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Załącznik nr 6 do SWZ 
                Wzór umowy  
        

Na usługę sprzątania  
     
            zawarta w dniu ………….. 2022 roku pomiędzy: 
  
Polskim Radiem - Regionalną Rozgłośnią w Bydgoszczy „Polskim Radiem Pomorza i Kujaw” S.A.,  
z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz, zarejestrowaną w Sądzie 
Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydziale Gospodarczym KRS pod nr 0000183992, kapitał zakładowy: 
703.900 zł, kapitał wpłacony: 703.900 zł, skład Zarządu: Jolanta Kuligowska-Roszak - Prezes Zarządu, 
NIP 554-03-16-293, REGON 090449804, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  
w transakcjach handlowych,  reprezentowaną przez  
Jolantę Kuligowską-Roszak – Prezesa Zarządu, 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
Nazwa Wykonawcy (forma prawna) z siedzibą w ................. ....................................... wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym ......................... 
Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS ..................., NIP 
......................, kapitał zakładowy.................. , (skład Zarządu – dla S.A.) reprezentowaną przez:  
................................................................................. 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa 
w art. 275 pkt 1 ustawy  z  11 września  2019 r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U. 2022 poz. 
1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp na wykonanie zadania „Usługi sprzątania pomieszczeń Radia PiK 
S.A. w Bydgoszczy” zawarta zostaje umowa o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający     powierza,     a     Wykonawca     przyjmuje     do     wykonania      zadanie pn. 
„Usługi sprzątania pomieszczeń Radia PiK S.A. w Bydgoszczy” zwane dalej Przedmiotem umowy, 
którego przedmiot został szczegółowo określony w dokumentach, o których mowa w ust. 2. 
2. Zakres i sposób wykonania usługi określają: 

1) Niniejszy Akt Umowy 
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
3) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami  

3. Wykonawca oświadcza, że: 
1) zapoznał się szczegółowo ze specyfikacją warunków zamówienia a także z załączonymi do niej 

dokumentami stanowiącymi załączniki specyfikacji; 
2) oferta przez niego sporządzona na podstawie specyfikacji warunków zamówienia zawiera 

wszystkie elementy niezbędne do realizacji usług sprzątania określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia; 

3) rozwiązania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia nie budzą wątpliwości a ewentualne 
niejasności zostały rozstrzygnięte do dnia złożenia oferty; 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony jest w załącznikach do umowy. 
5. Usługa sprzątania będzie wykonywana w Bydgoszczy we wszystkie dni tygodnia (5 dni) z 

wyjątkiem weekendów i świąt. Przy czym Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił 
wykonywanie usługi w godzinach od 6:00 do 20:00.  
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin świadczenia usług w przypadku zmiany 
organizacji czasu pracy Zamawiającego, informując o tym Wykonawcę z miesięcznym 
wyprzedzeniem. W szczególnie uzasadnionych, nagłych przypadkach Zamawiający, wyłącznie po 
uzgodnieniu z Wykonawcą, może ustalić krótkookresową zmianę godzin świadczenia usług 
sprzątania. Dzienny wymiar godzin świadczenia usług przez Wykonawcę pozostanie bez zmian, 
chyba, że z uzasadnionych powodów Strony tymczasowo zmienią dzienny wymiar godzin 
świadczenia usług w okresie przez Strony ustalonym, z zachowaniem wymiaru godzin 
świadczenia usług przewidzianych w danym cyklu rozliczeniowym (miesiąc kalendarzowy). 

7. Zmiana godzin świadczenia usług oraz zmiana dziennego wymiaru godzin świadczenia usług,  
o którym mowa w ust. 5, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Przedmiotu Umowy poprzez jego 
zmniejszenie, przez złożenie jednostronnego oświadczenia, przy czym Zamawiający gwarantuje 
realizację przedmiotu umowy na poziomie nie niższym niż 70 % wielkości przedmiotu umowy 
(zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie należne mu 
wyłącznie z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy w zmniejszonym zakresie. Z powyższego 
Strony sporządzą protokół różnicowy, określający wysokość zmniejszenia wynagrodzenia. 

 
§ 2 

Termin wykonania umowy 
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia do 12 miesięcy liczony od dnia 01.01.2023 r. 

 
§ 3 

Zobowiązania Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością,  

z postanowieniami dokumentów składających się na umowę, oraz aktualnie obowiązującymi 
normami, przepisami prawa i wiedzą techniczną. Za jakość wykonanych usług sprzątania 
odpowiada Wykonawca 

2. Pracownicy wykonawcy pracujący w budynkach zamawiającego powinni być ubrani jednolicie  
i posiadać umieszczone w widocznym miejscu identyfikatory. 

3. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się w miejscu wykonywania pracy oraz 
zapewnić warunki bezpieczeństwa w okresie prowadzenia usług sprzątania. 

4. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach, zagrożeniach i brakach w mieniu Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego. 

5. Wykonawca obowiązany jest do wyznaczenia przynajmniej jednego pracownika, który będzie 
pełnił funkcje stałego Koordynatora w trakcie świadczenia usług objętych przedmiotem umowy. 
Koordynator będzie obowiązany do utrzymania stałego kontaktu telefonicznego i drogą 
elektroniczną z Zamawiającym. Do zadań Koordynatora będzie należało organizowanie  
i sprawowanie nadzoru nad świadczeniem usług oraz zarządzanie personelem Wykonawcy. 

6. Wszystkie prace porządkowe będą podlegać wyrywkowemu sprawdzeniu przez zamawiającego 
w obecności przedstawiciela Wykonawcy, z częstotliwością raz na miesiąc przy pomocy 
obiektywnych parametrów stanu zabrudzenia, np. potarcie ściereczką elementów wyposażenia 
pokoi biurowych, lub subiektywnych ocen stanu czystości podłóg, dywanów, łazienek. W celu 
sporządzany będzie protokół, w którym przedstawiciel wykonawcy potwierdzać będą wykonane 
przez siebie prace (czynności). 

7. Oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy dokonuje Zamawiający. 
8. Prace porządkowe będą podlegać wyrywkowemu sprawdzeniu stwierdzone przez 

Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy zgłaszane będą Wykonawcy 
na bieżąco w formie pisemnej/ droga elektroniczna, a w nagłych przypadkach ustnie lub 
telefonicznie pracownikowi Wykonawcy pełniącemu funkcję Koordynatora. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu nieprawidłowości w wykonaniu 
przedmiotu umowy lub zmiany sposobu świadczenia usług w terminie wyznaczonym przez 
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Zamawiającego, uwzględniającym w szczególności rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości, czas, 
w którym mogą zostać usunięte, oraz uzasadnione potrzeby Zamawiającego. 

10. W przypadku nierozpoczęcia lub przerwania świadczenia usług Zamawiający wyznaczy 
Wykonawcy odpowiedni termin dodatkowy na rozpoczęcie lub wznowienie wykonywania usług. 

11. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ścisłego współdziałania w zakresie niezbędnym do 
prawidłowej realizacji umowy. 

12. Wykonawca będzie korzystać z energii elektrycznej dla potrzeb wykonywania usług sprzątania 
nieodpłatnie z przyłącza znajdującego się na terenie budynków Zamawiającego 

13. Wykonawca będzie korzystać z wody dla potrzeb wykonywania usług sprzątania nieodpłatnie  
z przyłącza znajdującego się na terenie budynków Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących w Radiu PiK S.A., 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa, w szczególności przepisów i instrukcji bhp i p.poż. 

15. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, przy 
użyciu własnych materiałów i środków chemicznych czyszczących i dezynfekujących 
spełniających wszystkie normy określone w aktualnie obowiązujących przepisach 
dostosowanych do potrzeb danej powierzchni oraz własnym sprzętem. Zakup środków 
chemicznych dezynfekujących powierzchnie, tj. płynów o działaniu bakteriobójczym, 
grzybobójczym i wirusobójczym do szybkiej dezynfekcji powierzchni odpornych na wodę  
w obiektach użyteczności publicznej, przeznczony do powierzchni zarówno mających jak  
i niemających bezpośredniego kontaktu z żywnością należy do Wykonawcy. 

16. Wykonawca zapewni maszyny, sprzęt i materiały oraz środki czystości i środki higieny, niezbędne 
do wykonania przedmiotu zamówienia adekwatnie do liczby osób sprzątających oraz 
umożliwiające prawidłową realizację umowy. Wykonawca zapewni i dostarczy własnym 
transportem i na własny koszt również worki foliowe do wymiany w koszach na śmieci  
i niszczarkach. W obiektach o których mowa odpady zbierane są w sposób selektywny  
z podziałem na: szkło, tworzywa sztuczne i metale oraz papier. 

 
§ 4 

Personel Wykonawcy 
1. Wykonawca i podwykonawca (jeżeli dotyczy) zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w trakcie realizacji niniejszego 
zamówienia (za wyjątkiem pracowników wykonujących następujące prace: mycie okien 
wysokich, pranie wykładzin), w zakresie sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz budynku - 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów 
określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1510 ze zm.). Wykonawca oświadcza, że zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę przy 
realizacji przedmiotu zamówienia będzie trwało przez cały okres realizacji umowy. 

2. 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  wykonujących  wskazane  w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania usług. 

