Załącznik nr 5 do ogłoszenia
o zamówieniu na usługi społeczne
Postępowanie nr SG 26 – 14/2018

UMOWA nr … /2018
(wzór)
zawarta w Wadowicach w dniu ……………. roku pomiędzy:
Skarbem Państwa – Sądem Rejonowym w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Żwirki i Wigury 9,
NIP 551-11-18-745, REGON 000322880, reprezentowanym przez:
…………… ,
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Barbary Kucharczyk,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a,
………………………………… z siedzibą w ………………………………………… NIP …………………, REGON ………………
reprezentowanym przez:
………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą"

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz.U.2017, poz. 1579 j.t. ze zm.).

§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi w zakresie ochrony fizycznej
mienia, budynków i osób (w tym otwierania o godzinie 6:30 oraz zamykania o godzinie 20:00
budynku Sądu), a także całodobowego nadzoru nad urządzeniami systemu monitorowania dla
budynku Sądu Rejonowego w Wadowicach i Prokuratury Rejonowej w Wadowicach oraz odbioru
i transportowania wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych w formie inkasa i
konwoju na rzecz Sądu Rejonowego w Wadowicach.
2. Przedmiot niniejszej umowy będący szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia został
określony w załączniku nr 1 do umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr
1 do zaproszenia do złożenia oferty), który stanowi integralną część niniejszej umowy.
3. Ponadto integralną częścią niniejszej umowy jest:
a) Zaproszenie do złożenia oferty,
b) oferta Wykonawcy,
c) kosztorysy ofertowe.

§ 2.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 3 kwietnia 2018 roku od godziny 16:00 do dnia 1 kwietnia
2019 roku do godziny 16:00.
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§ 3.
1. Osobami reprezentującymi Zamawiającego (przy realizacji niniejszej umowy) są:
a) w zakresie inkasa i konwoju: Barbara Kucharczyk Główny Księgowy Sądu Rejonowego
w Wadowicach, tel. (33) 875 71 17, mail: barbara.kucharczyk@wadowice.sr.gov.pl
b) w pozostałym zakresie:


Krzysztof Różański, Specjalista ds. Gospodarczych Sądu Rejonowego w Wadowicach, tel.
(33) 875 70 40, mail: sekcja.gospodarcza@wadowice.sr.gov.pl



Monika Piekiełko Specjalista ds. Gospodarczych Sądu Rejonowego w Wadowicach, tel.
(33) 875 71 27, mail: sekcja.gospodarcza@wadowice.sr.gov.pl



Barbara Łaskawska Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w
Wadowicach, tel. (33) 875 71 14, mail: barbara.laskawska@wadowice.sr.gov.pl

2. Osobą
reprezentującą
Wykonawcę
(przy
realizacji
………………………………...................., tel. ………, mail: ………

niniejszej

umowy)

jest:

3. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. W takim przypadku
Zamawiający i Wykonawca powiadomią się o tym niezwłocznie i potwierdzą zmiany na piśmie.

§ 4.
Dla prawidłowego wykonania usług przez Wykonawcę, Zamawiający:
1. Przekaże Wykonawcy obiekt do dozorowania, 2 zestawy: kluczy do drzwi głównych do budynku
oraz kartę magnetyczną w celu realizacji usługi otwierania i zamykania budynku oraz udostępni
pomieszczenia portierni dla pracowników Wykonawcy.
2. Odpowiada za stan techniczny obiektu (zamków, zamknięć, ogrodzenia, oświetlenia, itp.).

