płatnikiem VAT 

 

Zgodnie z dokonanym przez Zamawiającego wyborem najkorzystniejszej oferty Wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy 

……………………. prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej zwaną ustawą PZP, o następującej treści: 

 

I. Postanowienia ogólne 

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:  

a. Sukcesywne utrzymanie czystości w budynku Hali Sportowej - Widowiskowej przy ul. Dębowej 20 

w Kobierzycach - codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 – 20:00. 

b. Sukcesywne utrzymanie czystości w budynku szatniowym w Solnej przy ul. Młodzieżowej nr działki1/34 

– w dni robocze, poniedziałek, środę, piątek w godzinach 12:00 - 16:00 

c. Sukcesywne utrzymanie czystości w budynku szatniowym w Pustkowie Wilczkowskim nr przy ul. 

Wrocławskiej nr działki 228/11 – w dni robocze, poniedziałek, środę, piątek - w godzinach 08:00 - 12:00 

d. Utrzymanie czystości w obiektach i na terenie przyległym do obiektów podczas i po wydarzeniach 

okazjonalnych organizowanych przez KOSIR w Kobierzycach.  



2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach i w sposób określony szczegółowo w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nr referencyjny ………….. oraz Opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącego załącznik 6 do SIWZ. 

3. Wykonawca będzie wykonywał usługi przy użyciu własnych środków czystości posiadających atest Polskiego 

Zakładu Higieny i odpowiadającym Polskim Normom oraz niezbędnego sprzętu mechanicznego (wymagane 

m.in.: dysponowanie odkurzaczem z filtrem wodnym oraz podnośnik koszowy). 

4. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostaw higienicznych środków czystości to jest m.in.: 

papieru toaletowego, mydła w płynie, odświeżaczy powietrza, ręczników jednorazowych zielonych i w 

rolkach, środków zapachowych do WC  oraz worków w kubłach na śmieci.  

 

§ 2 

1. Umowa o udzielenie zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony.  

2. Umowa zawarta została na okres: od dnia 1.01.2019 roku do dnia  31 grudnia 2019 roku. 

 

 

§ 3 

1. Wykonawca będzie świadczył usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. d w trakcie organizowanych przez 

Zamawiającego wydarzeń okazjonalnych: kulturalnych i sportowych takich jak: turnieje, zawody, festiwale, 

konkursy, jubileusze, gale, rocznice, koncerty, przeglądy, wystawy. 

2. Zamawiający przewiduje, iż zapotrzebowanie na usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. d wyniesie około 800 

roboczogodzin. Strony umowy ustalają, że usługi świadczone w trakcie wydarzeń okazjonalnych należy 

rozumieć jako opcję. Zamawiający będzie miał prawo do skorzystania z opcji, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. 

Nie zlecanie usług utrzymania czystości w trakcie wydarzeń okazjonalnych nie rodzi żadnych roszczeń 

odszkodowawczych przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający z wyprzedzeniem dwudniowym będzie składał Wykonawcy pisemne lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, na adres wskazany w ofercie w trakcie imprez okolicznościowych, każdorazowo 

podając miesiąc świadczenia usług oraz liczbę pracowników, którzy winni być gotowi do świadczenia usług 

utrzymania czystości w trakcie wydarzeń okazjonalnych, miejsce imprezy, przewidywany czas trwania 

świadczenia usługi.  

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie łączne Wykonawcy za realizację umowy w okresie jej trwania ustalono na podstawie 

oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wymienionego w § 1 za wynagrodzeniem 

maksymalnym  brutto: _______________________ netto: ________________, VAT________% 

__________________  

3. Wynagrodzenie podane w ust. 2 zawiera następujące składniki: 

a. koszt wykonania usługi sprzątania, 

b. koszt środków czystości oraz higienicznych materiałów wymienianych i uzupełnianych w celu 

wykonania usługi; 

c. używanie sprzętu technicznego niezbędnego do wykonania usługi objętej umową; 

d. podatek od towarów i usług (VAT). 

4. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 2 nie podlega zmianie, za 

wyjątkiem sytuacji opisanych w ust. 6 i 7. 

5. Ewentualna zmiana stawki podatku VAT skutkować będzie zmianą wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 



Wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług lub 

powiększeniu w przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług. Zmiana podatku nie będzie 

wymagała sporządzenia aneksu do niniejszej umowy 

6. W przypadku zmiany przepisów art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity z dnia 10 listopada 2015 r., Dz. U.  z 2015 r., poz. 2008) 

dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia strony umowy ustalają, że wynagrodzenie 

Wykonawcy, w części dotyczącej wynagrodzenia pracowników Wykonawcy będzie zwiększone o wskaźnik 

wzrostu minimalnej płacy krajowej. 

7. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne strony umowy ustalają, że 

wynagrodzenie Wykonawcy, w części dotyczącej wynagrodzenia pracowników Wykonawcy będzie 

zwiększone o kwotę wynikającą ze zmian przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych lub 

zdrowotnych.   

§ 5 

1. Strony ustalają, że należne Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne za usługi określone w § 1 ust. 1 lit. a do d 

płatne będzie z dołu miesięcznie w wysokości:  

a. Za usługi, o których mowa w § 1 ust.1 lit. a _______PLN brutto (słownie: __________złotych), 

w tym wynagrodzenie pracowników ____% - _____ złotych  

b. Za usługi, o których mowa w § 1 ust.1 lit. b _______PLN brutto (słownie: __________złotych), 

w tym wynagrodzenie pracowników ____% - _____ złotych  

c. Za usługi, o których mowa w § 1 ust.1 lit. c _______PLN brutto (słownie: __________złotych), w 

tym wynagrodzenie pracowników ____% - _____ złotych  

d. Za usługi, o których mowa w § 1 ust.1 lit. d _______PLN brutto (słownie: __________złotych), 

w tym wynagrodzenie pracowników ____% - _____ złotych  

2. Za usługi, o których mowa w § 1 ust.1 lit. d Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone  

w oparciu o iloczyn ceny jednostkowej brutto za 1 roboczogodzinę świadczenia usług utrzymania czystości 

podczas i po wydarzeniach okolicznościowych w wysokości ______                                złotych  i ilości  godzin 

świadczenia usługi w miesiącu, za faktycznie wykonaną usługę na zlecenie Zamawiającego. 

3. Płatności za wykonanie usługi określonej w § 1 zostaną dokonane w formie przelewu bankowego na rachunek 

bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury wraz z kompletem wymaganych umową załączników. Brak załączników do faktury nie rodzi obowiązku 

zapłaty po stronie Zamawiającego. Termin zapłaty rozpoczyna bieg z dniem doręczenia ostatniego 

wymaganego umową załącznika. 

4. W przypadku świadczenia usług przez okres niepełnego miesiąca kalendarzowego miesięczne 

wynagrodzenie brutto określone w § 5 ust. 1 ulega zmniejszeniu o 1/30 za każdy dzień niewykonywania usług 

(rozpoczęcia i zakończenia umowy). 

5. Podstawą do wystawiania faktury będą protokoły odbioru końcowego wykonania usługi sprzątania 

sporządzane na podstawie protokołów, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2. 

6. Protokoły, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu sporządzane będą po zakończeniu każdego 

tygodnia (zebrane za miesiąc do rozliczenia) i podpisane przez przedstawicieli obydwu stron: 

-  ................................... – ze strony Zamawiającego  

- ...................................  – ze strony Wykonawcy 

7. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu faktury za każdy okres, z wyszczególnieniem poszczególnych 

usług, wraz z protokołami, o którym mowa w ust. 6 na adres: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. 

Dębowa 20,55-040 Kobierzyce.  



8. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia dokonania przelewu 

na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a należytego wykonywania usługi, będącej przedmiotem umowy; usuwania wad w wykonywaniu 

zamówienia w tym doczyszczania obiektu na każde wezwanie Zamawiającego bez dodatkowego 

wynagrodzenia; 

b terminowej realizacji wykonania usługi zgodnie z przedmiotem umowy; 

c zakupu środków czystości i higienicznych oraz sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji 

zamówienia z własnych środków finansowych; 

d przestrzegania przepisów BHP i ppoż. i innych przepisów porządkowych obowiązujących  

w budynkach KOSIR i objętych przedmiotem zamówienia; 

e wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi w tym zakresie i przepisami o 

ochronie środowiska; 

f ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan sanitarny pomieszczeń przed organem kontrolnym 

Sanepid; 

g ponoszenia wszelkich kosztów finansowych z tytułu szkód materialnych wynikłych z winy zatrudnionych 

pracowników w czasie wykonywania usługi; 

h zatrudniania do pracy na wysokości pracowników posiadających uprawnienia do wykonywania takich 

prac. 

