
Załącznik nr 6 do SWZ    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Projektowane postanowienia umowy 
      

 

Umowa 

 

zawarta w dniu  ..................................... w Gnieźnie, pomiędzy: 

Teatrem im. Aleksandra Fredry, 

ul. Adama Mickiewicza 9,  

62-200 Gniezno  

NIP 209-00-01-440 

reprezentowanym przez ............................................................................................, 
zwanym w umowie „Zamawiającym”, 

a  
....................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez:................................................................................................ 
zwanym „Wykonawcą”, 
 

wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej 

„ustawa Pzp”,  

 

 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie usług polegających na ochronie obiektów 

Teatru (12000 godzin w okresie objętych niniejszą umową), stosownie do oferty 

złożonej przez Wykonawcę w dniu ......................., która stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

2. Umowa będzie realizowana zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.  

o ochronie osób i mienia ((tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 838 z późn. zm.).   

3. W ramach umowy i wynikającej z niej ceny, Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonywania następujących czynności: 
w budynku Teatru: 

 całodobowego strzeżenia budynku, w godzinach pracy teatru (7
00

- 22
00

) 

ochrona tylko na posterunku (portiernia teatru), a w godzinach nocnych – 

obchód całego obiektu nie rzadziej niż co dwie godziny, 

 monitoring wizyjny, obejmujący place przyteatralne (wewnętrzny oraz 

zewnętrzny),  

 całodobowej obsługi centrali telefonicznej (przyjmowanie połączeń  

i łączenie do poszczególnych działów),  



 całodobowej obsługi centralki sygnalizacji pożaru, polegającej na jej 

obserwacji i natychmiastowej reakcji na zaistniałe ewentualne zagrożenia,  

w przypadku sygnału alarmowego oraz monitoringu zagrożonego miejsca, 

 obsługi instalacji antywłamaniowej, polegającej na jej uzbrojeniu  

i rozbrojeniu – 2 razy w ciągu doby, 

 wydawaniu upoważnionym osobom za potwierdzeniem kluczy do 

poszczególnych pomieszczeń w godzinach 6
00

 - 22
00

 i prowadzeniu książki 

wydawania i zwrotu kluczy, 

 monitorowanie ruchu samochodów na placu wewnętrznym budynku teatru, 

natychmiastową reakcję na próby parkowania samochodów 

nieuprawnionych oraz zabezpieczanie taśmami ochronnymi placu na czas 

spektakli, 

 pozyskiwania od osób postronnych wchodzących do budynku Teatru (z 

wyłączeniem widzów wchodzących do Teatru na spektakl) informacji o celu 

wizyty oraz informowania pracowników poszczególnych działów o 

nadejściu gościa. 

 prowadzenie książki depozytów i przyjmowanie ich. 

 

w budynku domu Usług Technicznych: 

 ochrony stałej w portierni w dni powszednie – 16 godzin dozoru,  

 niedziele, święta i miesiące urlopowe (lipiec, sierpień) – 24 h/dobę. 

 reakcję na próby parkowania samochodów przez osoby nieupoważnione, 

 obchód i obserwację podwórza. 

Ww. obiekt podlega ochronie bez konieczności obchodu pomieszczeń. 

 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia do zatwierdzenia przez Dyrektora 

Teatru projektu „Planu ochrony Teatru” w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. 

Przedstawiony do zatwierdzenia projekt musi być zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa, uwzględniać charakter obiektu i jego wyposażenie techniczne, 

służące do zabezpieczenia osób i mienia znajdujących się w obszarze chronionym. 

Dyrektor Teatru zatwierdzi przedstawione propozycje lub może je zmienić. 