3. W trakcie realizacji zamówienia 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 
lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 w trakcie realizacji 
zamówienia: 
- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
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datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, lub poświadczoną za zgodność  
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę 
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1871) oraz 
Rozporządzeniem 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). Umowa powinna zawierać imię i nazwisko osób, które będą 
świadczyć czynności na rzecz zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz 
wymiar etatu. Wskazane informacje powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

4. 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 w wysokości określonej w 
§ 14 niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę 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 czynności wskazane w ust. 1. 

5. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę zobowiązań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym 
fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania 
wyjaśniającego lub kontroli. 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę, w szczególności imię  
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz 
zakres obowiązków pracownika, zgodnie z przepisami art. 438 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

7. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wszyscy zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają 
przeszkolenie w zakresie BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, jak również aktualne badania 
lekarskie. 

8. Pracownicy Wykonawcy wyznaczeni do prac na wysokościach tj. mycia okien wysokich muszą 
posiadać uprawnienia do prac na wysokościach powyżej 3 metrów. Wykonawca przed 
skierowaniem pracowników do ww. prac dostarczy zamawiającemu oświadczenie 
potwierdzające uprawnienia ww. pracowników do pracy na wysokości powyżej 3 metrów. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji 
oraz sposobów ich zabezpieczenia uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, zarówno w 
trakcie jej obowiązywania, jak i po zakończeniu jej obowiązywania. 

10. Wykonawca oświadcza, że osoby skierowane przez niego do realizacji umowy zostaną 
zobowiązane do dbałości o bezpieczeństwo informacji oraz uzyskanych w trakcie wykonywania 
czynności stanowiących przedmiot umowy, w tym do ochrony danych osobowych zgodnie  
z właściwymi przepisami. 

11. W pomieszczeniach takich jak: Kancelaria Niejawna, serwerownia, kasa, archiwa, i inne 
pomieszczenia wskazane w załączniku do umowy usługa w zakresie utrzymania czystości może 
być wykonywana jedynie w obecności użytkownika pomieszczenia. 
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§ 5 

     Zmiany personelu Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy 

pracownicy świadczący usługi zostaną przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisów bhp  
i przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych i zagrożenia 
epidemiologicznego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, ze pracownicy świadczący usługi sprzątania będą posiadać 
aktualne badania lekarskie niezbędne do wykonywania powierzonych im obowiązków. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom świadczącym usługi sprzątania 
odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej, zgodnie z przepisami  
i zasadami bhp. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników świadczących 
usługi sprzątania oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

5. Pracownicy świadczący usługi sprzątania wewnętrznego i zewnętrznego zobowiązani są do 
stosowania się do obowiązujących u Zamawiającego zasad porządkowych w zakresie 
niezbędnym do realizacji umowy. 

6. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi zamawiającemu imienny wykaz 
osób wykonujących usługi sprzątania oraz osób upoważnionych do sprawowania nadzoru nad 
ich pracą. Wykonawca uwzględni zalecenia Zamawiającego, by zmiana osób, o której mowa 
powyżej następowała jedynie w uzasadnionych wypadkach i każdorazowo była umotywowana 
pisemnie przez Wykonawcę poprzez zawiadomienie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo żądania w każdym czasie zmiany pracowników sprzątających Wykonawcy w 
przypadku nienależytego wykonywania przez nich obowiązków. 

7. Zmiana pracownika świadczącego usługi sprzątania będzie możliwa w następującej sytuacji : 
a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego świadczenia przez niego usługi 

sprzątania, 
b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami. 

8. W przypadku zmiany pracownika świadczącego usługi, Wykonawca zobowiązany będzie do 
potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone zapisami specyfikacji warunków 
zamówienia oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

9. Każda zmiana osób wykonujących usługę będzie zgłaszana zamawiającemu na 2 (dwa) dni 
robocze wcześniej. Zmiany te będą następować poprzez pisemne lub w formie elektronicznej lub 
w postaci elektronicznej opatrzone stosownym podpisem osoby odpowiedzialnej zgłoszenie na 
adres joannagorska@radiopik.pl i nie będą powodować zmiany treści umowy. Forma 
zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie. Zamawiający musi zaakceptować zmianę 
pracownika. 

10. Na każde wezwanie zamawiającego Wykonawcy przedłoży niezwłocznie listę obecności 
pracowników wykonujących usługę. 

§ 6 
Zasady współpracy i kontaktowania się stron: 

1. Wykonawca ustanawia koordynatora w osobie: …………………………… 
2. Zamawiający ustanawia koordynatorów w osobach: 

Pani Joanny Górskiej – Kierownik Sekcji Administracji, Transportu i Zamówień Publicznych  
Pana Bartosza Służewskiego – Konserwator urządzeń technologicznych  

3. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 
do informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym  
o zaistniałych w tym zakresie trudnościach i przeszkodach Wykonawca będzie informował 
Zamawiającego 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. 

4. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 – 2. 
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5. Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 - 2, 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 – 4. 

6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 - 2, 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. 

§ 7 
   Podwykonawcy 

1. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami muszą 
być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca do zawarcia umowy z podwykonawcą winien uzyskać zgodę Zamawiającego oraz 
przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tej umowy w terminie 14 dni od jej 
zawarcia lub jej zmiany. 

3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. Zapisy ust. 4 stosuje się odpowiednio. Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów, 
o wartości poniżej 50 000,00 zł brutto. 

4. Kopie Umowy o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu nie mogą przewidywać formy  
tworzenia  zabezpieczenia  należytego  wykonania   umowy   poprzez   potrącenia z należności za 
wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę prace; kopie umów zawierające 
takie postanowienia nie będą akceptowane przez Zamawiającego 

5. Umowy, o których mowa wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 
6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców również za ich działania i zaniechania. 
7. Wykonawca ponosi całkowitą  odpowiedzialność  cywilną  za  straty  i  szkody  powstałe  w 

związku z wykonywanymi przez podwykonawców czynnościami oraz będące następstwem 
działania podwykonawców, rażącego niedbalstwa czy braku należytej staranności. 

8. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie  funkcji  nadzoru  i  koordynatora  w stosunku do prac 
realizowanych przez podwykonawców. 

9. Zamawiający żąda, aby  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  umowy  Wykonawca,  o ile są 
już mu znane, podał pisemnie dane osobowe i kontaktowe podwykonawców. Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji zamówienia również przekazuje informacje o nowych podwykonawcach, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

10. W przypadku dokonania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy,  o  którym  mowa  w ust. 14 
niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

11. Umowy o podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi podwykonawcami na takich samych 
zasadach co umowy z podwykonawcami. 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
Podwykonawców jak za własne. Wykonawca, ponosi wobec Zamawiającego pełną 
odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 
Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację usług 
powierzonych poszczególnym Podwykonawcom. 
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13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za usługi związane  
z przedmiotem zamówienia a wykonane przez Podwykonawcę w przypadku: 
1) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego, 
2) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, 
3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych przez 

Zamawiającego. 
14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od 
umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

15. Zapisy umów lub projekty umów z Podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności  
z postanowieniami przedmiotowo-istotnymi umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą  
a Zamawiającym oraz zapisami w SWZ. 

 
§ 8 

Środki czystości i środki higieniczne oraz narzędzia i urządzenia techniczne 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy przy użyciu własnych środków 

czystości i środków higienicznych oraz narzędzi i urządzeń technicznych. 
2. Stosowane przez Wykonawcę środki czystości i środki higieniczne musza być odpowiedniej 

jakości, skuteczne w stosowaniu, powszechnie dostępne i używane na rynku, posiadające atest 
PZH, bezpieczne dla każdej zmywalnej powierzchni, rozkładalne, nietoksyczne, posiadające 
właściwości odtłuszczająco-myjące. 

3. Stosowane przez Wykonawcę środki czystości musza odpowiadać wymogom ustawy z dnia 25 
lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2289  
z późn. zm.), tj. nie mogą zawierać substancji powodujących zagrożenie dla środowiska, 
zdrowia lub życia człowieka. 

4. Środki czystości i środki higieniczne będą dostarczane i uzupełniane według bieżących potrzeb 
w celu należytego wykonania umowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ postępowania.  

5. Narzędzia i urządzenia techniczne muszą być sprawne technicznie i bezpieczne, zgodne  
z obowiązującymi wymaganiami i przepisami. 

6. 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 czystości, narzędzi lub 
urządzeń technicznych. 

§ 9 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub 
mieniu powstałe w wyniku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań 
wynikających z umowy. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialność za inne działania lub 
zaniechania Pracowników świadczących usługi i osób trzecich, którymi będzie się posługiwał 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. 

§ 10 
   Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z suma ubezpieczenia nie 
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mniejszą niż 200 000,00 zł. 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. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy 
ubezpieczenia, warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki. 
Dokumenty te stanowią załączniki 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. 

§ 11 
Obowiązki Zamawiającego 

 
Zamawiający zobowiązuje się: 
1) w okresie obowiązywania umowy umożliwić pracownikom świadczącym usługę wstęp na 

teren budynków, posesji, o których mowa w § 1 ust. 1, 
2) zapewnić pracownikom świadczącym usługi odpowiednie pomieszczenie gospodarcze, 
3) udostępnić Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy odpowiednie miejsce, w którym  

w sposób bezpieczny będą mogły być przechowywane środki czystości i środki higieniczne, 
narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy. 

