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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ 
 

PROJEKTOWANE ZAPISY UMOWY 
 

UMOWA   Nr ................... 

 

zawarta w dniu   ....................................... w Warszawie 

pomiędzy:  

 

Miastem Stołecznym Warszawą z siedzibą w Warszawie 00-950, Plac Bankowy 
3/5,  
NIP 525-22-48-481, reprezentowanym przez: 
 
……………………………. – ………………….. Zarządu Mienia Skarbu Państwa 
z siedzibą w Warszawie 00-838, ul. Prosta 69, działającym na podstawie 
pełnomocnictwa ……………………………………………..………, 
zwanym dalej „Zamawiającym” lub „ZMSP”, 

 

a 

 

 

………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą ………………………….. przy ul ………………………………………………… 

działającym na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej wydanym przez 

………………………………………………………………………………………………….

REGON: …………………….,    NIP: ……………………..  

 

 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

 

 

W związku z wyborem Oferty „Wykonawcy” na podstawie przeprowadzonego 

postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1  ustawy  

z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych” ( Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129ze zm. ), została zawarta Umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

     Przedmiot Umowy   

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę 

interwencyjnego uporządkowania terenów Skarbu Państwa położonych 

w Warszawie, znajdujących się w gospodarowaniu  Zarządu Mienia 

Skarbu Państwa, wraz z dokonaniem wywozu do 111 kontenerów 

odpadów o pojemności KP7 oraz utylizację wywiezionych odpadów.  
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2. Zakres usługi do wykonania określa załącznik nr 1 do niniejszej Umowy – opis 

przedmiotu zamówienia. 

3. Dla poszczególnych nieruchomości wystawiane będzie indywidualnie zlecenie 

z określeniem terminu wykonania prac porządkowych oraz ilości kontenerów 

KP7 odpadów do wywozu. Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego telefonicznie lub 

e-mailem o sytuacji w której wskazana w zleceniu ilość kontenerów KP7 

przeznaczona do wywozu odpadów z danej nieruchomości będzie 

niewystarczająca w stosunku do rzeczywistej ilości odpadów niezbędnych do 

wywozu. Zamawiający udzieli dodatkowego zlecenia zgodnie z wnioskiem 

Wykonawcy po dokonaniu kontroli realizacji prac odnośnie przedmiotowej 

nieruchomości. 

5. Usługa, o której mowa w ust. 1, powinna być realizowana w sposób 

zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania 

do ponownego odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonywania 

zamówienia do podania Zamawiającemu w formie pisemnej nazwy, danych 

kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych  

w realizację usługi objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli są znani.  

Wykonawca zobowiązany jest także w trakcie realizacji zamówienia  do 

zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach  w odniesieniu do 

informacji , o których mowa wyżej, a także przekazywać Zamawiającemu ww. 

informacje na temat nowych podwykonawców.   

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za należyte wykonanie całości zamówienia.   

 

§ 2. 

Termin realizacji 

 

1. Wykonawca wykonywać będzie usługę przez czas określony od dnia 

podpisania umowy na okres 6 miesięcy  lub do wyczerpania środków 

finansowych wskazanych w  § 3. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac zleconych przez 

Zamawiającego także w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) 

w przypadku zaistnienia zagrożenia dla zdrowia i/lub życia mieszkańców. 

 

§ 3. 

Wartość przedmiotu umowy  

 

1. Wartość usługi przy przyjęciu założonych 111 sztuk kontenerów odpadów 
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przekazanych do wywozu i utylizacji, określa się w wysokości nie wyższej niż: 

- netto: …………………..……... ( słownie:………………….……..………), 

- brutto: ……………...…………. (słownie: ………………………..……….). 

Cena za 1 kontener KP7: 

- netto: …………………..……... ( słownie:………………….……..………) 

- brutto: ……………...…………. (słownie: ………………………..……….) 

wynikającej z oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej 

Umowy. 

2. Wartość usługi określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu Umowy. 

3. Zakres prac wraz z terminem ich wykonania zostanie określony w zleceniu 

sporządzonym według wzoru stanowiącego  załącznik nr 2 do Umowy. 

Zlecenia wystawiane będą indywidualnie dla każdej nieruchomości. 

4. Wykonanie robót będzie potwierdzane przez Zamawiającego poprzez 

podpisanie protokołu odbioru sporządzanego przez Strony dla każdej 

nieruchomości indywidualnie. 

