Załącznik nr 6
WZÓR UMOWY
Zawarta w dniu ……………………..r. w Raciborzu pomiędzy:
Wodociągami Raciborskimi Sp. z o.o. z siedzibą: 47-400 Racibórz ul. 1-go Maja 8,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000263735, NIP 639-18-94-972, REGON 240-432-363 o kapitale
zakładowym w wysokości 36.558.000,00 zł, którą reprezentują:
………………………………… – ……………………………,
………………………………… – ……………………………,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………

z

siedzibą:

………………………………………..

w ……………………………………… pod numerem

zarejestrowanym/ą

KRS ………………………., NIP ……………………………..,

REGON …………………. o kapitale zakładowym w wysokości ………………………, który/ą reprezentuje/ą:
……………………………….. – ……………………………
……………………………….. - ……………………………
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”.
§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi kompleksowego
sprzątania – utrzymania czystości i porządku pomieszczeń w budynkach na ul. 1 Maja
w Raciborzu, należących do Zamawiającego, tj.
1.1. Budynek administracji,
1.2. Budynek laboratorium – wybrane części tj. ciąg komunikacyjny, szatnia i łaźnia.
2. Szczegółowy zakres prac niezbędny do wykonania usług został określony w załączniku nr 1
do niniejszej umowy.
3. Wykaz obiektów/pomieszczeń/powierzchni, w których mają być świadczone usługi zawiera
załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Usługi będą świadczone w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godziny 14:30.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin świadczenia usług w przypadku zmiany
organizacji czasu pracy Zamawiającego, informując o tym Wykonawcę z tygodniowym
wyprzedzeniem, jak także możliwość wystąpienia robót dodatkowych. Roboty te będą
rozliczane wg stawek za m2 podanych w ofercie i wymagają podpisania aneksu.
6. Zmiana godzin świadczenia usług o którym mowa w ust. 5, nie stanowi zmiany umowy
i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
§2
Okres obowiązywania umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 02.03.2020r. do dnia 01.03.2021r.

§3
Świadczenie usług
1. Wykonawca zobowiązany jest do należytego, dokładnego i terminowego świadczenia usług
stanowiących przedmiot umowy.
2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych
podczas świadczenia usług.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia pracownika, który będzie pełnił rolę stałego
Koordynatora, w trakcie świadczenia usług. Koordynator będzie obowiązany do utrzymywania
stałego kontaktu telefonicznego/mailowego z Zamawiającym. Do zadań Koordynatora będzie
należało organizowanie i sprawowanie nadzoru nad świadczeniem usług oraz zarządzanie
personelem Wykonawcy.
4. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach, zagrożeniach i brakach w mieniu Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego.
5. Oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy dokonuje Zamawiający.
6. Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy
zgłaszane będą Wykonawcy na bieżąco w formie pisemnej/drogą elektroniczną, a w nagłych
wypadkach ustnie lub telefonicznie – Koordynatorowi.
7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu nieprawidłowości w wykonaniu
przedmiotu umowy lub zmiany sposobu świadczenia usług w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, uwzględniającym w szczególności rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości,
czas, w którym mogą zostać usunięte oraz uzasadnione potrzeby Zamawiającego.
8. W przypadku nierozpoczęcia lub przerwania świadczenia usług Zamawiający wyznaczy
Wykonawcy odpowiedni termin dodatkowy na rozpoczęcie lub wznowienie wykonywania
usług.
9. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do ścisłego współdziałania w zakresie niezbędnym
dla prawidłowej realizacji umowy.
§4
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownikami świadczącymi usługi będą osoby, które
nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym, co zostanie potwierdzone oświadczeniem
Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy
pracownicy świadczący usługi zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów
przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi będą posiadali aktualne
badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom świadczącym usługi odzieży
ochronnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami
i zasadami BHP.

5. Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do pracy zobowiązani są odbyć
szkolenie BHP w siedzibie Zamawiającego z zakresu zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia
występujących w Wodociągach Raciborskich.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolowania przestrzegania przepisów i zasad BHP
oraz p.poż. przez pracowników Wykonawcy i odsunięcia od pracy pracownika, który swoim
zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub
zdrowia własnego albo innych osób.
7. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia skieruje do pracy odpowiednią ilość
pracowników.
8. Wykonawca

ponosi

odpowiedzialność

za

prawidłowe

wyposażenie

pracowników

świadczących usługi oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
9. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy „Wykaz pracowników
świadczących usługi” stanowiący załącznik do niniejszej umowy.
§5
Zmiany personelu Wykonawcy
1. Zmiana pracownika świadczącego usługi będzie możliwa w następującej sytuacji:
1.1. Na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego świadczenia przez niego usług,
1.2. Na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami.
2. W przypadku zmiany pracownika świadczącego usługi, Wykonawca zobowiązany będzie
do potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone w postanowieniach umowy.
3. Zmiana pracownika świadczącego usługi dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienie
Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie pracownika świadczącego usługi co najmniej
na 2 dni robocze przed zamiarem dokonania zmiany. Pisemne powiadomienie nie będzie
wymagane w przypadku zdarzeń losowych (np. porzucenia pracy przez pracownika, choroby
pracownika).
4. Zmiana pracownika świadczącego usługi dokonana zgodnie z ust. 3 skutkuje zmianą
załącznika do umowy tj. „Wykaz pracowników świadczących usługi” i nie wymaga zawierania
przez Strony aneksu do umowy.
§6
Podwykonawstwo
Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie całości lub części usług podwykonawcom.
§7
Środki czystości i środki higieniczne oraz narzędzia i urządzenia techniczne
1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy
za pomocą własnych, profesjonalnych środków czystości, narzędzi i urządzeń oraz środków

higienicznych, zgodnie z przepisami sanitarnymi tak, aby stosowane substancje i preparaty
nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia, życia człowieka oraz dla środowiska.
2. Stosowane przez Wykonawcę środki czystości i środki higieniczne muszą być należytej jakości,
skuteczne w stosowaniu, posiadające atest PZH i świadectwo dopuszczenia do obrotu oraz
bezpieczne dla każdej zmywalnej powierzchni, rozkładalne, nietoksyczne, posiadające
właściwości odtłuszczająco - myjące.
3. Środki czystości i środki higieniczne będą dostarczane i uzupełniane według bieżących
potrzeb w celu zapewnienia należytego wykonania umowy.
4. Wykorzystywane przez Wykonawcę środki czystości i środki higieniczne będą nowe,
nie używane wcześniej, wolne od wad fizycznych oraz będą posiadać oznaczenia
na opakowaniach w języku polskim/przewidzianą przez producenta dokumentację w języku
polskim.
5. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego
wykaz środków, których będzie używał do świadczenia usługi wraz z kartami charakterystyki.
6. Każdorazowa zmiana wykazu, o którym mowa w ust. 5 wymaga akceptacji Zamawiającego.
7. Narzędzia i urządzenia techniczne muszą być sprawne technicznie i bezpieczne, zgodne
z obowiązującymi wymaganiami i przepisami. Urządzenia techniczne wykorzystujące energię
elektryczną muszą być energooszczędne.
8. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania usługi spowodowanego stosowaniem
nieodpowiednich środków czystości, narzędzi lub urządzeń technicznych Zamawiający
zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy zmiany środków narzędzi lub urządzeń
technicznych.
9. Wykonawca oświadcza, że jest wytwarzającym i posiadaczem powstałych odpadów oraz
zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawa, w szczególności w zakresie ewidencjonowania, o ile obowiązek taki wynika z tych
przepisów. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego umową zobowiązuje się
do usuwania wszelkich odpadów powstałych w toku realizacji usług, w tym w szczególności
opakowań, wkładów, pozostałości po środkach czystości, środków czystości, których termin
przydatności upłynął, z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach, przyjmując na siebie
pełną odpowiedzialność za gospodarowanie ewentualnymi odpadami powstałymi w związku
lub przy okazji wykonywania umowy. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku
Zamawiający jest uprawniony do wykonania tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
odrębnego upoważnienia sądowego.
§8
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub
mieniu powstałe w wyniku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań
wynikających z umowy. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub

zaniechania pracowników świadczących usługi, którymi będzie posługiwał się w celu
wykonania umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczące pracowników świadczących usługi i osób trzecich, wynikające
bezpośrednio z wykonywanych usług, spowodowane z winy Wykonawcy.
3. W przypadku kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych, których uczestnikami byli
pracownicy