§ 5.
1. Wykonawca wykonywać będzie zlecone przez Zamawiającego usługi określone w § 1 umowy przy
pomocy pracowników ochrony:
a) będących osobami niekaranymi posiadającymi aktualne (wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed datą podpisania umowy) zaświadczenia o niekaralności, a także wobec
których nie toczy się postępowanie karne lub karno-skarbowe. Weryfikacja, czy osoby
spełniają powyższy wymóg jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamieszczenie osoby na wykazie,
o którym mowa w § 5 ust. 2, jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że weryfikacja
tej osoby została przeprowadzona pozytywnie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
skuteczność weryfikacji osób. Obowiązek ten trwa przez cały okres obowiązywania umowy,
b) posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony prowadzoną przez
Komendanta Głównego Policji, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
ochronie osób i mienia.
c) posiadających sprawność psychofizyczną umożliwiającą podjęcie działań interwencyjnych o
charakterze ochronnym w przypadku zaistnienia stanu bezpośredniego zagrożenia życia lub
zdrowia albo uszkodzenia majątku
d) posiadających podstawową wiedzę techniczną umożliwiającą obsługę bramowych i ręcznych
wykrywaczy metali, systemów przeciwpożarowych, systemów alarmowych i systemów kamer
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przemysłowych,
2. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz osób przewidzianych
do realizacji usług objętych niniejszym postępowaniem według wzorów stanowiących załączniki
nr 2a, 2b oraz 2c do niniejszej umowy.
3. Do wykazu osób, o którym mowa w ust. 2 muszą być dołączone potwierdzone za zgodność z
oryginałem:
a) zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wydane w
oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (j.t. Dz. U. z
2017, poz. 2213 z późn. zm),
b) aktualne (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą podpisania umowy)
zaświadczenia o niekaralności,
c) zobowiązanie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2d do niniejszej umowy,
umożliwiające dopuszczenie pracownika Wykonawcy do wykonania umowy,
dotyczące każdej z wymienionych w wykazie osób.
4. Wykonawca niezwłocznie po zaistnieniu zmian w składzie pracowników realizujących usługi
objęte przedmiotem zamówienia, zobowiązany jest do aktualizacji wykazu osób, przesyłając
Zamawiającemu na adres mailowy sekcja.gospodarcza@wadowice.sr.gov.pl aktualny wykaz osób
przy uwzględnieniu wymagań Zamawiającego wskazanych w ust. 1 i 3, najpóźniej w dniu
poprzedzającym wystąpienie zmian, a kolejno dostarczenie oryginałów wymaganych
dokumentów do siedziby Zamawiającego najpóźniej w dniu,
5. Wykonawca jest zobowiązany do odsunięcia od wykonywania przedmiotu zamówienia osoby, w
stosunku do których w czasie trwania umowy wystąpiły okoliczności powodujące nie spełnianie
wymogów Zamawiającego opisanych w § 5 ust. 1 umowy. Nadto Wykonawca na żądanie
Zamawiającego odsunie od pracy pracownika nie wypełniającego według Zamawiającego
należycie obowiązków.
6. Po zawarciu niniejszej umowy Zamawiający:
a) wskaże nazwiska osób i instytucji, które należy powiadomić o zdarzeniu (włamaniu do
obiektu) oraz będzie niezwłocznie informował Wykonawcę o zmianach w tym zakresie,
b) ustali hasło w celu odwołania samochodu patrolowego w przypadku zaistnienia fałszywego
alarmu.
7. Zamawiający w trakcie realizacji usługi będzie pisemnie powiadamiał Wykonawcę o
dokonywanych przez siebie zmianach osób upoważnionych do odbierania zawiadomień o
alarmach jak również o ewentualnych przeszkodach w realizacji usługi.
8. Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiotowe zamówienie zobowiązuje się zatrudnić na
podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy, osoby do realizacji
zamówienia, które będą wykonywały czynności przewidziane dla ochrony fizycznej na posterunku
ochrony w budynku Zamawiającego.
9. Zatrudnienie osób przy realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 8 powinno trwać w całym
okresie wykonywania zamówienia, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę
zatrudnioną na umowę o pracę lub przez pracodawcę (wykonawcę) przed zakończeniem tego
okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce na podstawie umowy o
pracę innej osoby.
10. Zamawiający w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań wskazanych w ust. 8 i 9
umowy, żąda od Wykonawcy przedłożenia wraz z wykazem o którym mowa w ust. 2 dowodów
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zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 8, a w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w
ust. 9 każdorazowego niezwłocznego przedłożenia dowodu zatrudnienia innej osoby. W
przypadku braku możliwości złożenia przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w zdaniu