5. Rozliczenie robót wykonanych przez Wykonawcę następować będzie 

każdorazowo w protokołach odbioru. Podstawę rozliczenia stanowić będzie 

ilość rzeczywiście wywiezionych z nieruchomości kontenerów odpadów i ich 

zutylizowanie, potwierdzone kartą/kartami przekazania odpadów dotyczących 

odpadów wywiezionych i przekazanych do utylizacji z danej nieruchomości 

oraz cena jednostkowa za 1 kontener KP7wskazaną w ust. 1. 

6. Wynagrodzenie, jakie Zamawiający zapłaci za prawidłowe wykonanie prac 

zleconych przez Zamawiającego, będzie wynikało z faktycznego zakresu 

prac zrealizowanych przez Wykonawcę na danej nieruchomości.  

7. Wykonawca zrzeka się w stosunku do Zamawiającego wszelkich roszczeń 

w przypadku gdy rzeczywista ilość kontenerów odpadów wywiezionych 

i zutylizowanych w okresie obowiązywania Umowy nie osiągnie ilości 

w skazanej w ust. 1, przy czym Zamawiający gwarantuje, że minimalna ilość 

kontenerów z odpadami wywieziona na podstawie niniejszej umowy wyniesie 

100 sztuk.   

§ 4. 

    Odpowiedzialność Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wskazanej w § 1 usługi za 

pomocą własnych środków i narzędzi. Wykonawcę obciążają także koszty 

utylizacji. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym dotyczącymi utrzymania czystości i porządku 

w gminach oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony środowiska. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich 

za szkody powstałe w trakcie realizacji Umowy. 

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.). 
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§ 5. 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest po informacji mailowej o zleceniu świadczenia 

usług, zgłaszać się do siedziby Zamawiającego w celu odbioru stosownego 

dokumentu zlecenia najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania 

tej informacji.  

2. Za termin przyjęcia zlecenia do realizacji przyjmuje się dzień otrzymania 

informacji o zleceniu w formie mailowej. W informacji o zleceniu Zamawiający 

wskaże miejsce oraz termin wykonania zlecenia. 

3. Wszelkie zgłoszenia zlecenia dotyczące konieczności wykonania prac 

objętych niniejszą Umową będą kierowane na adres mailowy Wykonawcy : 

……………………………………….. . 

4. Wykonanie prac objętych zleceniem musi być każdorazowo potwierdzone 

przez pracownika ZMSP na dokumencie zlecenia wystawionego przez 

Zamawiającego zgodnie z § 1 tej Umowy. 

 

§ 6. 

Obowiązki Zamawiającego 
 
Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy nieruchomości, na 
których będzie realizowany przedmiot zamówienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za 
prawidłowo wykonany przedmiot umowy. 
 

§ 7. 

Ubezpieczenie 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania umów ubezpieczenia z tytułu 

szkód, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu umowy, oraz 

od odpowiedzialności cywilnej, zawartych na okres nie krótszy niż czas 

realizacji usługi objętej niniejszą Umową, w kwocie nie niższej niż kwota 

łącznego wynagrodzenia brutto, wskazana w § 3 ust. 1 Umowy. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome 

związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku 

z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych. 

3. Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu umowy ubezpieczenia, 

o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej 

umowy. 

4. Brak przedłożenia Zamawiającemu umów ubezpieczenia może stanowić 

podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. Odstąpienie przez Zamawiającego od 
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niniejszej Umowy z tej przyczyny może nastąpić w terminie 30 dni od dnia 

upływu terminu wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

 

§ 8. 

Warunki płatności 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Zamawiającemu faktury za 

wykonanie zlecenia w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia wykonania usługi, 

o którym  mowa w § 3 ust.5.  

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania usług objętych 

niniejszą Umową, płatne będzie przez Zamawiającego na rachunek nr 

……………………………………..na podstawie prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury, w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia do siedziby 

Zarządu Mienia Skarbu Państwa, adres: ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa.  

3. Dla celów wystawienia faktur strony ustalają co następuje : 

a. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług 

VAT i jest uprawniony do wystawiania faktur, 

b. należność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy będzie płatna 

przelewem na konto Wykonawcy wskazane w ust. 2 z konta Zarządu 

Mienia Skarbu Państwa w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury 

wystawionej i dostarczonej do siedziby Zarządu Mienia Skarbu Państwa , 

c. za termin zapłaty faktur uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił 

swemu bankowi przelać na wskazane w ust. 2 konto kwotę 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę 

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności ( MPP ). 

5. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 2  rachunek bankowy jest 

rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej ( dotyczy osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą ). 

6. Wykonawca wystawi fakturę na Miasto Stołeczne Warszawa, Plac 

Bankowy 3/5 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, przy czym adresatem 

i płatnikiem będzie Zarząd Mienia Skarbu Państwa – jednostka budżetowa 

m. st. Warszawy, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa. 

7. W przypadku doręczenia faktur niezgodnie z ust. 2, za datę skutecznego  

doręczenia faktur Strony będą uznawać ich wpływ do siedziby Zarządu Mienia 

Skarbu Państwa  ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa. 

8. Prawidłowo wystawione faktury muszą zawierać numer Umowy, na podstawie 

której zostały wystawione. 

9. Miasto Stołeczne Warszawa oświadcza, że posiada status dużego 

przedsiębiorcy. 

10. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu 

wierzytelności wynikających  z niniejszej Umowy na osobę trzecią (art. 509 

KC) . 
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§ 9. 
Nadzór 

 
1. Zamawiający będzie sprawował nadzór nad Wykonawcą w zakresie prac 

objętych niniejszą Umową. 
2. Nadzór nad wykonywaniem przez Wykonawcę prac objętych niniejszą 

Umową oraz ich odbiór będzie dokonywany przez upoważnionych 
pracowników Zamawiającego. 

3. Pracownicy, o których mowa w ust. 2, upoważnieni są do wydawania 
wiążących Wykonawcę poleceń co do rodzaju, ilości i jakości prac objętych 
niniejszą Umową. 

4. Zlecenia wykonania danych czynności będą kierowane do Wykonawcy drogą 
mailową na adres: ………………………………………… 

5. Zamawiającego reprezentować będzie przedstawiciel Zarządu Mienia Skarbu 
Państwa: …………………………………………………, a w przypadku jego 
nieobecności inna osoba wyznaczony przez ZMSP. 

6. Wykonawcę reprezentować będzie:…………………………………………….. 
 

§ 10. 
Kary umowne 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

swoich obowiązków w terminach wynikających ze zlecenia Zamawiający 

może żądać zapłaty kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1 % 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, nie więcej niż 

20% tego wynagrodzenia. 

2. W przypadku zwłoki w wykonaniu usług, przekraczających 3 dni lub 

niewłaściwego ich wykonania Zamawiający może, po uprzednim pisemnym 

wezwaniu Wykonawcy do wykonania usług lub wykonania w sposób 

należyty, powierzyć wykonanie usług osobie trzeciej, a poniesionymi z tego 

tytułu kosztami obciążyć Wykonawcę, co nie uchybia prawu Zamawiającego 

do żądania zapłaty kar umownych za okres zwłoki od dnia wymagalności 

wykonania usług do dnia powierzenia ich wykonania osobie trzeciej. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

Umowy. 

4. Za niedopełnienie wymogów zatrudnienia Pracowników wykonujących 

czynności określone w § 13 ust. 1 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 przepisów 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. 



7 

 

5. Za brak przedstawienia dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 4 

Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedstawieniu takich dokumentów dla 

każdej z deklarowanych zatrudnionych osób niepełnosprawnych. 

6. Za brak przedstawienia dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 5 

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. 

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 40% 

całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

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

wynagrodzenia. 

9. W przypadku powstania szkody, której wartość przekracza wysokość 

naliczonych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 11. 

Odstąpienie od Umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub 

części w przypadku: 

a) ogłoszenia upadłości lub  likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

b) niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez 

Wykonawcę w terminach wynikających z niniejszej Umowy, 

w szczególności w przypadku trzykrotnego ukarania Wykonawcy karą 

umowną wskazana w § 10 ust. 1.  

2.   Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy : 
1) 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 

wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  

2) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp, 

3) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 

art.108 Pzp, 

4) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

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

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów dyrektywy  2014/24/UE, dyrektywy  2014/25/UE   

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. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzxgi3tcltqmfyc4mzxgu2dknjqg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzwgi4dgltqmfyc4mrxha3tanbqge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzwgi4diltqmfyc4mrxha3tanbqgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrga2tgnbygm2tc
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§ 12. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 

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

Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1, w wysokości ………………….... zł 

(słownie:……………………..) w formie………………………………….….. 