świadczący

usługi,

Wykonawca

zobowiązany

jest

do

niezwłocznego

powiadomienia Zamawiającego o powstałym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji badającej
okoliczności zdarzenia.
4. Wykonawca

zobowiązany

będzie

na

żądanie

Zamawiającego

do

współdziałania

z Zamawiającym przed właściwymi organami administracyjnymi w sprawach pozostających
w związku ze skutkami świadczonych przez Wykonawcę usług.
§9
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia
nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych, 00/100) dla jednej i wszystkich
szkód. Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona
według średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy.
2. Przed

podpisaniem

Zamawiającemu

niniejszej

dowód

umowy

zawarcia

Wykonawca

umowy

zobowiązany

ubezpieczenia,

warunki

jest

przedłożyć

odpowiedzialności

ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki. Dokumenty te stanowią załączniki nr 3 – 5
do niniejszej umowy
3. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania Umowy, Wykonawca zobowiązany
jest do przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których
mowa w ust. 2.
4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści
zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od dnia
ich wejścia w życie.
§10
Obowiązki Zamawiającego
W okresie obowiązywania umowy Zamawiający zobowiązuje się:
1. Umożliwić pracownikom świadczącym usługi wstęp na teren, o którym mowa w § 1 ust. 1,
2. Udostępnić Wykonawcy odpowiednie miejsce, w którym w sposób bezpieczny będą mogły
być przechowywane środki czystości i środki higieniczne, narzędzia i urządzenia niezbędne do
wykonywania przedmiotu umowy,
3. Bezpłatnie udostępnić Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej.

§11
Odbiór usług
1. Zamawiający dokonuje odbioru usług wykonanych w danym cyklu rozliczeniowym, poprzez
podpisanie miesięcznego protokołu odbioru usług.
2. Cyklem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia i przedłożenia Zamawiającemu
miesięcznego protokołu odbioru usług w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia
danego cyklu rozliczeniowego.
4. W terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia Zamawiającemu miesięcznego protokołu
odbioru usług, Zamawiający:
4.1. Stwierdzając należyte wykonanie przez Wykonawcę, przekaże Wykonawcy podpisany
miesięczny protokół odbioru usług, albo
4.2. Stwierdzając częściowe należyte wykonywanie przez Wykonawcę, przekaże Wykonawcy
podpisany miesięczny protokół odbioru usług, zawierający informacje o zakresie, w jakim
przedmiot umowy w ocenie Zamawiającego wykonywany był nienależycie oraz podstawie
i wysokości naliczonej/ych z tego tytułu kar/y umownej/ych, w przypadku wystąpienia
okoliczności skutkujących obowiązkiem Wykonawcy zapłaty kary umownej, albo
4.3. Stwierdzając nienależyte wykonanie przez Wykonawcę usług, odmówi podpisania
miesięcznego protokołu odbioru usług i poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie,
zawierającym uzasadnienie oraz informacje o podstawie i wysokości naliczonej/ych z
tego tytułu kar/y umownej/ych, w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących
obowiązkiem Wykonawcy zapłaty kary umownej.
§12
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawcy
przysługuje miesięczne wynagrodzenie netto w kwocie ……………………… zł (słownie:
…………………….……………. złotych ).
2. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości. Na dzień
podpisania umowy wynosi on 23 %, co daje kwotę ……………………… zł ( słownie:
……………………………………….. złotych ).
3. Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto Wykonawcy wynosi …………… zł (słownie:
……………….. złotych ).
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu umowy, w szczególności koszty robocizny, środków czystości i środków
higienicznych oraz materiałów i urządzeń niezbędnych do należytego wykonania umowy.
5. Zapłata należności określonej w ust. 1 dokonywana będzie po upływie cyklu rozliczeniowego
(miesiąca kalendarzowego), na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę
faktur VAT za usługi wykonane w okresie danego cyklu rozliczeniowego (miesiąca