§ 12 
      Odbiór usług 

1. Zamawiający dokonuje odbioru usług wykonanych w danym cyklu rozliczeniowym, poprzez 
podpisanie miesięcznego protokołu odbioru usług, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej 
umowy. 

2. Cyklem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia i przedłożenia Zamawiającemu 

miesięcznego protokołu odbioru usług w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia 
danego cyklu rozliczeniowego. 

 
§ 13 

  Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 
1. Strony ustalają miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy w 

wysokości …………. zł (słownie: …………………..00/100) brutto, na które składa się kwota 
miesięcznego wynagrodzenia netto w wysokości  ……………… zł (słownie: …………………….00/100) 
oraz podatek VAT (stawka 23%), tj.: …………….. zł (słownie: …………………………………./100).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej ma charakter ryczałtowy oraz obejmuje 
wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją umowy oraz uwzględnia wszelkie elementy 
wykonania usług sprzątania. 

3. Zapłata należności określonej w ust. 1 dokonywana będzie po upływie cyklu rozliczeniowego 
(miesiąca kalendarzowego) w terminie do ……. dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

4. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku jest podpisany przez strony miesięczny, protokół 
odbioru usług. 

5. Zapłata należności będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę na fakturze/rachunku. 

6. Wykonawca ma prawo wystawić faktury: 
a) w formie papierowej; 
b) w formie elektronicznej, przesłane na adres email Zamawiającego: faktury@radiopik.[pl 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
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zamówieniach publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno – prawnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.). 

7. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin 
uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej 
w ostatnim dniu terminu płatności. 

8. Do faktury, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu wystawionej przez Wykonawcę 
załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców o spłaceniu zobowiązań wykonawcy 
wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo oraz potwierdzeniami dokonania zapłaty 
(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego Zamawiającego) w zakresie prac (usługi) 
objętych daną fakturą wykonawcy. 

9. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może udzielać na rzecz osób trzecich cesji 
jakichkolwiek wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

10. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego, uwarunkowana jest przedstawieniem 
przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zgodnie z postanowieniami ust. 12 Dowodem 
może być w szczególności wyciąg z rachunku bankowego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, z którego wynika wpływ kwoty wynagrodzenia od Wykonawcy, bądź wyciąg  
z rachunku bankowego Wykonawcy, z którego wynika przelanie należnego wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, warunkiem zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających 
zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.  
W przypadku nie przedstawienia dowodów wskazanych w zdaniu poprzednim przed doręczeniem 
Zamawiającemu faktur, terminy zapłaty wynagrodzenia określone w § 13 ust. 3 ulegają 
przedłużeniu w ten sposób, że początkiem biegu terminu będzie dzień przedstawienia 
Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom. Jeżeli jednak podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgłosi 
Zamawiającemu na piśmie, że Wykonawca lub podwykonawca uchyla się od zapłaty na jego rzecz 
wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o zamiarze 
bezpośredniej zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, umożliwiając jednocześnie Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i 
udzielając mu terminu na zgłoszenie tychże uwag nie dłuższego niż 7 dni od dnia doręczenia 
informacji o zamiarze bezpośredniej zapłaty. 

12. Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami winny być zawierane zgodnie  
z zasadami zawierania umów określonymi w Kodeksie Cywilnym i nie mogą być sprzeczne  
z zasadami ustalonymi w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

13. Zamawiający dokona płatności na rachunek bankowy …………………………………………………………… 
wskazany dla ………………………………………… lub przyporządkowany do jednego z rachunków 
rozliczeniowych wyświetlanych w wykazie podmiotów prowadzonym zgodnie z art. 96b ustawy  
z dnia 11 marca2004 r. o podatku od towarów i usług, tzw. biała lista. W przypadku wskazania na 
wystawionej fakturze VAT rachunku bankowego niewymienionego w wykazie podmiotów tzw. 
białej liście nie przyporządkowanego do żadnego z wyświetlanych rachunków rozliczeniowych  
w wykazie, Usługobiorca dokona płatności na inny podany w wykazie podmiotów (biała lista) 
rachunek rozliczeniowy ……………………. (na co ……………………………wyraża zgodę), a w przypadku 
braku rachunku rozliczeniowego w wykazie podmiotów (biała lista) wstrzymania się z zapłatą do 
czasu wskazania przez ………………………………, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego 
wskazanego w wykazie podmiotów (biała lista).  