2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone lub zwolnione w całości lub części 

w terminie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania Umowy w przypadku, 

gdy nie zostanie wykorzystana w całości lub w części do pokrycia roszczeń 

Zamawiającego związanych z niewykonaniem lub należytym wykonaniem 

Umowy 

 

§ 13. 
Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy Wykonawcy („Personel 

Wykonawcy”) realizujący bezpośrednio czynności polegające na sprzątaniu 

nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia z wyłączeniem osób 

dokonujących wywozu odpadów i dokonujących ich utylizacji, będą zatrudnieni 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dokumenty potwierdzające 

zatrudnienie osób, o których mowa  w ust 1. Wykonawca w terminie 5 dni 

licząc od daty rozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy i składając każdą 

fakturę  przedstawi  oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy   

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

wskazane w ust.1. 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. 

3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę  oświadczenia w terminie wskazanym w ust. 

2  będzie traktowane jako niewykonanie Umowy i Zamawiający będzie 

uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych jak również do 

odstąpienia od Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zadeklarowania zatrudnienia minimum 2 osób 

niepełnosprawnych, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia dowodu 

zatrudnienia w postaci oświadczenia o zatrudnieniu każdej z tych osób ze 

wskazaniem okresu zatrudnienia oraz wymiaru czasu pracy, daty zawarcia i 

rodzaju umowy o pracę zawartej z ww. pracownikiem/pracownikami oraz 
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zanonimizowanej decyzji powiatowego zespołu orzekania  o 

niepełnosprawności, nie później niż w terminie 10 dni od podpisania 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. 

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. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do składania miesięcznej ewidencji czasu pracy 

osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia, 

najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca, po miesiącu którego dotyczy 

ewidencja. Wzór ewidencji czasu pracy osób niepełnosprawnych stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykonywania 

zamówienia poprzez wizyty w miejscach wykonywania prac, w celu weryfikacji 

rzeczywistego udziału osób niepełnosprawnych przy wykonywaniu 

zamówienia.  

7. W przypadku realizacji zamówienia przez podwykonawcę Wykonawca 

przyjmuje na siebie obowiązki wskazane w ust. 4, 5 i 6 tzn. obowiązek 

składania oświadczeń i dokumentów opisanych w powyższych ustępach oraz 

zapłaty kar umownych obciążać będą nadal Wykonawcę z tym 

zastrzeżeniem, że w oświadczeniu Wykonawca wskaże Podwykonawców, 

którzy zatrudniają poszczególne osoby. Wykonawca zobowiąże w odrębnej 

umowie podwykonawcę do przedłożenia własnego oświadczenia. 

Oświadczenie Podwykonawcy  będzie załączone do oświadczenia 

Wykonawcy. 

8. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy o pracę z osobą 

niepełnosprawną Wykonawca, zwolniony jest z kary umownej, o której mowa 

w §10  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 niezależnych po jego stronie. 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. 

9. W przypadku spowodowania szkody przez pracownika Wykonawca 

zobowiązany jest do jej naprawy. Szkoda winna być stwierdzona protokółem 

spisanym przez obie strony. 

10. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wskazanych powyżej. 
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11. 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 osób, o których mowa powyżej. 

 

§ 14. 
Zmiana Umowy 

 
 

     1. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, Strony przewidują możliwość dokonania zmian 

         w Umowie w przypadku: 

1) nieistotnych zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści 

     oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

2) w innych przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1  pkt 2b , pkt 3 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 § 2 Umowy, na pisemny 

      wniosek Wykonawcy złożony  w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia 

      wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać 

      szczegółowe uzasadnienie. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

wymagają sporządzenia aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 

§ 15. 

Zasady przetwarzania danych osobowych 

 

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. 

2. 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. Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 5 

do niniejszej Umowy.  
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§ 16. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane w formie pisemnej 

za zgodą obu stron, pod rygorem nieważności i muszą być zgodne 

z przepisami Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy 
na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 
nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

4. Spory wynikłe z niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego jeden dla Wykonawcy. 

6. Integralną częścią niniejszej Umowy stanowią załączniki: 

a) załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, 

b) załącznik nr 2 - Wzór zlecenia, 

c) załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy, 

d) załącznik nr 4 - Wzór ewidencja czasu pracy osoby niepełnosprawnej, 

e) załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO. 

 

 

    .......................................................   ....................................... 

            ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA                  


