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Załącznik nr 5 

PROJEKT UMOWY 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę ochrony : 
1.1. obiektów, których plan został określony w załączniku nr 1 – Opisie przedmiotu 
zamówienia który   stanowi integralną część niniejszej umowy, 
1.2. osób i mienia znajdujących się na terenie określonym w powyższym planie. 

2. Ochrona odbywać się będzie w systemie całodobowym w dni powszednie oraz 
niedziele, święta i dni wolne od pracy.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję ………………………….. na wykonywanie usług 
ochrony obiektów, osób i mienia.  

§ 2 

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) zabezpieczania mienia oraz wewnętrznej i zewnętrznej ochrony obiektów przed 

działaniami przestępczymi, a w szczególności przed kradzieżą, włamaniem, 
dewastacją oraz innymi formami wyprowadzenia mienia poza teren chroniony, 

b) zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i innym osobom przebywającym na 
strzeżonym terenie, 

c) podejmowania interwencji wobec osób zakłócających porządek na terenie obiektu, 
d) zamykania drzwi wejściowych w czasie i w sposób ustalony z wyznaczonym do 

nadzoru pracownikiem CSK, 
e) nadzoru i administrowania systemem dostępu do pomieszczeń (wydawanie i 

przyjmowanie kluczy) w czasie i w sposób ustalony z wyznaczonym do nadzoru 
pracownikiem CSK, 

f)  wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych obchodów obiektu, 
g)  kompleksowej lustracji obiektu ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia 

obiektu pod względem przeciwpożarowym i przed kradzieżą, 
h) skutecznej interwencji w przypadkach jakichkolwiek zagrożeń, w szczególności w 

sytuacji uruchomienia sygnalizacji alarmowej w na terenie chronionym, 
i)  zapobiegania zakłóceniom porządku na terenie chronionym, 
j)  ujawniania faktów dewastacji mienia CSK, 
k)  niezwłocznego powiadamiania wyznaczonego do nadzoru pracownika CSK i policji o 

zagrożeniach i czynach przestępczych zaistniałych na obszarze obiektu, 
zabezpieczenie miejsca ich popełnienia oraz dokonania wstępnych ustaleń, 

l)  podejmowania niezbędnych działań prewencyjno - interwencyjnych w zależności 
od skali zagrożenia i potrzeb, w wypadku zagrożenia terroryzmem, pożarowego, 
awarii technicznych, włamania, kradzieży, wtargnięcia na teren obiektu, dewastacji 
mienia i naruszenia porządku, 

m) prowadzenia dokumentacji potwierdzającej wypełnianie obowiązków w ramach 
przedmiotu umowy 

n) w godzinach nocnych od 19.00 do 7.00 udzielanie informacji telefonicznej o 
numerach do klinik i oddziałów CSK. 

2. Podstawowe obowiązki pracowników ochrony zawiera załącznik nr ……. do umowy. (tj. 
zał. ……. do SIWZ). 

§ 3 
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1. Wykonawca  zobowiązany jest  do realizacji usługi  poprzez utrzymywanie obsadzonych 
przez pracowników ochrony posterunków: 

a) całodobowego jednoosobowego w portierni bloku A z funkcją kierownika zmiany + 
monitoring - 7 dni w tygodniu – pracownik kwalifikowany  

b) 14- godzinnego jednoosobowego  w portierni bloku E – 5 dni w tygodniu 
(poniedziałek – piątek)- pracownik niekwalifikowany 

c) całodobowego  jednoosobowego  na Izbie Przyjęć – 7 dni w tygodniu - pracownik 
kwalifikowany 

d) całodobowego jednoosobowego patrolu interwencyjnego – 7 dni w tygodniu - 
pracownik kwalifikowany 

