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Umowa (wzór) 

Zawarta w dniu ………..........……………. 2019 r. w Rybniku pomiędzy: 

PGE Ekoserwis sp. z o.o.  

z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Staszica 30, 50-222 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,  

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024592,  

NIP: 897-10-06-564, BDO: 000000725, kapitał zakładowy 46.875.000,00 PLN, reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………….. 

2. …………………………………………………….. 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

…………………………….. z siedzibą przy …………………………………………….., zarejestrowanym przez 

…………………………………….pod numerem ………………………., REGON ……………….., NIP ………………., 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………….., 

uprawnionego do reprezentacji zgodnie z aktualną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z 

Rejestru Przedsiębiorców, zwanym dalej Wykonawcą. 

dalej zwana „Umową”. 

Zamawiający i Wykonawca zwani są również dalej razem Stronami, a każdy z osobna Stroną. 

Aktualne na dzień zawarcia Umowy odpisy z KRS stanowią załączniki do Umowy. 
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Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku wyboru Oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego przeprowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.  „Wynajem i serwis odzieży roboczej dla PGE Ekoserwis Sp. z o.o.”, numer 

postępowania………………………….,  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz Oferta Wykonawcy z dnia 

……………..stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

§ 1 DEFINICJJE 

Na potrzeby niniejszej Umowy poniższe słowa i wyrażenia pisane wielką literą będą miały znaczenie 

tutaj im przypisane. Niniejsze definicje stanowią uzupełnienie i nie zastępują żadnej definicji zawartej 

w pozostałych dokumentach Umowy i wprowadzonej do Umowy w drodze odniesienia, niemniej 

jednak w przypadku sprzeczności lub niezgodności, przeważające znaczenie będą miały poniższe 

definicje: 

„Brudownik” – zbiorcza szafa przeznaczona na brudną odzież 

„Naprawa Odzieży” – czynności, które mają usunąć uszkodzenia w odzieży wymienione w pkt. III ppkt. 

1 lit i) nie mające negatywnego wpływu na podstawowe wymagania w zakresie estetyki i 

bezpieczeństwa odzieży, jak również certyfikacji w przypadku odzieży specjalistycznej ochronnej 

„Odzież Depozytowa” - odzież sezonowa przechowywana w depozycie Wykonawcy w przypadku braku 

jej eksploatacji. 

„Szafki Odzieżowe” - indywidualne szafki skrytkowe przeznaczone na czystą odzież 

„Serwis Odzieży” - wszelkie czynności niezbędne do świadczenia usługi tj. znakowanie odzieży, pranie 

odzieży, prasowanie, dezynfekcja, naprawa odzieży, wymiana odzieży, dostarczanie odzieży do 

lokalizacji wskazanych w Specyfikacji Technicznej (zał. nr 1 do Umowy), 

„System” – elektronicznej kontroli obiegu wynajmowanej od Wykonawcy odzieży roboczej, 

gwarantującej monitoring terminowości oddawania jej przez pracowników do prania i ilości odzieży 

będącej w obrocie. Generowanie elektronicznego raportu (informacji) o obiegu odzieży i dostarczanie 

jej w formie pisemnej wraz z fakturą oraz opracowywanie innych raportów dotyczących przedmiotu 

zamówienia wg potrzeb Zamawiającego; 

„Usługa Podstawowa” - udostępnianie czystej i nadającej się do korzystania odzieży przez Wykonawcę 

pracownikom Zamawiającego na warunkach Umowy oraz doradztwo w zakresie doboru odzieży dla 

pracowników Zamawiającego 

„Prace” oznaczają wszelkie czynności, w tym Usługi oraz Dostawy, realizowane przez Wykonawcę na 

podstawie Umowy 

„Pranie Odzieży” – pranie odzieży przy zastosowaniu odpowiedniej technologii prania, zgodnej z 

zapisami  Specyfikacji Technicznej, która zapewni odkażenie Odzieży, usunięcie zabrudzeń i komfort 

użytkowania odzieży 

„Wymiana Odzieży” – wymiana odzieży brudnej na odzież czystą lub odzieży zużytej/zniszczonej na 

nową raz w tygodniu [ zgodnie z harmonogramem, który zostanie ustalony po wyłonieniu Wykonawcy]  
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„Znakowanie Odzieży” - wykonanie i naszycie na wynajmowaną odzież logo Zamawiającego o 

powierzchni ok. 28 cm2 zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1  do ST „Wizualizacja odzieży 

i logo spółki” oraz trwałego oznakowania każdej sztuki odzieży zapewniającego identyfikację imieniem 

i nazwiskiem oraz numerem oznakowania – np. kod kreskowy 

„Odzież zamortyzowana” – odzież, której ustalony termin wynajmu dobiegł końca a posiadająca 

właściwości użytkowe pozostająca na stanie pracownika i podlegająca usłudze prania i serwisu 

„Protokół Odbioru”  oznacza protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z 

wymaganiami i formą określonymi w Specyfikacji Technicznej poświadczający należyte wykonanie 

części lub całości Prac. 