poprzednim, Wykonawca może złożyć oświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia na umowę
o pracę.
11. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku o którym mowa w ust. 10,
Zamawiający zakreśli Wykonawcy ostateczny termin do przedłożenia dowodów zatrudnienia
osób.
12. Wykonawca będzie realizował niniejszą umowę przy użyciu własnych środków technicznych i
transportowych.
13. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom zatrudnionym do wykonywania prac
objętych niniejszą umową odpowiednie jednolite ubranie służbowe oraz identyfikatory ze
zdjęciem, których wzór zatwierdzi Zamawiający.
14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim osobom wykonującym pracę wynikającą z
niniejszej umowy odpowiednie, jednolite, zaakceptowane przez Zamawiającego ubrania
służbowe oraz identyfikatory ze zdjęciem, a także sprzęt dla pracowników na posterunku ochrony
w budynku do komunikowania się z odpowiednimi służbami, między sobą oraz z Zamawiającym
(razem minimum 1 telefon komórkowy oraz 2 krótkofalówki), oraz wyposażenie, o którym mowa
w pkt I.1. lit. g) załącznika nr 1 do umowy - opisu przedmiotu zamówienia.
15. Wzory umundurowania oraz identyfikatora winny być przedstawione do zatwierdzenia przez
Zamawiającego, nie później niż w terminie 5 dni roboczych przed wskazanym w § 2 terminem
rozpoczęcia świadczenia usług.
16. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie zobowiązuje się również
do zapewnienia swoim pracownikom środków czystości, narzędzi, sprzętu oraz innych
elementów koniecznych do należytego wykonania prac objętych umową.
17. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia i zapoznania przed przystąpieniem do
wykonywania obowiązków wszystkich pracowników wykonujących zadania objęte niniejszą
umową z regulaminem organizacyjnym, planami ewakuacyjnymi oraz przepisami BHP i
przeciwpożarowymi, a także innymi procedurami obowiązującymi na terenie obiektu.
Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest odebrać od poszczególnych uczestników szkolenia,
oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązującymi na terenie Sądu Rejonowego w Wadowicach
procedurami i przekazać je niezwłocznie Zamawiającemu,
18. Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia pracowników ochrony z rozkładem pomieszczeń
obiektu, przebiegu dróg ewakuacyjnych itp., a także z rozmieszczeniem i obsługą w
podstawowym zakresie wyłączników głównych energii elektrycznej, zaworów głównych
wodnych, wyłączników systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych.
19. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Książki Służby (której wzór zatwierdzi
Zamawiający) w sposób umożliwiający stwierdzenie godzin rozpoczęcia i zakończenia dyżuru
przez każdego pracownika ochrony, dokonywanych obchodach obiektu oraz umożliwiającej
wpisy zdarzeń mających znaczenie dla ochrony obiektu, wykonywania doraźnych poleceń
Zamawiającego lub pracowników przez niego wyznaczonych.
20. Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzania obchodów, poprzez wygenerowanie na
wniosek Zamawiającego, okresowych (miesięcznych) raportów z systemu kontroli wartowników i
przekazanie ich Zamawiającemu w postaci wydruków lub w formie elektronicznej na nośniku
danych.
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§ 6.
1. Zamawiający przewiduje możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia
podwykonawcom, za wyjątkiem usług w zakresie ochrony fizycznej mienia, budynków i osób (w
tym otwierania o godzinie 6:30 oraz zamykania o godzinie 20:00 budynku Sądu), a także
całodobowego nadzoru nad urządzeniami systemu monitorowania dla budynku Sądu
Rejonowego w Wadowicach i Prokuratury Rejonowej w Wadowicach, które muszą być
realizowane osobiście przez Wykonawcę.
2. Wykonawca może zatrudnić podwykonawców pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie
kwalifikacje do ich wykonania i że zawarł w ofercie oświadczenie (złożył załącznik nr 4 do oferty),
iż powierzy podwykonawcom wykonanie części (zakresu) oferowanego zamówienia.
3. Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców następujące usługi:
1) ………………….. o wartości …………….. brutto,
2) ………………….. o wartości .……………. brutto.
4. Zlecenie wykonania, części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części usług. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to
były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
5. Zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy jest
możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie
zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w
sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca. Na dokonanie zmiany
podwykonawcy Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń
finansowych z Podwykonawcami.

