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Załącznik nr 4 a do SWZ 

Istotne postanowienia umowy 

UMOWA NR …………………………………. 

zawarta w dniu …………...……… r. w Warszawie 

pomiędzy: 
 
Miastem Stołecznym Warszawą z siedzibą; w Warszawie (00-950) pl. Bankowy 3/5 reprezentowanym 
przez:  
…………………………………… – …………..……………. Zarządu Mienia Skarbu Państwa, 
ulica. Prosta 69, 00-838 Warszawa, działającego na podstawie pełnomocnictwa 
…………………………………………………. znak ……………………………………., 
NIP 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym 
 
a 
firmą .............................................................................................................................................. 
z siedzibą w ...................................... przy ul. ........................................................ 
działającym na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydanym 
przez ……………………………………………………………………………   REGON ………………., NIP ……………………. . 
reprezentowaną przez: 
 
……………………………………….  …………………………………….. 
……………………………………….  …………………………………….. 
 
zwaną dalej Wykonawcą, 
 
W związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo 

Zamówień Publicznych” ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), została zawarta Umowa o następującej 

treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na utrzymaniu 

porządku i czystości w siedzibie ZMSP przy ul. Prosta 69 w Warszawie ( część II zamówienia). 

2. Opis usługi oraz dodatkowe informacje dotyczące powierzchni wewnętrznych i wyposażenia 

dodatkowego w siedzibie Zamawiającego, o której mowa w ustępie 1 stanowi Opis przedmiotu 

zamówienia - załącznik nr 1.  

3. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków Wykonawcy związanych ze świadczeniem usługi 

objętej przedmiotem Umowy określa załącznik nr 1, odnoszący się do pomieszczeń biurowych w 

siedzibie Zamawiającego,  

4.   Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy przy zachowaniu najwyższej 

staranności zapoznał się ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia i nie zgłasza 

zastrzeżeń do opisu przedmiotu zamówienia oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w 

zakresie rzeczowym zgodnym z ww. opisem i za cenę umowną.  
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5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji na rzecz Zamawiającego zamówienia w zakresie usługi 

polegającej na powtórzeniu podanej usługi do będącej przedmiotem niniejszej Umowy wskazanej 

w części załącznika nr 1..na 

 

o b                                      ę§ 2  

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wskazanych w § 1 usługi za pomocą własnych 

środków i narzędzi zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami z należytą 

starannością i dokładnością oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony środowiska w 

zakresie wynikającym z załącznika nr 1 do Umowy. 

2. Realizując Umowę w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych Wykonawca zobowiązuje się 

do wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z wszelkimi wymogami sanitarnohigienicznymi, 

technicznymi i technologicznymi oraz należytą starannością wymaganą przy realizacji usług 

tego rodzaju. 

3. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla pracowników 

zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków 

bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac (przepisów BHP i ppoż.). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia przy realizacji prac objętych przedmiotem 

zamówienia osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w liczbie nie mniejszej niż 

wynikającej ze złożonej oferty (nie mniej niż jedną osobę). 

6. Zamawiający, stosownie do art.95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na 

sprzątaniu w pomieszczeniach biurowych siedziby Zamawiającego. 

7. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się przedstawić dokumenty potwierdzające 

zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 6. Wykonawca w terminie 5 dni licząc od daty 

rozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy i łącznie z każdą fakturą przedstawi 

Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę. 

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 ich 

danych osobowych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności imienia i nazwisko zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, 

rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogów zatrudnienia na podstawie umowy o racę, traktowane będzie, jako 

niespełnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wskazanych w ust.6. 

9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust.6. 
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10. W związku z zatrudnieniem przez Wykonawcę osób niepełnosprawnych, Wykonawca ma 

obowiązek przedstawienia dowodu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w postaci 

oświadczenia o zatrudnieniu każdej z tych osób z powołaniem czasookresu zatrudnienia oraz 

wymiaru czasu pracy, zawartej na czas trwania zamówienia oraz zanonimizowanej decyzji 

powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności nie później niż 10 dni roboczych po 

podpisaniu niniejszej Umowy oraz raz na kwartał aktualizować te informacje w postaci 

pisemnego oświadczenia dostarczanego do siedziby Zamawiającego nie później niż do 10 dnia 

miesiąca rozpoczynającego dany kwartał. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przez cały 

okres obowiązywania Umowy prowadzić ewidencję czasu pracy osób niepełnosprawnych 

zatrudnionych do realizacji niniejszej Umowy. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania 

umowy o pracę z osobą niepełnosprawną Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia w 

terminie 14 dni kalendarzowych od ustania stosunku pracy kolejnej osoby posiadającej taki 

status. 