 

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług najmu i serwisu odzieży roboczej dla 
pracowników PGE Ekoserwis Sp. z o.o.  
 

2. Szczegółowe zasady realizacji Umowy oraz zakres przedmiotu Umowy zawarte są w 
Specyfikacji Technicznej, która stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. 
 

3. Przedmiot wykonanych Prac musi spełniać funkcje, do których był przeznaczony, i musi być 
zgodny z Umową, a w szczególności ze Specyfikacją Techniczną oraz obowiązującymi 
przepisami prawa. 
 

4. Przedmiot Umowy realizowany będzie w dwóch etapach: 
Etap I obejmujący : 

a) czynności przygotowawcze tj. obmiary pracowników, 
b) uszycie odzieży,  
c) oznakowanie odzieży,  
d) dostawa szaf odzieżowych oraz szaf na odzież brudną tzw. Brudowników (nie później 

niż do 7 dni od daty podpisania umowy), 
e) dostarczenie odzieży dla wszystkich pracowników Zamawiającego w liczbie wskazanej 

w Specyfikacji Technicznej ( zał. nr 1 do Umowy),  
f) doradztwo w zakresie doboru odzieży dla pracowników Zamawiającego,  
g) wykup niezamortyzowanej odzieży roboczej dotychczas użytkowanej przez 

Zamawiającego i przyjęcie jej do usługi wynajmu i serwisowania wg stanu na dzień 
wskazany przez Zamawiającego. 
 

Etap II obejmujący: 

a) świadczenie usługi najmu i serwisu odzieży dostarczonej przez Wykonawcę 
 

5. W ramach Etapu II Wykonawca zobowiązany będzie do stałego i systematycznego, zgodnego z 
częstotliwością wskazaną w harmonogramie, który zostanie ustalony po wyłonieniu 
Wykonawcy, świadczenia Usługi Serwisu Odzieży. 
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§3 OKRES REALIZACJI UMOWY 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień zawarcia Umowy, 
zakończenie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi po upływie 40 miesięcy od dnia pierwszej 
dostawy – potwierdzonej protokołem odbioru. 

2. Umowa będzie realizowana zgodnie z następującym Harmonogramem ramowym: 
1) Etap I: 

a) zebranie wymiarów pracowników Zamawiającego, dostosowanie odzieży do 
wymiarów pracowników lub uszycie nowej odzieży oraz oznakowanie odzieży zgodnie 
z wymaganiami pkt VIII Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, 
w terminie do 90 dni od podpisania Umowy, 

b) zamontowanie w lokalizacjach objętych umową wskazanych w Specyfikacji 
Technicznej (zał. nr 1 do Umowy) szaf odzieżowych i brudowników nie później niż do 
7 dni od podpisania Umowy oraz nie później niż przed pierwszą dostawą odzieży, 

c) Udostępnienie portalu obsługi klienta w terminie do 30 dni od dnia podpisania 
Umowy, lecz nie później niż przed pierwszą dostawą odzieży, 

d) dostarczenie odzieży nowo uszytej dla wszystkich pracowników Zamawiającego do 
lokalizacji, będących przedmiotem umowy, wskazanych w tabeli w pkt II ppkt 1 
Specyfikacji Technicznej (zał. nr 1 do Umowy) w terminie do 90 dni od  dnia podpisania 
Umowy; 

e) wykup niezamortyzowanej odzieży roboczej dotychczas użytkowanej przez 
Zamawiającego i przyjęcie jej do usługi wynajmu i serwisowania, w dniu podpisania 
umowy - wg stanu na dzień wskazany przez Zamawiającego 

2) Etap II:  
a) Rozpoczęcie realizacji Etapu II nastąpi po zakończeniu Etapu I tj. w terminie do 90 dni  

od dnia podpisania Umowy, co Strony potwierdzą protokołem odbioru częściowego. 
b) W ramach Etapu II Wykonawca zobowiązany będzie do stałego i systematycznego, 

zgodnego z częstotliwością wskazaną w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej ( 
złącznik nr 1 do Umowy) świadczenia Usługi Serwisu Odzieży. 