kalendarzowego) w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu
prawidłowo wystawionych faktur VAT.
6. Wykonawca zobowiązany jest wystawić faktury VAT do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym świadczone były usługi podlegające rozliczeniu. Podstawą
do wystawienia faktur VAT są podpisane przez Zamawiającego miesięczne protokoły odbioru
usług, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w § 11 ust. 4.3 umowy, w której Wykonawcy
nie przysługuje wynagrodzenie.
7. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 4.2 Umowy, Wykonawcy należy się miesięczne
wynagrodzenie brutto w wysokości proporcjonalnej do części przedmiotu umowy, która
została wykonana w sposób należyty.
8. W przypadku, gdy Wykonawca świadczył usługi przez okres krótszy niż cykl rozliczeniowy,
Wykonawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości odpowiadającej
(proporcjonalnie) części cyklu rozliczeniowego, w którym Wykonawca świadczył usługi.
Okoliczność ta podlega stwierdzeniu w miesięcznym protokole odbioru usług.
9. Zapłata należności będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę na fakturach VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
10. W przypadku opóźnienia

w zapłacie należności, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe

za każdy dzień opóźnienia.

§13
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% całkowitego miesięcznego wynagrodzenia
umownego netto wskazanego w § 12 ust. 1 umowy,
2. Za opóźnienie w rozpoczęciu świadczenia usług,

- w wysokości 5 % całkowitego

miesięcznego wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 12 ust. 1 umowy za każdy
dzień opóźnienia,
3. Za opóźnienie w usunięciu nieprawidłowości w okresie wykonywania przedmiotu umowy, w wysokości 5 % całkowitego miesięcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1
umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po dniu
wyznaczonym na usunięcie nieprawidłowości,
4. Za stwierdzenie rażących zaniedbań w realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności
w przypadku trzykrotnego powtórzenia się nieprawidłowości w świadczeniu usług –
w wysokości 20 % całkowitego miesięcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1
umowy,

5. za brak możliwości kontaktu z Koordynatorem, jeżeli taka sytuacja miała miejsce co najmniej
trzykrotnie - w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia miesięcznego netto wskazanego
w § 12 ust. 1 umowy.
6. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swoich zobowiązań wobec
Wykonawcy, na co przez podpisanie umowy wyraża zgodę Wykonawca.
7. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie
możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni roboczych
od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach
ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
§14
Zmiana warunków umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu świadczonych
usług i w związku z tym zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: wystąpienia prac
remontowych, inwestycyjnych, zmian organizacyjnych u Zamawiającego,

wyłączenia

pomieszczeń (budynków) z eksploatacji.
2. Zmniejszenie lub zwiększenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 nastąpi proporcjonalnie do okresu
wyłączenia lub zwiększenia wykonywania usługi oraz zmniejszenia lub zwiększenia zakresu
(powierzchni), na której wykonywana jest usługa. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga
sporządzenia aneksu do umowy.
3. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o wystąpieniu okoliczności wskazanych w ust. 1.
z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
§15
Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy
1. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w niniejszym
paragrafie.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
3.1. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia usług lub przerwania
ich wykonywania na okres dłuższy niż 5 dni robocze i bezskutecznym upływie terminu
dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 8 umowy,
3.2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu usług
i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego
zgodnie z § 3 ust. 8 umowy,