2. Wykonawca wyposaży wszystkich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu usługi będącej 

przedmiotem niniejszej umowy, w oznakowaną odzież ochronną i roboczą oraz zobowiązany jest do 

przeszkolenia ich w zakresie sprzątania wg obowiązujących w KOSiR procedur oraz przepisów bhp i p.poż. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji niniejszej umowy wykaz osób 

sprzątających oraz nadzorujących pracę z podaniem imienia, nazwiska i telefonów kontaktowych oraz wykaz 

osób upoważnionych do pracy na wysokości z podaniem imienia, nazwiska i telefonów kontaktowych oraz 

będzie go aktualizował przed każdą zmianą pracowników wykonujących usługę.  

4. Wykonawca odpowiada za brak u pracowników wykonujących usługę będącą przedmiotem niniejszej 

umowy: orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy na swoim stanowisku oraz aktualnych książeczek 

zdrowia. 

5. Wykonawca pokryje wszystkie kary nałożone przez Sanepid na Zamawiającego wskutek nienależytego 

wykonania niniejszej umowy przez pracowników Wykonawcy. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwą eksploatację i bezpieczne korzystanie  

z urządzeń elektrycznych, a także za zapewnienie bezpieczeństwa osób będących w zasięgu osoby 

sprzątającej. 

§ 7 

1. Odbiór wykonania usługi o której mowa w § 1 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c, lit. d, niniejszej umowy dokonywany 

będzie ___1___w tygodniu/ na dwa tygodnie  przez przedstawiciela Zamawiającego  

w osobie .................. lub osobę przez nią wyznaczoną oraz przedstawiciela Wykonawcy w osobie 

...................... lub osobę przez nią wyznaczoną i będzie potwierdzany protokołem odbioru dwu /tygodniowego 

podpisanym przez wymienione osoby, w którym Zamawiający oceni jakość wykonywanej usługi. 

2. Odbiór wykonania usługi o której mowa w § 1 ust. 1 lit. e niniejszej umowy dokonywany będzie po 

zakończeniu wydarzenia okazjonalnego przez przedstawiciela Zamawiającego w osobie .................. lub 

osobę przez nią wyznaczoną oraz przedstawiciela Wykonawcy w osobie ...................... lub osobę przez nią 



wyznaczoną i będzie potwierdzany protokołem odbioru  podpisanym przez wymienione osoby, w którym 

Zamawiający zweryfikuje ilość roboczogodzin świadczenia usług i oceni jakość wykonywanej usługi. 

3. W przypadku nienależytego wykonania usługi, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie 

ponowi sprzątanie pomieszczenia bez dodatkowego wynagrodzenia. 

4. W sytuacji, gdy pojawiają się rozbieżności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, co do sposobu wykonania 

usługi w danym okresie   każda ze stron może zawrzeć swoje uwagi w tym zakresie w protokole odbioru. 

Odmowa podpisania protokołu odbioru przez Wykonawcę traktowana będzie jako potwierdzenie 

nienależytego wykonania umowy, w zakresie dotyczącym wskazanego w protokole okresu wykonania usługi. 

 

§ 8 

1. Stosowane przez Wykonawcę środki myjąco-czyszczące muszą posiadać aktualne atesty lub certyfikaty 

dopuszczające do stosowania na rynku polskim, natomiast środki niebezpieczne karty charakterystyki. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wystąpienia do Wykonawcy o zmianę rodzaju 

używanych środków czystości w przypadku stwierdzenia ich nieskuteczności bądź powodowania alergii, a 

także w przypadku ich niezgodności z ofertą Wykonawcy. Zmieniony środek nie może być gorszej jakości 

niż przedstawiony w ofercie.  

3. Wykonawca w ciągu dwóch dni roboczych przedstawi Zamawiającemu propozycję zmiany środka do 

zaakceptowania 

§ 9 

1. Wykonawca i Zamawiający zachowają w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na stan 

bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu. 

2. Każdy z pracowników Wykonawcy przed rozpoczęciem wykonywania usługi objętej niniejszą umową musi 

być przeszkolony przez Zamawiającego w zakresie przepisów dotyczących czujek p.poż. i instalacji 

alarmowej. 