11. Raz na kwartał w terminie do dziesiątego dnia roboczego po upływie kwartału, Wykonawca 

zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu kopię ewidencji czasu pracy osób 

niepełnosprawnych zatrudnionych do realizacji przedmiotu Umowy.   

12. W przypadku realizacji zamówienia przez Podwykonawcę Wykonawca przyjmuje na siebie 

obowiązki w ust. 7, 10 i 11 tzn. obowiązek składania oświadczeń i dokumentów opisanych 

w powyższych ustępach, zapłata kar umownych obciążać będą nadal Wykonawcę z tym 

zastrzeżeniem, że w oświadczeniu Wykonawca wskaże Podwykonawcę, który zatrudnia 

poszczególne osoby. Wykonawca zobowiąże w odrębnej umowie Podwykonawcę 

do przedłożenia własnego oświadczenia. Oświadczenie Podwykonawcy będzie załączone 

do oświadczenia Wykonawcy. 

13. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę z osobą niepełnosprawną 

Wykonawca, zwolniony jest z kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 4 jeżeli wykaże, 

że przedstawił zgłoszenie ofert pracy powiatowemu urzędowi pracy, albo odpowiedniemu 

organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby niepełnosprawnej 

nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych. Za przyczynę niezależną po stronie Wykonawcy, 

będzie uznany w szczególności brak osób niepełnosprawnych zdolnych do wykonania 

zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji. 

14. W przypadku spowodowania szkody przez pracownika Wykonawca zobowiązany jest do jej 

naprawienia. Szkoda winna być stwierdzona protokółem spisanym przez obie strony. 

15. Wykonawca przekaże listę osób skierowanych do pracy na terenie objętym niniejszą Umową, 

a w razie zmiany pracownika lub zastępstwa lista zostanie uaktualniona. 

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 

powstałe w trakcie realizacji Umowy. 

17. W trakcie wykonywania obowiązków pracownik Wykonawcy winien posiadać strój ochronny. 

 

§3 

 Podwykonawcy 

1. Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcy /Podwykonawcom wykonania całości 

udzielonego mu zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszej Umowy. 
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniedbania. 

3. Powierzenie wykonania udzielonego zamówienia Podwykonawcy/Podwykonawcom nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

4. W przypadku realizacji prac z udziałem Podwykonawcy/Podwykonawców Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia, aby wszystkie uprawnienia przysługujące Zamawiającemu 

wobec Wykonawcy mogły być realizowane wobec Podwykonawcy nawet, jeżeli 

postanowienia Umowy nie stwierdzają tego wprost. 

5. W przypadku realizacji prac z udziałem Podwykonawcy/Podwykonawców Zamawiający żąda 

od Wykonawcy przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podania danych dotyczących 

nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawcy/Podwykonawców, także 

ww. informacji odnoszących do dalszych Podwykonawców i informacji o zmianie ww. danych. 

6. W przypadku realizacji prac z udziałem Podwykonawcy/Podwykonawców Zamawiający może 

żądać zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli osoby, którymi posługuje się 

Podwykonawca nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy prac, a 

także w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Podwykonawcę części 

przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest stosownie do zaistniałych okoliczności 

rozwiązać umowę z Podwykonawcą i zrealizować prace samodzielnie lub powierzyć ich 

realizację, innemu Podwykonawcy. 

 

     §4 

Zakres odpowiedzialności Wykonawcy  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia szkód spowodowanych użyciem nieodpowiednich 

środków czyszczących, w wyniku, których spowoduje zniszczenie lub nieprzydatność do 

dalszego użytkowania przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia mechaniczne urządzeń, sprzętów 

i wyposażenia, jakie powstaną z winy Wykonawcy podczas wykonywania 

czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz zobowiązuje się do wypłacenia 

odszkodowania w wysokości ustalonej przez komisje powołaną przez Zamawiającego, w skład, 

której wchodzić będzie przedstawiciel Wykonawcy. 

3. Wykonawca jego Pracownicy i Podwykonawcy zobowiązani są do zapewnienia poufności 

wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej Umowy i nie ujawniania ich bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca, jego Pracownicy i Podwykonawcy zobowiązani są do wykorzystywania 

informacji, o których mowa w ust.3 wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy. 