2. Wykonawca  zobowiązany jest  do należytego wykonywania usługi zgodnie z Koncesją 
wymienioną w § 1 ust. 3 i świadczenia usługi obiektów, osób i mienia zgodnie z 
wdrożonym i skutecznie realizowanym w ramach prowadzonej działalności systemem 
zapewniającym jakość w zakresie usługi ochrony obiektów, osób i mienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest  do właściwego doboru pracowników do wykonania 
usługi i przekazania Zamawiającemu przed podpisaniem umowy wykazu osób, 
pracowników ochrony, które będą odpowiedzialne za wykonanie umowy, wraz ze 
wskazaniem kwalifikacji zawodowych tych osób (potwierdzenie wpisu na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony oraz oświadczenie o braku 
niepełnosprawności). Dopuszcza się zmianę osób realizujących umowę, poprzez 
pisemne zawiadomienie Zamawiającego o takiej zmianie, z zastrzeżeniem, że 
kwalifikacje zawodowe tych osób, będą spełniały wymagania Zamawiającego określone 
w SIWZ. 

4. Wykonawca  gwarantuje wysoką jakości wykonywanych usług. 
5. Wykonawca  zobowiązany jest  do ponoszenia pełnej odpowiedzialności materialnej za 

szkody wynikłe z kradzieży lub uszkodzenia powierzonego do ochrony mienia, powstałe 
w czasie wykonywania usługi. 

6. Wykonawca  zobowiązany jest  do zawarcia i dostarczenia, w terminie 5 dni roboczych 
od daty zawarcia umowy, umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
kontraktowej i deliktowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 
ochrony osób i mienia przy minimalnej gwarantowanej sumie ubezpieczenia wynoszącej 
1.000.000,00zł na wszystkie i jedno zdarzenie.  

7. Wykonawca zobowiązany jest  do przedstawiania Zamawiającemu dokumentu 
potwierdzającego dokonywanie opłat za umowę ubezpieczenia, potwierdzającego jej 
ważność, do końca realizacji umowy. 

8. Wykonawca  zobowiązany jest  do pokrycia w pełnej wysokości strat wynikających z 
włamań, kradzieży i szkód wynikających z nienależytego wykonania umowy.  

9. Wykonawca  zobowiązany jest  do przestrzegania przepisów BHP, p.poż. i innych 
przepisów porządkowych obowiązujących w obiektach Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości pełnienia dyżurów ochrony z 
zastrzeżeniem stosowania przez Wykonawcę obowiązujących przepisów Prawa Pracy, a 
w szczególnych przypadkach dyżur pojedynczego pracownika nie może trwać dłużej niż 
24 godziny. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapobiegania palenia tytoniu we wszystkich obiektach 
Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania pełnienia służby przez pracowników 
ochrony w jednolitym schludnym umundurowaniu z widoczną nazwą i logo wykonawcy, 
posiadających identyfikatory z imieniem i nazwiskiem. 
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§ 4 

1. Wykonawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe wskutek zdarzeń 
losowych, których nie można było przewidzieć (klęski żywiołowe, pożar urządzeń 
technicznych, działań wojennych lub obronnych, strajków, demonstracji).  

2. Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia obiektów i umożliwienia Wykonawcy 
wykonania umowy.  

3. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez 
swój brak kwalifikacji lub z innego powodu, w szczególności zły stan zdrowia, stan po 
użyciu alkoholu lub innego środka odurzającego, estetyka związana z wyglądem 
zewnętrznym, zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy. Jednocześnie 
Wykonawca zobowiązany jest w trybie natychmiastowym do uzupełnienia obsady 
posterunków w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od zdarzenia lub zgłoszenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o odsunięcie pracownika od 
wykonywania umowy w przypadkach określonych w ust. 3. 

 
§ 5 

1. Do kontaktów z Wykonawcą, nadzoru nad jakością świadczonych usług oraz 
przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy - wyznaczony został ze 
strony Zamawiającego: Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego. 

2. Do kontroli dyscypliny i jakości pracy pracowników, uwzględniania uwag wynikających z 
realizacji niniejszej umowy, niezależnie od kierownika zmiany – wyznaczony został ze 
strony 
Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………..…………………  

3. Zamawiający na czas trwania niniejszej umowy udostępni Wykonawcy pomieszczenia 
wraz z wewnętrzną linią telefoniczną w miejscach wymienionych w § 3 ust.1. 
Zamawiający obciąży Wykonawcę z tego tytułu kwotą 100 zł netto miesięcznie. 
Wszelkie ewentualne prace adaptacyjne Wykonawca zobowiązany jest wykonać we 
własnym zakresie i na własny koszt po akceptacji Zamawiającego. 