 
§ 14 

      Kary umowne 
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1. Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania bądź nienależytego 
wykonania zobowiązań niepieniężnych wynikających z niniejszej Umowy - nastąpi przez zapłatę 
określonej sumy (kara umowna) przez Wykonawcę, w następujących przypadkach  
i wysokościach: 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 umowy; 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 13 
ust. 1 umowy; 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 13 ust. 1, umowy, licząc za każdy dzień zwłoki od daty zakończenia usługi 
określonej w § 2 ust. 2 umowy; 

c) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – 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 zatrudniania pracowników świadczących 
usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby 
miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu 
– za każdą osobę poniżej liczby wymaganych pracowników świadczących usługi na 
podstawie umowy o pracę wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji warunków 
zamówienia. 

d) w wysokości 10 % wynagrodzenia wynikającego z przedłożonej faktury za dany miesiąc za 
wykonaną usługę - w razie zaniechania przez okres co najmniej 2 dni realizacji umowy, 

1) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy po dwukrotnym stwierdzeniu 
nieprawidłowości przez zamawiającego w wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych o 
których mowa w §3 ust. 6 zamawiający naliczy kare umowna w wysokości: 

a) mycie okien 100 zł za każde pomieszczenie w którym stwierdzono niewłaściwe 
wykonanie umowy, 

b) sprzątanie pomieszczeń biurowych, gabinetu Prezesa, pomieszczeń technicznych, sal 
konferencyjnych, klatki schodowej, korytarzy 100zł za każde pomieszczenie w którym 
stwierdzono niewłaściwe wykonanie umowy, 

c) odkurzanie powierzchni podłóg w pomieszczeniach Radia PiK S.A., 100zł za każde 
pomieszczenie w którym stwierdzono niewłaściwe wykonanie umowy, 

d) uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych, pojemników z mydłem  
w toaletach 100zł za każde pomieszczenie w którym stwierdzono niewłaściwe wykonanie 
umowy, 

e) sprzątanie łazienek (brudne glazury, lustra, urządzenia sanitarne) 100zł za każde 
pomieszczenie w którym stwierdzono niewłaściwe wykonanie umowy, 

f) 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 
czystości, narzędzi lub urządzeń technicznych 200 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

2) za nieusunięcie wad w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 200 zł za każdy dzień 
zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez zamawiającego do ich usunięcia do dnia 
usunięcia wad, 

3) za niezapewnienie przez osobę odpowiedzialną za zaopatrzenie odpowiedniej ilości  
i asortymentu, środków czystości, w tym papieru toaletowego, ręczników papierowych, 
płynów, zapachów oraz urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy 
– 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
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4) za brak pracownika na zmianie w wysokości 500 zł, za każdy dzień, 
5) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom  

z którym zawarł umowę, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, zakresie odpowiadającym 
zmianom cen lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy w wysokości 1 000,00 zł 
za każdy taki przypadek 

6) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w 
wysokości 5 % kwoty jaką Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy, 

7) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; maksymalna wysokość kary 
umownej w tym przypadku nie przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którego zwłoka dotyczy, 

8) w wysokości 500,00 zł w przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, o 
którym mowa w § 13 ust. 7 za każdy stwierdzony przypadek, 

4. W przypadku odmowy wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zleci 
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi, a kosztami wykonania usługi obciąży 
Wykonawcę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeżeli kara umowna nie pokrywa 
wysokości poniesionej szkody. 

6. Łączna maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 
przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego § 13. 

 
§ 15 

   Zmiana umowy 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia co najmniej jednej 

1) z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: 
2) dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego 

świadczenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 6 
niniejszej umowy, a wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne roszczenie, 

3) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy określonego w § 2, 
4) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian 

samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) oraz zmiana rachunku bankowego 
Wykonawcy, 

5) dopuszczalna jest zmiana nazwy, oznaczenia przedmiotu świadczenia Wykonawcy przy 
zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości, 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany metrażu pomieszczeń lub budynków w trakcie 
trwania umowy z powodu wyłączenia z usług dotychczasowych pomieszczeń lub budynków, 
w szczególności z powodu zmian organizacyjnych, prowadzonych prac remontowych, lub 
wyłączenia z użytkowania obecnie użytkowanych pomieszczeń lub budynków lub zmiany ich 
przeznaczenia. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę najpóźniej z 7-dniowym wyprzedzeniem. 

7) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług poprzez 
wprowadzenie nowej stawki VAT dla usług będących przedmiotem niniejszej umowy  
i stosowne zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy określonego w § 13 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

8) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia, 
po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 

9) w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz 
związanymi z nimi ograniczeniami w zakresie zmian opisanych w ust. 14 niniejszego 
paragrafu, 
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10) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego 
charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % 
wartości pierwotnej umowy; 

2. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie, nie wymagające wypowiedzenia jej w całości mogą być 
dokonane, po uprzednim uzgodnieniu, wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
i zostaną wprowadzone do umowy stosownym aneksem. 

3. Zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy nastąpi proporcjonalnie do 
okresu wyłączenia wykonywania usługi oraz zmniejszenia zakresu (powierzchni, na której 
wykonywana jest usługa) 

4. Określenie warunków dokonywania zmian: 
1) Zmiana może być inicjowana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym strona 

wnioskująca zobowiązana jest do szczegółowego uzasadnienia proponowanych zmian, np.: 
prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia, gospodarność, efektywność itp. 

2) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron, 
3) zmiana musi być zgodna z SWZ oraz ustawą, w tym w szczególności: zmiana umowy nie może 

naruszać zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców, 
4) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Nie stanowi zmiany umowy: 

1) zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami, 
2) wprowadzenie nowych pracowników. 

6. Strony umowy, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-
19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy 
potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia 
lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 

a. nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 
zamówienia; 

b. decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

c. poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw 
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19, o 
których mowa w art. 11 ust. 1-3 Ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 202 
. poz. 374 ze zm.); 

d. wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 
dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

e. innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 
możliwość wykonania umowy; 

f. okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

7. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją 
umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w ust. 6 
pkt 1-5, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub 
oświadczenia tych wykonawców. 

8. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 6, może żądać przedstawienia dodatkowych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 
COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. 
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9. Strona umowy, o której mowa w ust. 6, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa w ust. 6 i 7 w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie 
swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 
10, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, 
termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

10. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których 
mowa w ust. 10, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z 
wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez: 

a. zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 
umowy lub jej części, 

b. zmianę sposobu wykonywania usług, 
c. zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub 

sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, 
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 

pierwotnej umowy. 
11. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar 

umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której mowa w ust. 6,  
w stanowisku, o którym mowa w ust. 8, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 
COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, 
na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość. 

12. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-
19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z 
wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, 
w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić 
wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres 
wzajemnych świadczeń. 

13. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 10, jeżeli zmiana ta obejmuje część 
zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają 
odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy 
przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa w 
ust. 10, zmienionej zgodnie z ust. 10. 

14. Przepisy ust. 12 i 13 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym 
podwykonawcą 

15. Wszelkie zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  dla  swej  ważności  formy  pisemnej pod rygorem 
nieważności i będą wprowadzane do niej na podstawie aneksów opatrzonych datą oraz kolejnymi 
numerami. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz 
związanych z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się, umowy w sprawie zamówienia publicznego 
zawierane są pod rygorem nieważności w formie pisemnej, albo za zgodą zamawiającego w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

16. Niedopuszczalne są, pod rygorem  nieważności, istotne zmiany postanowień umowy w stosunku 
do treści  oferty,  na  podstawie  której   dokonano  wyboru   wykonawcy,  za wyjątkiem zmian 
określonych w niniejszym paragrafie których możliwość dokonania Zamawiający przewidział w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia oraz określił warunki takiej 
zmiany. 

§ 16 
Odstąpienie od umowy 

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności 
wymienionych w treści Tytułu XV Kodeksu Cywilnego oraz w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, 
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b) zostanie wydany nakaz zajęcia mienia Wykonawcy, 
c) Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał realizację zamówienia bez uzasadnionych przyczyn 

i nie realizuje go przez okres 14 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 
piśmie, 

d) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia nie odpowiadający wymaganiom zawartym 
w złożonej ofercie, 

e) pomimo pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje 
umowy zgodnie 

z warunkami w niej określonych lub w inny sposób narusza postanowienia umowne, 
f) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich bez zgody Zamawiającego, 
g) Suma kar umownych których mogą dochodzić strony przekroczy 30% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 13. 
2. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie. 
1) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia usług lub przerwania ich 

wykonywania na okres dłuższy niż 2 dni robocze i bezskutecznym upływie terminu 
dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 8 umowy; 

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu usług i 
bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie 
z § 3 ust. 7 umowy; 

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. 7 umowy; 