§10 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo do potrącenia 

następujących kar umownych: 

1) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia – 

załączniku nr 6 do SIWZ, w tym w szczególności: 

a) za konieczność doczyszczania pomieszczeń, która wynikła z powodu zaniechań pracowników 

Wykonawcy 

b) za brak lub niezgodny z ofertą nadzór nad pracownikami Wykonawcy  

c) za niedostarczenie środków czyszczących lub higienicznych  

d) za używanie niezgodnych z ofertą środków czyszczących, nieuzgodnionych z Zamawiającym 

e) za dostarczanie środków higienicznych niskiej jakości i przydatności  

f) za nie wywiązanie się z obowiązków zastępstwa za nieobecnego pracownika  

g) za świadczenie usług przez mniejszą niż w ofercie ilość pracowników 

h) za nie stawienie się pracowników do pracy 

i) za brak środków czystości 

 w wysokości  5% miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 5 ust. 1 dla 

miejsca świadczenia usługi, 

2) za opóźnienie w wykonywaniu prac wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia -  załączniku nr 6 

do SIWZ – w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 5 ust. 1 

dla miejsca świadczenia usługi za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% miesięcznego 

wynagrodzenia brutto. 



3) za niewykonanie usług o których mowa w § 1 ust. 1 lit. d w wysokości pięciokrotności wynagrodzenia za 

roboczogodzinę świadczenia usług utrzymania czystości podczas i po wydarzeniach okolicznościowych 

podanej w § 5 ust. 2  za każdy dzień, w którym stwierdzono niewykonanie usług, jednak nie więcej niż 

20% miesięcznego wynagrodzenia brutto. 

4) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% 

łącznego wynagrodzenia brutto umowy, określonego w § 5 ust. 1. 

2. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 

200,00 zł za nieprzedłożenie kopii umów na wezwanie Zamawiającego, za każdy dzień opóźnienia, jednak 

nie więcej niż 20% miesięcznego wynagrodzenia brutto 

3. Kary umowne będą realizowane na podstawie noty obciążeniowej lub w wyniku potrącenia  

z należności wynikającej z faktury przedstawionej do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Wysokość kary umownej wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy może ulec 

zmianie, gdy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wiarygodny dowód, że nieterminowa lub niewłaściwa 

realizacja usługi wystąpił z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

5. Każdej ze stron przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy 

wartość kar umownych jest niższa od wartości powstałej szkody na zasadach ogólnych. 

 

§12 

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem 

na koniec miesiąca. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej przedłożonej drugiej stronie. 

2. W przypadku trzykrotnego nienależytego wykonania umowy potwierdzonego protokołem odbioru pracy 

poświadczającego nieprawidłową jakość usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w 

trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

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

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

4. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za usługi zrealizowane do dnia odstąpienia od umowy, 

których zakres zostanie określony w protokole 

§13 

1. Skutki cywilno – prawne, wynikające ze szkód związanych z realizacją niniejszej umowy, obciążają 

Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku, gdy skutkiem 

niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy spowoduje szkodę Zamawiającego lub osób trzecich.  

§14 

1. Zamawiający zobowiązuje się do bezpłatnego udostępnienia Wykonawcy dla osób sprzątających 

pomieszczenia nr …….. z zapleczem sanitarnym i magazynkiem do przechowywania środków czystości. 

Pomieszczenie zostanie przekazane w użytkowanie protokołem.  

2. Wykonawca nie będzie obciążany opłatami z tytułu zużytej do realizacji usługi energii elektrycznej i wody 

oraz z tytułu odprowadzenia ścieków. 

§15 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych W razie 

zaistnienia 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 



istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznemu, okolicznościach. 

Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu już wykonanej części umowy. 

 

§16 

1. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać na osoby 

trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej umowy. 

2. Wykonawca nie może powierzyć bez zgody Zamawiającego wykonania czynności określonych  

w § 1 umowy osobie trzeciej za wyjątkiem osób wskazanych w ofercie (z wyjątkiem prac na wysokościach), a 

w przypadku zaistnienia takiej sytuacji Zamawiającemu przysługuje prawo do niezwłocznego odstąpienia od 

umowy. 

§17 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod 

rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, jednakże Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do 

treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany w przypadkach: 

a) gdy nastąpią zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, ulec zmianie może cena w takim 

zakresie w jakim będzie to wynikało z przepisów;  

b) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia, 

c) w przypadku zmiany osób wyznaczonych umową do kontaktu. 

d) niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Wszelkie oświadczenia woli związane z niniejszą umową będą doręczane osobiście lub wysłane listem 

poleconym na adresy wskazane w komparycji Umowy. Strony uznają za doręczone oświadczenia złożone w 

sposób powyższy z chwilą doręczenia przesyłki lub w razie jej nieodebrania z datą awiza pocztowego. 