4. Zamawiający zapewnia wyposażenia pomieszczeń udostępnionych Wykonawcy w 
niezbędny sprzęt i meble. 

5. Zamawiający zachowuje prawo do bieżącej kontroli wykonywania niniejszej umowy 
przez Wykonawcę i potwierdzania każdorazowej kontroli stosownym wpisem w książce 
raportów. 

6. Zamawiającemu przysługuje pełny wgląd w prowadzone dokumenty oraz prawo 
żądania innych dokumentów, których potrzeba posiadania może powstać w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, a także tych do których posiadania i prowadzenia 
zobowiąże Wykonawcę. 

 

§ 6 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia 
działalności tj. ………………… Przekazanie obiektu zostanie potwierdzone protokolarnie w 
dniu rozpoczęcia realizacji umowy. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym – w razie rażącego 
naruszania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w zakresie 
ochrony lub wyrządzenia szkody w mieniu Zamawiającego z winy umyślnej Wykonawcy. 

3. Zamawiający będzie mógł w sposób określony powyżej rozwiązać umowę w przypadku 
powtarzających się: włamań, kradzieży, skarg osób trzecich, z którymi Zamawiającego 
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łączą stosunki umowne oraz w przypadku nie stosowania się do bieżących zaleceń 
Zamawiającego w zakresie ochrony nieruchomości i mienia. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 

 
§ 7 

1. Wynagrodzenie za całość zadania wynosi ………………… brutto (słownie:  złotych 00/100),  
netto ………………….. zł słownie:      złotych). 

2. Wartość brutto umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w 
załączniku nr 2 tj. Formularza oferty. 

3. W czasie realizacji umowy zwiększeniu nie może ulec: 
a) wartość brutto umowy;  
b) stawka jednostkowa netto wykonania usługi, określona w załączniku nr 2 tj. Formularz 

oferty. 
4. Zamawiający zastrzegają, że: 

a) maksymalna wysokość brutto umowy może nie być w pełni wykorzystana; 
b) może nastąpić rezygnacja z posterunków, zmniejszenie wymiaru posterunków lub 

zmiana w lokalizacji posterunków w zależności od potrzeb. 
5. W przypadku rezygnacji z posterunków, zmniejszenia wymiaru posterunków lub 

wcześniejszego rozwiązania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie 
wykonane usługi w wysokości wynikającej ze stawki jednostkowej zawartej w załączniku nr 
2a tj. Formularzu cenowym.  

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy: 
1) Poprzez wydłużenie czasu jej trwania w sytuacji, gdy umowa nie zostanie w całości 

wykonana z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

2) W przypadku stosowania przez Wykonawcę wszelkich rabatów, upustów, obniżek cen 
jednostkowych przedmiotu umowy Zamawiający będzie nimi objęty w okresie 
obowiązywania umowy. 

§ 8 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonywanych usług, będzie wypłacane 
z dołu  

w terminie 60 dni od dnia otrzymania stosownej faktury VAT za każdy miesiąc 
obrachunkowy, 

i przekazywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 
2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i 

upoważnia Wykonawcę do wystawiania za czynności będące przedmiotem niniejszej 
umowy faktur VAT bez konieczności otrzymania podpisu Zamawiającego. 

3. Strony postanawiają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie miesięczny protokół odbioru wykonania 
przedmiotu umowy z uwzględnieniem § 10 którego wzór stanowi załącznik nr 3 do 
umowy. 

§ 9 
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1. Wykonawca odpowiada jak za własne – za działanie lub zaniechania osób, którym 
powierzył lub za pomocą, których wykonuje usługi określone w § 1 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy.  

3. Niezależnie od roszczeń przedstawionych w ustępie 2 niniejszego paragrafu, 
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z czynu niedozwolonego. 