§ 7.
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność:
a) za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z
tytułu prowadzonej działalności, w tym także będące wynikiem działań lub zaniechań osób,
którymi się posługuje, a w przypadku powstania szkody, np. w postaci utraty powierzonej
gotówki, gwarantuje jej zwrot do wysokości kwoty zadeklarowanej każdorazowo na
blankiecie wpłaty.
b) za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich,
wynikające bezpośrednio z wykonywanych usług, spowodowane z winy Wykonawcy;
c) za szkody wynikające ze zniszczeń w materiałach, sprzęcie i innym mieniu ruchomym,
powstałe w następstwie niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną, od chwili potwierdzenia przez inkasenta
odbioru pakietu z gotówką do chwili przekazania do banku lub/i urzędu pocztowego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej (ważnej na dzień składania ofert) polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na łączną
wartość nie mniejszą niż 500 000,00 zł na jedno lub wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Polisa winna obejmować swym zakresem czasowym cały okres trwania umowy. Jeśli zakres
czasowy polisy nie obejmuje całego okresu trwania umowy, Wykonawca w momencie
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wygaśnięcia aktualnej polisy zobowiązany jest do jej przedłużenia i niezwłocznego bez wezwania
przedłożenia Zamawiającemu. Pod pojęciem ubezpieczenia należy rozumieć polisę lub inny
dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z warunkami ogólnymi,
klauzulami i wszystkimi załącznikami. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
dowód zawarcia umowy ubezpieczenia oraz warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela.
§ 8.
1. Strony ustalają wynagrodzenie za cały przedmiot zamówienia w wysokości netto ………… zł
(słownie: …………………… złotych). Do kwoty tej dolicza się podatek VAT według stawki ………%, tj.
kwotę ……………. zł (słownie: …………………..złotych). Wynagrodzenie łącznie z podatkiem VAT
wynosi brutto ……………. zł (słownie: ……………………. złotych), zgodnie z ofertą Wykonawcy
stanowiącą załącznik nr 3 do umowy.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, w szczególności koszty robocizny, paliwa, użytego sprzętu oraz materiałów
niezbędnych do należytego wykonania umowy.
3. Płatności za realizację usług objętych przedmiotem zamówienia dokonywane będą w formie
miesięcznego ryczałtu z dołu. Przyjmuje się, że wynagrodzenie miesięczne stanowi 1/12
wynagrodzenia brutto, wskazanego w ust. 1.
4. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu
świadczenia usług.
5. Płatności z tytułu przedłożonych faktur będą realizowane przez Zamawiającego w terminie do 30
dni od dnia przedłożenia faktury.
6. Faktura płatna będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy.
Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wszelkie należności wynikające z niniejszej umowy objęte są zakazem sprzedaży oraz cesji
wierzytelności (w tym również odsetek) i nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich bez zgody
Zamawiającego.
8. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane
w niniejszej umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem
umowy lub usuwaniem wad przedmiotu umowy.
§ 9.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:
a) w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 3
niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek nie wykonania przez Wykonawcę w części
lub w całości usług określonych w § 1 niniejszej umowy lub powstania szkody związanej z
wykonywanymi usługami z winy Wykonawcy. Niezależnie od naliczonych kar Zamawiającemu
przysługuje odszkodowanie w wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez
Zamawiającego strat, jakie powstały na skutek niewłaściwego świadczenia usługi przez
Wykonawcę.
b) w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej
umowy w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia usług w terminie
wskazanym w § 2 umowy – za każdy dzień opóźnienia.
c) w wysokości 5 % wynagrodzenia miesięcznego brutto za stwierdzony w danym miesiącu
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świadczenia usługi, przypadek niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 8
umowy,
d) w wysokości 1 % wynagrodzenia miesięcznego brutto za niewywiązanie się z obowiązku, o
którym mowa w § 5 ust. 10 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od kolejnego dnia po
wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 5 ust. 11.
e) w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, które nastąpi wskutek pojawienia się przynajmniej
jednej z okoliczności opisanych w § 10 ust. 3 umowy.
f) W wysokości 200 zł brutto za niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 4
umowy, za stwierdzony przypadek nie przesłania pisemnej informacji na adres mailowy we
wskazanym terminie oraz po 100 zł za każdy dzień zwłoki w przesłaniu pisemnej informacji,