 

5. Plan służb dla budynku Teatru przygotowywać będzie upoważniony pracownik 

Teatru, nie później niż do 20 dnia miesiąca poprzedzającego i każdorazowo przesyłać 

będzie pocztą e-mail do upoważnionego pracownika celem akceptacji; plan służb dla 

budynku Domu Usług Technicznych przygotowywać będzie Wykonawca. Termin 

przekazania grafików dla pracowników ustala się do 23 dnia poprzedzającego 

kolejny miesiąc służb. 
6. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli jakości i standardu usług ochrony 

świadczonych przez Wykonawcę. 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy  

z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, przy dochowaniu najwyższej 

staranności oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia raportu miesięcznego  

z wykonywanych czynności usługi ochrony osób i mienia za każdy miesięczny okres 

rozliczeniowy wykonywania Przedmiotu Umowy i przekazania go Zamawiającemu  



w terminie do 2 dnia roboczego następnego miesiąca. Raport obejmuje ilość 

przepracowanych roboczogodzin. 

3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego w formie 

pisemnej o wszelkich istotnych okolicznościach dotyczących Wykonawcy, które mogą 

mieć wpływ na realizację przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, jednak nie później 

niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia informacji o ich zaistnieniu.  

4. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 2 uniemożliwiają Wykonawcy prawidłową 

realizację przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy  

w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji  

o tych okolicznościach, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych 

określonych w § 8  oraz odszkodowania uzupełniającego 

5. Jeżeli Wykonawca nie będzie wykonywał przedmiotu umowy albo będzie go 

wykonywał nienależycie, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie zlecić wykonanie 

tych czynności  innemu Wykonawcy.  Wykonawca zobowiązany jest pokryć 

wszystkie związane z tym koszty. W takim wypadku Zamawiający nie będzie 

związany ceną usługi, jaka obowiązuje go w kontaktach z Wykonawcą, a ponadto 

Zamawiający będzie miał prawo do żądania od Wykonawcy wyrównania szkody 

spowodowanej niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy. Przy czym 

Zamawiający ma prawo dokonania potrącenia takich kwot  

z jakichkolwiek wierzytelności Wykonawcy. 

6. Wykonawca ponosi wyłączną, pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody 

powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 

 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres obowiązywania niniejszej 

Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na kwotę nie niższą niż wynagrodzenie brutto Wykonawcy.  

2. W przypadku, gdy potwierdzony w przedstawionym dokumencie ubezpieczeniowym okres 

ubezpieczenia będzie krótszy niż czas trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

kontynuowania ubezpieczenia (bez przerw) przez okres trwania umowy i każdorazowego  

(nie później niż w terminie 7 dni od daty przedłużenia ubezpieczenia) dostarczenia polisy 

lub innego dokumentu  ubezpieczenia. Niekontynuowanie ubezpieczenia stanowi podstawę 

do odstąpienia od  umowy lub obciążenia Wykonawcy karą umowną zgodnie z § 8 ust. 2 

lit. b) 

3. Kopia polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy. 

 

 

§ 4 

 

Umowa zostaje zawarta od ............... do dnia 31.12.2022 roku. 

 



(Planowany termin nie wcześniej niż od 01.01.2022 r. W przypadku przedłużającej się 

procedury udzielenia zamówienia umowa będzie realizowana w terminie od dnia jej 

podpisania do 31.12.2022r.) 

 

 

§ 5 
                                                                  

1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy w całym okresie obowiązywania Umowy 

(12000 godzin ochrony), Wykonawcy przysługuje łączne, maksymalne 

wynagrodzenie w kwocie brutto .................................złotych 

(słownie...............................................................złotych ), w tym stawka podatku 

VAT ..............%, stosownie do złożonej przez Wykonawcę oferty, stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

2. Cena za 1 godzinę ochrony wynosi       .....……......... złotych brutto 

(słownie:……………………….......……………..........…………………...złotych. 
 

3. Ceny jednostkowa za roboczogodzinę wskazane w Załączniku nr 1 (Oferta 

Wykonawcy), jest stała i nie podlega waloryzacji w trakcie całego okresu 

obowiązywania Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania mniejszej ilości godzin ochrony 

niż określona niniejszą umową. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie  

w proporcjonalnie niższej wysokości. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

jedynie za zakres usług faktycznie wykonanych. Wykonawcy nie przysługuje żadne 

roszczenie wobec Zamawiającego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu 

umowy. 

5. Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie ilości godzin ochrony, 

Zamawiający gwarantuje realizację do 50% przedmiotowego zamówienia 

określonego w §1 ust.1. 

6. Ograniczenie wskazane w ust. 5 powyżej nie dotyczy zmniejszenia zakresu usługi 

spowodowanej okolicznościami związanymi z wystąpieniem COVID-19 oraz 

okolicznościami związanymi z tzw. siłą wyższą. 

 

 

§ 6 

 

1. Rozliczenie Zamawiającego i Wykonawcy następować będzie raz w miesiącu  

w oparciu o rzeczywistą ilość roboczogodzin ochrony rzeczywiście przepracowanych 

przez personel Wykonawcy oraz cen jednostkowych za roboczogodzinę wskazanych 

w Załączniku nr 1 (Oferta Wykonawcy). 

2. Zapłata należności o której mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze w terminie 14 dni od dnia przedłożenia prawidłowo 

wystawionej i doręczonej faktury wraz z raportem zaakceptowanym przez 

Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy. 



3. Za dzień zapłaty wynagrodzeń uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego poleceniem przelewu. 

4. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości 

ustawowych, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

5. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

osoby trzecie. 

 

§ 7 

 

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotowej umowy są: 
1) ze strony Zamawiającego: .......................................................................... –

 .............................................................., tel. .................................., e-

mail............................. 
2) ze strony Wykonawcy:        ......................................., tel. ................................, 

e-mail ...............................................  (Koordynator Ochrony). 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że kontakt z osobą wskazaną w ust. 1 pkt 2) na podany 

numer oraz adres poczty elektronicznej, będzie możliwy każdego dnia tygodnia,  

w tym również w soboty oraz dni wolne od pracy, 24 godziny na dobę, przez cały 

okres obowiązywania niniejszej Umowy.  

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie powoduje konieczności zmiany Umowy. 

Strony uznają za wystarczające niezwłoczne pisemne powiadomienie drugiej Strony  

o dokonanej zmianie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą 

Stronę zawiadomienia w sposób pozwalający na zapoznanie się z jego treścią. 

 

§ 8 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie określonym w ust. 

 2. W szczególności podstawą do odstąpienia są następujących okoliczności: 

a) rażące naruszenie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

ustalonych w § 1, 

b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) ogłoszenia upadłości Wykonawcy, 

d) utraty przez Wykonawcę koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej  

w zakresie ochrony osób i mienia wydanej na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r.  

o ochronie osób i mienia, 

e) powzięcia wiadomości o likwidacji Wykonawcy, 

f) brak ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 3 

niniejszej umowy, 

g) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, 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; W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, 



h) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;  

W tym przypadku Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana 

dotyczy, 

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

ustawy  Pzp, 

j) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidziane j w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej  

na mocy Traktatów, dyrektywy2014/24/UE, dyrektywy2014/25/UE  

i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia  

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od niniejszej 

Umowy, Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z tego prawa w terminie 60 

dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu takich okoliczności. Oświadczenie  

o odstąpieniu od Umowy powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości: 

a)  5 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy, w razie rozwiązania 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

b) 0,5% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień nie 

posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub za każdy 

dzień opóźnienia w przedłożeniu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia 

zgodnie z §3 ust. 2 umowy. 

c) z tytułu niespełnienia wymogu zatrudnienia personelu przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - w wysokości 

1.000,00 złotych za każdy ujawniony przypadek; kara może być nakładana 

wielokrotnie w przypadku stwierdzenia naruszenia również wobec tej samej osoby 

w każdym miesiącu kalendarzowym z osobna; 

d) 0,5% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy, za nienależyte 

wykonanie umowy, za każdy stwierdzony przypadek. 

4. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich 

tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, nie może przekroczyć 20% 

wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy określonego § 5 ust. 1 Umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

kary umowne. 
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie zastrzeżonych kar umownych z należnego 

mu wynagrodzenia. 