4. Odpowiedzialność za  powstałe szkody Strony ustalają na podstawie: 
a) Protokołu z postępowania wyjaśniającego ustalającego okoliczności powstania szkody, 

sporządzonego przy udziale przedstawicieli stron umowy lub osób przez nich 
upoważnionych. 

b) Protokołu uzgodnień stron ustalającego wysokość odszkodowania, sporządzonego przy 
udziale przedstawicieli Stron umowy lub osób przez nich upoważnionych w wyniku 
oceny materiału dowodowego i innych okoliczności wpływających na ocenę strat. 

5. W razie zaistnienia kradzieży Wykonawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności tylko w 
wypadku, gdy skradzione przedmioty zostaną odzyskane w stanie nie pogorszonym. 
W przeciwnym razie Wykonawca ponosi odpowiedzialność do wysokości poniesionych 
strat. W przypadku odzyskania rzeczy w stanie pogorszonym Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność w całości, jeżeli rzecz nie nadaje się do użytku przez Zamawiającego. 

§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku niewykonywania lub 
nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w 
wysokości 1/30 wartości brutto wynagrodzenia miesięcznego należnego Wykonawcy za 
ochronę danego obiektu za każdy dzień niewykonywania lub nienależytego jej 
wykonywania. 

1.1 Przez niewykonywanie lub nienależyte wykonanie umowy rozumie się w szczególności: 

a) nienależyte prowadzenie dokumentacji,  
b) niepodjęcie interwencji wobec osób zakłócających porządek na terenie obiektu, nie 

powiadomienie o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku oraz nie 
ujawnienie faktów dewastacji mienia CSK, 

c) brak niezwłocznego powiadomienia przełożonych oraz Policji o zagrożeniach i 
czynach przestępczych zaistniałych na obszarze obiektu a także braku 
zabezpieczenia miejsca ich popełnienia, 

d)  stwierdzenie przez Zamawiającego niewykonywania zewnętrznych obchodów 
obiektów, 
e) niepodjęcie interwencji w sytuacjach przewidzianych umową, 
f) nie obsadzenie stanowisk posterunków przewidzianych umową 
g) przekroczenie dyżuru pojedynczego pracownika ponad 24 godziny zgodnie z 

zapisem § 3   ust.10. 
2. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu czynności zleconych Wykonawcy na podstawie 

§ 1  niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia.  

3. W przypadku odstąpienia od realizacji niniejszej umowy lub rozwiązania umowy 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej 
w wysokości 100 % wynagrodzenia umownego za każdy miesiąc pozostający do końca 
czasu na jaki została zawarta niniejsza umowa.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych w sytuacji, gdy zapłacone kary nie wyrównają rzeczywistej szkody. 
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5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy niezależnie od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością 
Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy lub jest efektem siły wyższej. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio z płatności 
określonych w fakturach VAT wystawionych przez Wykonawcę. 

7. Na zasadach ogólnych każdej ze stron przysługuje prawo do odszkodowania 
uzupełniającego, przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych, jeżeli wartość 
kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest 
możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 

8. W przypadku nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 15 ust.3 lub 
przedłożenia dokumentów niepotwierdzających spełnienia wymogu o którym mowa § 
15 ust.1 – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 
stwierdzenia przez Zamawiającego  
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących 
czynności o których mowa w § 15 ust.1 na podstawie umowy o pracę)- za każde 
zdarzenie w okresie realizacji umowy, za każdą osobę wykonującą czynności o których 
mowa w § 15 ust.1, dla której Wykonawca nie przedłoży dokumentów 
potwierdzających zawarcie umów o pracę. 
 