4. Integralną część umowy stanowią wszystkie załączniki wymienione w treści Umowy i są to:  

a) Oferta wykonawcy w tym program realizacji usługi, 

b) Protokół wykonania usługi 

c) Opis przedmiotu zamówienia 

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią Strony zobowiązują się 

rozstrzygać polubownie. 

6. W przypadku braku możliwości porozumienia, sądami właściwymi do rozpatrzenia ewentualnego sporu 

między Stronami umowy, są sądy właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 18 

Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę 

1. Zamawiający, jako administrator danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 

28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami określonego w ust. 1 

rozporządzenia i wyłącznie w celu realizacji umowy.  

3. Wykonawca może przetwarzać jedynie takie kategorie danych osobowych (zakres przetwarzania danych), 

które są niezbędne do realizacji umowy.  

4. Niniejszym Zamawiający udziela Wykonawcy oraz personelowi Wykonawcy upoważnienia do przetwarzania 



danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.  

5. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać dalszego powierzenia przetwarzania 

danych osobowych podmiotom trzecim (podpowierzenie). Wykonawca za działania i zaniechania podmiotów 

trzecich, którym powierzył dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada jak za własne.  

6. W kwestii ochrony danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do:  

1)   zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych 

osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o 

ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,  

2)   zapewnienia, aby osoby mające dostęp do powierzonych, w ramach niniejszej umowy, danych 

osobowych były zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy (również po ustaniu umowy). 

7. Wykonawca oświadcza, że urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 

są zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji, przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania 

danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).  

8. Wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszelkie powierzone dane osobowe w tym skutecznie usunąć je z 

nośników elektronicznych niezwłocznie po zaprzestaniu obowiązywania umowy (łącznie z okresem 

obowiązywania zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji). 

9. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 

przetwarzania danych osobowych, w następstwie czego Zamawiający - jako administrator danych osobowych 

zostanie zobowiązany na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu do wypłaty odszkodowania lub zostanie 

ukarany na podstawie przepisów karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć w całości poniesione z 

tego tytułu przez Zamawiającego szkody. 

§ 19 

Informacje poufne – zobowiązania Wykonawcy 

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 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 one określone, 

jako zastrzeżone lub poufne bądź 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 

przekazywanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania umowy. 

5.      Informacje niestanowiące informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy mogą być ujawniane 

publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego. 

§ 20 



Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego 

1.     W celu prawidłowego wykonania umowy Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie imienia i nazwiska, nr PESEL, stanowiska, formy zatrudnienia i uprawnień. 

Szczegółowe zasady przekazywania danych osobowych osób występujących w imieniu Wykonawcy oraz 

osób, którymi Wykonawca posługuje się do realizacji niniejszej umowy, w tym danych osób będących 

podwykonawcami  lub osobami zatrudnianymi przez podwykonawców, wskazywane są w treści niniejszej 

umowy w paragrafach, ustępach lub punktach regulujących obowiązek Wykonawcy do ich przekazania. 

2.     Wykonawca upoważnia Zamawiającego do przetwarzania powyżej opisanych danych osobowych w celu 

realizacji niniejszej umowy oraz oświadcza, że jest upoważniony do ich przetwarzania w tym zakresie. 

3.    Zamawiający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych z zachowaniem przepisów 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

4.   Do szczegółowych zasad ochrony danych osobowych przez Zamawiającego, w tym podjętych środków 

technicznych w celu ochrony danych lub czasu ich przetwarzania, mają odpowiednie zastosowanie 

postanowienia  § 18 ust. 3 – 8. 

§ 21 

Informacje poufne – zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, których dowiedział 

się w czasie realizacji zadania, jak również po wygaśnięciu umowy z jakiejkolwiek przyczyny, bez 

ograniczenia w czasie. 

2. Informacjami poufnymi wg ust. 1. są wszystkie informacje i dokumenty uzyskane w związku z wykonywaniem 

umowy przez Zamawiającego, co do których ze względu na szczególne rozwiązania techniczne, know-how 

Wykonawcy (lub jego podwykonawców) lub dane finansowe Wykonawca podjął odpowiednie środki ochronne 

i zastrzegł ich ochronę jako tajemnicy przedsiębiorstwa wg art.8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).  

3. 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 Zamawiającego przed zawarciem umowy, o 

ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one 

określone, jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

4. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1. i 2. nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane 

przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej. 

5. Zamawiający  zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i dokumentów objętych 

ochroną jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

 

§22 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) i przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron. 

 

       

Zamawiający       Wykonawca 