licząc od kolejnego dnia po wyznaczonym terminie przesłania informacji na adres mailowy.
2. W przypadku dwukrotnego bezskutecznego wezwania do wykonania lub należytego wykonania
obowiązków, a także w przypadku o którym mowa w ust. 1 lit. b), Zamawiającemu przysługuje
oprócz kar umownych ujętych w ust. 1 lit. a) i b) prawo do odstąpienia od umowy w trybie
przewidzianym w § 10 lub zlecenia wykonania prac innemu Wykonawcy. O potrzebie wykonania
prac w trybie zastępczym Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, a kosztami wykonania
tych prac zostanie obciążony Wykonawca.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia, a Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie.
4. Strony zastrzegają prawo Zamawiającego do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych
Kodeksu cywilnego.
§ 10.
1. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę w zachowaniem dwumiesięcznego okresu
wypowiedzenia jeżeli Wykonawca wykonuje umowę w sposób nienależyty i nie zmienia
nienależytego sposobu wykonywania pomimo dwukrotnego wezwania przez Zamawiającego do
zmiany sposobu świadczenia usług.
2. W okresie wypowiedzenia Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia Usług zgodnie z Umową,
a Zamawiający uprawniony jest do naliczania kar umownych za stwierdzone przypadki
niewłaściwej realizacji umowy.
3. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym jeżeli:
a) Wykonawca przekroczył termin na rozpoczęcie świadczenia usług wskazany w § 2 umowy lub
przerwał wykonywanie umowy na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych,
b) Wykonawca w sposób rażący zaniedbuje wykonywanie swoich obowiązków, wynikających z
niniejszej umowy,
c) Wykonawca utracił koncesję na prowadzenie działalności,
d) gdy wobec Wykonawcy otwarta zostanie likwidacja,
e) gdy Wykonawca nie będzie kontynuował ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której
mowa w § 7 ust. 3.
4. W przypadku wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji nagłej
konieczności zapewnienia ciągłości świadczonych Usług, Zamawiający będzie uprawniony do
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powierzenia wykonywania Umowy, na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi, wskazanemu
przez Zamawiającego.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy wystąpią okoliczności powodujące, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawierania umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia za usługi wykonane do dnia odstąpienia od umowy. Brak środków finansowych
należy rozumieć jako okoliczność powodującą, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym.
§ 11.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu.
2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków
ich wprowadzenia:
a) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych;
b) zmian organizacyjnych w strukturze sądownictwa powszechnego.
c) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje część przedmiotu
umowy;
d) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego,
e) w przypadku zgłoszonej przez Wykonawcę konieczności waloryzacji wynagrodzenia w kwocie
brutto określonej w § 8 ust 1 umowy o wartość wynikającą z wprowadzonych zmian
przepisów prawa dotyczących:


zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT,



zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

Waloryzacja, o której mowa w ust. 3 lit. e) może odbyć się jedynie po ustaleniu zakresu,
którego dotyczy zmiana, a w przypadku waloryzacji opisanej w ust. 3 lit. e) tiret 2, po
przedstawieniu przez Wykonawcę odpowiednich oświadczeń i dokumentów
uprawdopodobniających wpływ zmiany przepisów prawa na poziom wynagrodzenia dla
pracowników wykonujących prace związane z realizacją umowy wraz ze szczegółową
kalkulacją zmiany kosztów w tym zakresie.

§ 12.
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z
wykonywaną umową mających wpływ na stan bezpieczeństwa chronionego obiektu, oraz
stosowanie się do odpowiednich przepisów porządkowych obowiązujących u Zamawiającego.
2. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie
uzyskały w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem Umowy, co do
których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami lub że jako takie są traktowane
przez drugą Stronę.
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem
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lub uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie, czy informację tę ma
traktować jako poufną.
4. Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień
niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej
interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną.

§ 13.
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 14.
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 15.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.
Zamawiający:

Kontrasygnata
Głównego Księgowego
Zamawiającego:
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