§ 11. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 7 ust.1, co stanowi kwotę 
…………………….. zł (słownie: ……… złotych 01/100).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego 
wynikających z umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. W przypadku 
wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, kwota roszczeń będzie 
zapłacona na rzecz Zamawiającego, na pierwsze jego pisemne wezwanie stwierdzające, że 
Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie 
......................................................................................., zgodnie z art.148 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy. 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi  
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane i potwierdzone protokołem. 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w granicach 
unormowania art. 139 oraz 140 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, za zgodą Stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

2. Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych, zakazujące zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, z zastrzeżeniem przewidywanych okoliczności określonych przez 
Zamawiających w treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, Zamawiający dopuszczają 
możliwość zmiany umowy w zakresie: 
a) rezygnacji z posterunków, zmiany ich lokalizacji lub zakresu ochrony na posterunkach 

związanego z  wykonywanymi czynnościami; 
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b) zmiany osób odpowiedzialnych za współpracę określonych w § 5 ust. 2 na wniosek 
Zamawiającego, jeżeli uzna, że osoba/y odpowiedzialne za współpracę z 
Zamawiającym nie wykonuje/ą obowiązków wynikających z umowy. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
obie strony umowy mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu już wykonanej części umowy. 

4. Wykonawca nie ma prawa przekazać na osoby trzeciej jakichkolwiek uprawnień i 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

§ 13 

W trakcie trwania umowy oraz w okresie 12 miesięcy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu obie 
Strony umowy obowiązuje zachowanie pełnej poufności w zakresie przedmiotu zamówienia i 
zakresu ochrony. 

§ 14 
1. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jakichkolwiek czynności 
prawnych zmierzających lub skutkujących przeniesieniem w całości lub w części 
wierzytelności z umowy lub prowadzących do zmiany ich wierzyciela, a w szczegolności: 

a) dokonywać cesji wierzytelności w rozumieniu art. 509-516 Kc,  

b) przekazywać świadczeń Zamawiającego z wierzytelności w rozumieniu art. 9211-9215 
Kc,  

c) przyjmować poręczeń długów Zamawiającego z umowy w rozumieniu art. 876-887 Kc 
lub gwarancji takich poręczeń oraz i spłat takich poręczeń, jak też ubezpieczeń, 

d) udzielać pełnomocnictwa do inkasa wierzytelności jakiemukolwiek podmiotowi 
trzeciemu. 

2. Naruszenie zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do żądania 
kary umownej w wysokości 3% wartości netto wierzytelności objętych czynnościami 
wskazanymi w ust. 1, jednak nie mniej niż 1000 zł. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonania potrącenia kar umownych, o których 
mowa w ust. 2 ze wszystkich należności przysługujących Wykonawcy, a także z należności 
wynikających z bieżących faktur – według wyboru Zamawiającego, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. Potrącenia Zamawiący dokonuje za pisemnym powiadomieniem 
Wykonawcy na adres wskazany w umowie. 

 
§ 15 

 

1. Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia wykonujące usługi 
ochrony obiektów, osób i mienia były pracownikami kwalifikowanymi zgodnie z ustawą o 
Ochronie Osób i Mienia  z dnia 22.08.1997r. ( z póżniejszymi zmianami)oraz były zatrudnione 
przez Wykonawcę na podstawie umowy u pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974r. – 
Kodeks Pracy (Dz.U.z 2014r.poz.1502 z późn. zm.) 

2. Najpóźniej do dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy listę osób wraz z informacją o 
czasie trwania umowy oraz informacją o czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby 
oraz podaniem numeru licencji. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przed przystapieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej 
realizacji na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
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a jeżeli strony nie ustalą terminu – w teminie 3 dni roboczych,przedstawić do wglądu 
Zamawiającemu kopię zanonimizowanych aktualnych umów o pracę lub innych 
dokumentów potwierdzających, że czynności o których mowa w  § 15 ust. 1 są wykonywane 
przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopi zanonimizowanych aktualnych umów o pracę lub 
innych dokumentów potwierdzających w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie 
z § 15 ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników 
wykonujących czynności o których mowa w § 15 ust. 1 na podstawie umowy o pracę. 

5. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących czynności o których 
mowa w ust.1 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną o której mowa w § 10 ust. 8 . 

 

§ 16 

1. W kwestiach nie unormowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy – 
Kodeks cywilny, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne akty prawne, 
niezbędne ze względu na przedmiot niniejszej umowy. 

2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania 
formy pisemnej w postaci aneksu. 

3. Spory wynikające ze stosunku objętego umową rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.  

5. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 
 
 
WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 