4) w przypadku trzykrotnego naliczenia przez Zamawiającego kar umownych. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, Zamawiający nie jest uprawniony do odstąpienia 

od umowy po przystąpieniu przez Wykonawcę do realizacji umowy. 
4. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki Zamawiającego w 

zapłacie wynagrodzeń, za co najmniej dwa cykle rozliczeniowe. 
§ 17 

Klauzule waloryzacyjne 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,  
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać 
postanowień zawartych w art. 455 ustawy PZP. 
2. Wynagrodzenie określone w § 13, ust. 1 niniejszej umowy może zostać zmienione w przypadku 
zmiany: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym 
zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość 
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, 
że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 
wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 
niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia,  
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym 
zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 
całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 
osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie; 
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d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z 
tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 
kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów 
dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot 
zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio 
wykonujących niniejsze zamówienie; 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
3. Niezależnie od treści ust. 2 lit a, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 2 litera a) 
do d), Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o 
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany 
określone w ust. 2 wpłynęły na zmianę kosztów wykonania Przedmiotu Umowy. Wniosek musi 
również zawierać uzasadnienie i określenie kwoty, o jaką ma wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy. 
4. W terminie 7 dni od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 
3, Zamawiający ustosunkuje się w formie pisemnej do niego i uwzględni go w całości, albo wniesie 
swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony przystąpią do 
negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w terminie 7 dni od dnia 
dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń. 
5. Niezależnie od ust. 2-4, na podstawie art. 439 ust. 1 Ustawy, Strony przewidują możliwość 
wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen 
i/lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost 
odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu 
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

a) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen 
materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony 
harmonogram rzeczowo-finansowy; 

b) Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych do zaktualizowania i 
uzgodnienia z zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 
4 ust. 4 umowy, z zastrzeżeniem ust 6 niniejszego paragrafu. 

c) W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 5 niniejszego paragrafu – 
zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją zamówienia – wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy. 

6. Jeżeli zmiana kosztów, o której mowa w ust. 5 względem ceny lub kosztów przyjętych w celu 
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, zmieni się o co najmniej 10 %, Strona 
uprawniona będzie do wystąpienia z wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie zmiany wysokości 
wynagrodzenia. Zmieniona wartość wynagrodzenie, obowiązywać będzie od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym Strona wystąpiła z takim wnioskiem, o ile druga Strona uzna, 
iż rzeczywiście doszło w okresie obowiązywania umowy do zmiany cen lub kosztów mających wpływ 
na wysokość wynagrodzenia. 
7. Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest przedstawić we 
wniosku, o którym mowa w ust. 6, w jaki sposób zmiana kosztów miała wpływ na koszt realizacji 
Przedmiotu umowy. Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6 nie częściej niż raz 
na 6 miesięcy. 
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5-7 łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, w 
trakcie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 
Umowy. 

§ 18 
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1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1, tj. w wysokości: …………………….. zł (słownie: 

……………………………………………………………………..) w formie . 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 
3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
§ 19 

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: 
- dane osobowe – chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.); 
- informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa 

Zamawiającego. 
2. Zamawiający zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu do zachowania w ścisłej tajemnicy treści umów zawartych przez Wykonawcę z 
pracownikami świadczącymi usługi, których kopie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do 
wglądu Zamawiającemu zgodnie z zapisami niniejszej umowy. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, zwane są dalej „informacjami poufnymi”. 
4. Informacje poufne mogą być udostępnione wyłącznie osobom dającym rękojmię zachowania 

tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu umowy. 
5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

 
§ 20 

     Ochrona danych osobowych 
1. Dane osobowe osób reprezentujących Strony lub osób wyznaczonych do kontaktów w celu 

realizacji Umowy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej zwane „RODO”). 

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1 dysponują informacjami dotyczącymi 
przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji Umowy, określonymi w 
ust. 3 -8.  

3. Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO: 
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a. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych osób ze strony Zamawiającego jest 
Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A.,  
ul. Gdańska 48-50; 85-006 Bydgoszcz 

b. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych osób ze Wykonawcy 
jest…………………  

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 będą przechowywane przez Strony przez okres 
wynikający z przepisów prawa, w tym w szczególności niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń z tytułu realizacji Umowy oraz obowiązków archiwizacyjnych. 

5. Osoby, o których mowa w ust. 1  posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie 
wynikającym z przepisów RODO. Mają one również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących 
narusza przepisy RODO.  

6. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się:  
a. Zamawiający – Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A. jest Arnold Paszta 

mail:arnold.partner@gmail.com 
b. Wykonawcy - ……………………….  

7. Podanie danych osobowych osób do kontaktów jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 
związanych z zawarciem i realizacją Umowy.  

8. Dane osobowe, osób o których mowa w ust. 1 nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie 
będą przekazywać tych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji 
międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa. 

 
§ 21 

Postanowienia końcowe i załączniki 
1. Umowę niniejszą sporządza się w czterech egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Ustawy – 

Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 
3. Zmiana lub odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Wykaz załączników do umowy: 
– SWZ wraz z załącznikami 
– lista osób zatrudnionych na umowę o pracę 
– wzór protokołu odbioru wykonanych usług 

  
 

ZAMAWIAJACY       WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