§ 9 

 

1. Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, dopuszcza możliwość 

zmian postanowień Umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, tj: 

a) wynagrodzenia, w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i 

usług VAT, 



b) zmianę umowy w zakresie jej zmniejszenia do 50% wartości określonej w §5 

ust.1 niniejszej umowy, 

c) Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie cen brutto wskazanych w umowie  

w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT 

a) zmiana zakresu lub sposobu realizacji Przedmiotu Umowy  

w przypadku: 

 gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, 

 zajścia okoliczności, na które Strony nie miały wpływu, w tym tzw. 

„siły wyższej”, a skutkujących – bezpośrednio lub pośrednio – 

znacznym utrudnieniem lub uniemożliwieniem spełnienia świadczeń 

Stron w sposób określony przy podpisaniu umowy, o ile wyżej 

wymienione okoliczności mają charakter obiektywny, 

 zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego  

i Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć przy 

zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na Przedmiot 

Umowy; 

 

Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego przyczyny leżą poza kontrolą danej 

Strony, są nagłe i zewnętrzne, w tym między innymi takie przyczyny jak: wojna, 

embargo, akty  normatywne lub decyzje administracji państwowej, zdarzenia losowe, 

powódź, pożar, strajki,  epidemie lub pandemie chorób. Wystąpienie siły wyższej 

rozpatrywane będzie tak w skali  kraju, jak w skali poszczególnych jednostek 

administracyjnych kraju, na których wystąpiły  opisane wyżej zjawiska.  

 

2. Zmiana osób zatrudnionych przy wykonywaniu niniejszej umowy nie stanowi zmiany 

umowy. 

3. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności 

uzasadniających dokonanie jej zmiany. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane, za zgodą obu Stron 

umowy, pod rygorem nieważności, jedynie w formie pisemnego aneksu. 
 

 

§ 10 

 

1. Strony dopuszczają wykonywanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy 

udziale podwykonawców. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy 

Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację 

przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w zdaniu powyżej, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje 

własne. 



5. Względem podwykonawców po stronie Zamawiającego nie powstaje 

odpowiedzialność za zobowiązania Wykonawcy, wynikające ze stosunków prawnych 

łączących podwykonawców z Wykonawcą, w szczególności nie powstaje 

odpowiedzialność solidarna za należne im od Wykonawcy wynagrodzenie. Z tytułu 

realizacji niniejszej Umowy podwykonawca nie nabywają uprawnień od zgłaszania 

roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo  

w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Za zwłokę w dotrzymaniu tego terminu 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień.  

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy usług 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego dokonywania zapłat wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zapłaty przedłoży 

Zamawiającemu dowód zapłaty oraz kopię faktury lub rachunku stanowiących 

podstawę do zapłaty. Za niedotrzymanie tego terminu Zamawiający naliczy 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 

9. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy -podmiotu, 

na którego zasoby powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 

118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, to Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powoływał  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

10.  Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

 

§ 11 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy osób 

wskazanych do realizacji przedmiotu Umowy, wykonujących czynności  związanych 

z ochroną obiektów teatralnych określonych w § 1 ust.3 Umowy. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 

Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności określone w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 



2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na każde wezwanie Zamawiającego  

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wskazanych w ust. 1: 

a. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

umowę o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, wymiar etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 

lub podwykonawcy,  

b. poświadczone za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę, kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności,  o których mowa w ust. 1 powyżej. Kopia 

umowy / umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami w zakresie 

ochrony danych osobowych, w szczególności 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),  

c. zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek  

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,  

d. poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika  

przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami z zakresu 

ochrony danych osobowych, w tym 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. Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też każdego  

z osobna dowodów określonych w ust. 3 powyżej.  



5. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 

powyżej, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, traktowane będzie na 

równi z naruszeniem zobowiązania do zatrudniania osób wykonujących czynności 

wymienionych  w ust. 1 na podstawie umowy o pracę.  

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej określonej w § 8 ust. 3 lit. d) Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów 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 wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

 

 

§ 12 
 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

 

§ 13 
 

Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 14 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                          WYKONAWCA: 
 

 

 

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

 

 

Załączniki: 
 

1. Oferta Wykonawcy 
2. Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. 

 