3.3. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego nieprzestrzegania przez
osoby zatrudnione przez Wykonawcę przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych
i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego
zgodnie z § 3 ust. 8 umowy,
3.4. W przypadku trzykrotnego w trakcie trwania umowy naliczenia przez Zamawiającego kar
umownych zgodnie z § 13 umowy.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki Zamawiającego
w zapłacie wynagrodzeń za co najmniej dwa cykle rozliczeniowe.
4. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron, na podstawie
któregokolwiek z postanowień umowy, wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy
na przyszłość, w dniu wskazanym przez Stronę odstępującą od Umowy, jednakże
nie wcześniej niż w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez drugą
Stronę, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony na podstawie umowy w zakresie
już wykonanego przedmiotu umowy (odstąpienie od części Umowy).
5. Każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca. Oświadczenie o wypowiedzeniu
wymaga zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§16
Zasady współpracy i kontaktowania się Stron
1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, w szczególności Zamawiający zobowiązuje
się do informowania Wykonawcę o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym
o zaistniałych w tym zakresie trudnościach i przeszkodach Zamawiający będzie informował
Wykonawcę niezwłocznie na piśmie/drogą elektroniczną, a w nagłym przypadku – także
ustnie lub drogą telefoniczną. Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie rozwiązywania
wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania Umowy.
2. Osobą reprezentującą Zamawiającego w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:
………………………….

tel.

…………………………….

wew.

……….

,

email:

……………………………………………………………………
3. Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy/ osobą pełniącą
funkcję stałego Koordynatora, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy jest:
…………………………, tel. ………………………, email: ………………………………………………………………………………
4. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 2 - 3.
5. Zmiany osób, o których mowa w ust. 2 - 3, dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie
drugiej Strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz adresu
służbowej poczty elektronicznej osoby zmieniającej jedną z osób, o których mowa w ust. 2 – 3.
6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 – 3 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
7. Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych, które
uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy to zmiany
adresu do doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków

bankowych. Zmiana danych kontaktowych nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, a jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o ich dokonaniu. Zmiana powyższych danych,
w braku niezwłocznego powiadomienia o zmianie, nie może wywołać negatywnych skutków
dla drugiej Strony, w szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie
uważana za skutecznie doręczoną.
§17
Informacje poufne
1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu lub
rozwiązaniu,

do

zachowania

w

ścisłej

tajemnicy

wszelkich

informacji

dotyczących

Zamawiającego, obejmujących:
1.1. Dane osobowe – chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych ( Dz. U. z 2018r., poz. 1000 ),
1.2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993r., nr 47,
poz. 211 z późniejszymi zmianami),
1.3. Informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa
Zamawiającego.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zwane są dalej „Informacjami poufnymi”.
3. Informacje poufne mogą być udostępnione wyłącznie osobom dającym rękojmię zachowania
tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu umowy.
4. Ujawnianie Informacji Poufnych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w wypadku gdy
ma zostać dokonane w celu innym niż należyte wykonanie umowy, jest dopuszczalne tylko
za uprzednim zezwoleniem drugiej Strony, wyrażonym w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, przy czym w razie wątpliwości należy skonsultować zamiar ujawnienia Informacji
poufnej z przedstawicielem drugiej Strony.
5. W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia Informacji poufnych w całości
lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, Strona ta
zobowiązana jest jedynie uprzedzić drugą Stronę o nałożonym na nią obowiązku.
6. W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu Informacji poufnych
zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu umożliwienia jej
podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych.
7. Strona ma obowiązek zapewnić ochronę Informacji poufnych według najwyższych
przewidzianych

prawem

standardów,

w

tym

zapewnić

ochronę systemów

i

sieci

teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane
Informacje poufne drugiej Strony, a także kontrolować ochronę Informacji poufnych oraz
przestrzegać przepisów o ochronie poufności informacji.

§18
Postanowienia końcowe
1. W

sprawach

nieuregulowanych

Umową

mają

zastosowanie

odpowiednie

przepisy

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku
z wykonaniem umowy, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór
będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
3. Zmiana lub odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający wyłącza stosowanie formy rozliczeń za pomocą ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych
z realizacja niniejszego zamówienia.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
6. Integralną część Umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

.......................................................
Zamawiający

.......................................................
Wykonawca

Załącznik do umowy nr ……….... z dnia ……………….
Wykaz pracowników świadczących usługi

Lp.

Stanowisko

Imię i nazwisko

Okres świadczenia usługi
od

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

do