5. Obowiązek zachowania w poufności dotyczy w szczególności informacji prawnie chronionych 

lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo obiektu, do których Wykonawca, jego 

Pracownicy lub Podwykonawcy mogą mieć dostęp w trakcie lub w związku z realizacją 

przedmiotu Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, o ile 

informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika  

z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz. 
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6. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę i/lub osoby realizujące przedmiot Umowy w jego imieniu 

zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie ust. 3, 4, 5 uprawnia Zamawiającego do 

natychmiastowego rozwiązania Umowy i stanowi podstawę żądania pokrycia powstałej szkody 

na zasadach ogólnych. 

 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 6 niniejszej Umowy. 

2. Oceny prawidłowości wykonania prac objętych niniejszą Umową dokonuje Zamawiający. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli, jakości wykonywanych 

usług, bez konieczności wcześniejszego informowania Wykonawcy o tym fakcie. 

4. W przypadku, gdy usługa zostanie wykonana w sposób niewłaściwy Zamawiający poformuje o 

tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie, fakturowanie i rozliczenia 

 

1. Za wykonane usługi, o których mowa § 1 Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 

wynagrodzenie, zgodnie z ofertą z formularzem cenowym Wykonawcy załącznik nr 2 do Umowy 

obliczone z uwzględnieniem następujących cen jednostkowych:  

 

                       za utrzymanie czystości i porządku w siedzibie Zamawiającego  

wg stawki          0,00 zł/m2 +  23 % VAT =    0,00 zł/m2, 

 

2. Rozliczenie usługi określonej w § 1 następować będzie za prace, których wykonanie zostanie 

potwierdzone przez Zamawiającego, w okresach miesięcznych na podstawie ceny określonej ust 

1, według załącznika nr 1.       

3. Wartość usługi  w okresie objętym Umową określa się na łączną kwotę nieprzekraczającą:  

netto: ……………. zł. (słownie: ………………………………………………….)  

brutto: ……………. zł. (słownie: ……………………………………………….) na podstawie oferty 

z formularzem cenowym Wykonawcy – załącznik 2 do niniejszej Umowy. 

4 Dla celów wystawienia faktur strony ustalają, co następuje: 

a) należność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy będzie płatna przelewem na konto 

Wykonawcy nr ……………………………..…………. z konta Zamawiającego w terminie 21 dni 

od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego, faktury dostarczane będą do 5 

dnia następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym, 

b) za termin zapłaty faktur uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi 

przelać na konto Wykonawcy określoną kwotę. 

5 Faktury będą wystawiane na Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5,  

00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, przy czym odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Zarząd 

Mienia Skarbu Państwa – jednostka budżetowa m. st. Warszawy, Prosta 69, 00-838 Warszawa. 

6 W przypadku zmiany stawki VAT w trakcie trwania Umowy Wykonawca będzie zobowiązany 

w rozliczeniu oferowanych cen w ten sposób, aby przy uwzględnianiu nowej wysokości stawki 
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podatku VAT, jednostkowa cena brutto nie była wyższa od ceny zaoferowanej w ofercie 

przetargowej. 

7 Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności ( MPP).  

8 Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej ( dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). 

9 Miasto Stołeczne Warszawa oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorstwa. 

 

§ 7 

Kary Umowne 

 

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi objętej Umową, o której mowa 

w załączniku nr 1, Zamawiający naliczy Wykonawcy, karę umowną w wysokości podwójnej 

wartości usługi niewykonanej lub nienależycie wykonanej  w danym dniu roboczym,  obliczonej 

od miesięcznej wartości wynagrodzenia Wykonawcy (§ 6 ust.2) podzielonej na dni robocze w 

danym miesiącu kalendarzowym i pomnożonej przez ilość dni niewykonanej lub nienależycie 

wykonanej usługi. 

2. Za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 3. 

3. Za niedopełnienie wymogów zatrudnienia Pracowników wykonujących czynności określone w § 

2 ust. 6 Umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustanowionego na podstawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę 

wymogu zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono 

przedmiotowego wymogu. 

4. Za brak przedstawienia dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 10 i 11 Zamawiający naliczać 

będzie Wykonawcy karę umowną w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

w przedstawieniu takich dokumentów dla każdej z deklarowanych zatrudnionych osób 

niepełnosprawnych. 

5. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje możliwość 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie 

cywilnym. 

6. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy maksymalnie 40% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust 3.  

7. Wszelkie uszkodzenia budynków, jego elementów, instalacji itp. oraz szkody w terenie powstałe 

z winy Wykonawcy usuwane będą na koszt Wykonawcy. 

8. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone osobom trzecim wskutek nie wywiązywania się z obowiązków określonych Umową. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
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§ 8 

Odstąpienie od Umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości  

w przypadku: 

a) ogłoszenia likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

b) niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Wykonawcę w 

terminach wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności w przypadku 

dwukrotnego ukarania Wykonawcy karą umowną wskazana w § 7 ust.1 

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy: 

a) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonanie Umowy może 

zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu. 

b) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.454 i art.455 Pzp, 

c) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art.108 

Pzp, 

d) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art.258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniem, które ciąży na niej na mocy Traktatów 

dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na 

to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej, przy 

czym w przypadkach, o których mowa w pkt 1-4 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej oraz pisemnego 

uzasadnienia. 

  

      § 9 

Termin realizacji przedmiotu Umowy 

 

        Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

      § 10 

               Przedstawiciele stron 

 

1.  Osobą odpowiedzialną za koordynację wykonywania przedmiotu umowy ze strony 

Wykonawcy jest …………………………………………, tel. ……………………….. e-mail…………………………. 

2. Osobą odpowiedzialną za koordynację wykonania przedmiotu umowy ze strony 

 Zamawiającego jest ……………………………., tel. …………………………………e-mail  lub inne osoby 

wskazane przez  Zamawiającego. 

5. Zmiana koordynatora nie powoduje zmiany niniejszej Umowy. O zmianie tych osób Strony 

będą informować się pisemnie nie później niż w trzecim dniu roboczym od dnia, w którym 

nastąpiła zmiana. 
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§ 11 

Zabezpieczenie Umowy 

 

1. W celu należytego zabezpieczenia Umowy, Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 3, w wysokości …………………………………………………………………………….… zł. 

(słownie:……………………………………………………. 00/100) w formie……………………………………………………. 

2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone lub zwolnione w całości lub części w terminie 30 dni od dnia 

zakończenia przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy nie zostanie wykorzystana w całości 

lub w części do pokrycia roszczeń Zamawiającego związanych z niewykonaniem lub należytym 

wykonaniem Umowy. 

 

§ 12 

Ubezpieczenie 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z 

tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, 

oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji usługi objętych niniejszą Umową w kwocie 

nie niższej niż  ……….. 000,00 zł. brutto. 

2. Ubezpieczeniu podlega w szczególności: 

a. usługa objęta Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 

z wykonawstwem usług, 

3. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzoną usługą. 

4. Wykonawca w dniu podpisania Umowy przedłoży do wglądu Zamawiającemu umowy 

ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. 

5. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 

dotrzymania warunków umowy ubezpieczeniowej, w tym również dowody opłacenia składek. 

Brak ciągłości umowy ubezpieczenia( w tym brak zapłacenia należnych składek) stanowić może 

podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  

 

§ 13 

     Zmiany w Umowie 

 

1. Zgodnie z art.455 ustawy Pzp, strony przewidują możliwość dokonania zmian w Umowie w 

przypadku: 

a. nieistotnych zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, 

b. w innych przypadkach wskazanych w art.455 ust.1 pkt 2b, pkt3 i 4 i ust. 2 Pzp. 

2. Zmiany Umowy, o których mowa w ust.1 mogą być dokonane przed upływem terminów 

realizacji przedmiotu Umowy, określonych w § 9 Umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy 

złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych 

okolicznościach. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie. 
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3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają 

sporządzenia aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 

 

§ 14 

Postanowienia Końcowe 

 

1. Wykonanie niniejszej Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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, Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016., dalej RODO), dla których Administratorem danych jest 

Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim. 

Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, 

określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy w sytuacji, w której 

jest on osobą fizyczną (w tym osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych 

osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej Umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

§ 15 

 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

2. Integralną częścią niniejszej Umowy stanowią załączniki: 

a. załącznik nr 1 – Opis przedmiotu Zamówienia, 

b. załącznik nr 2 – stanowić będzie ofertę Wykonawcy. 

 

 

                      ZAMAWIAJĄCY                                                           WYKONAWCA 

 

 