 

§ 4 WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

1. Najmem i serwisem odzieży roboczej zostają objęci pracownicy Zamawiającego zatrudnieni w 
PGE Ekoserwis w liczbie określonej w załączniku nr 3 do Specyfikacji Technicznej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie w okresie obowiązywania Umowy możliwość skorzystania z 
prawa opcji w postaci zwiększenia/zmniejszenia ilości Odzieży objętej Usługą Podstawową i 
Serwisem Odzieży podanej w Załączniku nr 3 do Specyfikacji Technicznej. 
Zwiększenie/zmniejszenie ilości Odzieży w ramach prawa opcji będzie realizowane w 
przypadku zwiększonej/ zmniejszonej liczby pracowników korzystających z odzieży, w okresie 
realizacji Umowy. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o aktywowaniu opcji, 
Usługi będące jej przedmiotem zostaną zrealizowane zgodnie z warunkami (w tym ceną) 
określonymi w Umowie.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia/zmniejszenia ilości Odzieży objętej Usługą 
podstawową i Serwisem Odzieży, przy czym zmiana ilości nie może spowodować zmniejszenia 
maksymalnej wartości Umowy, określonej w § 5 ust. 1 Umowy, o więcej niż 20%. Zmniejszenie 
nastąpi w przypadku zmniejszenia liczby pracowników korzystających z Odzieży. 
Wymienione w ust. 2 i 3 prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nie 
skorzystania przez Zamawiającego z wymienionego uprawnienia, Wykonawcy nie przysługują 
żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenia finansowe. Skorzystanie z prawa 
opcji nie stanowi zmiany Umowy 

4. Wykonanie prawa opcji, o którym mowa w ust. 2 nastąpi na podstawie przekazanego 
Wykonawcy pisemnego zlecenia zamówienia w ramach prawa opcji. Pisemne zlecenie 
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zamówienia w ramach prawa opcji zawierające termin wykonania zlecenia może zostać 
przekazane stosownie do potrzeb. Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie wiadomości 
e- mail na adresy e-mail podane w § 6 ust. 12 Umowy zlecenie zamówienia w ramach prawa 
opcji najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym terminem wykonania zalecenia. 

5. Warunki w jakich użytkowana będzie odzież: 
a) Prace wykonywane przy produkcji oraz zagospodarowywaniu UPS oraz inne  zgodnie z 

przedmiotem działalności PGE Ekoserwis Sp. z o.o.  
b) Prace wykonywane przez serwis techniczny przy maszynach, możliwe silne 

zanieczyszczenia (smary, oleje itp.) 
c) Prace wykonywane na otwartej przestrzeni 

6. Szczegółowe warunki realizacji usługi opisane są w Specyfikacji Technicznej– Załącznik nr 1 do 
Umowy. 

 

§5 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI  

1. Szacunkowe Wynagrodzenie Umowne za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem 
podstawowym określonym w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. wyniesie nie 
więcej niż (…) PLN netto (słownie: (…) złotych 00/100 netto) plus podatek VAT naliczony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. (…) PLN brutto (słownie: (…)  złotych (…)/100 
brutto 

2. Wynagrodzenie Umowne o którym mowa w ust. 1 powyżej rozliczane będzie w miesięcznych 
okresach rozliczeniowych na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT za 
rzeczywiście zrealizowane Prace.  

3. wynagrodzenie Umowne za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem opcjonalnym 
określonym w §3 będzie rozliczane na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę 
według cen jednostkowych za sztukę odzieży i jej serwis, podanych przez Wykonawcę w 
Ofercie ( zał. nr 2 do Umowy) 

4. Wynagrodzenie za wykonanie usług dodatkowych wymienione w pkt. X ppkt 1 Specyfikacji 
Technicznej rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę 
według cen podanych przez Wykonawcę w Ofercie ( zał. nr 2 do Umowy) 

5. Wykonawca do faktury Vat będzie dołączał miesięczne zestawienie wykonania usługi , 
stanowiące załącznik do protokołu odbioru, sporządzane na podstawie rozliczenia 
przesyłanego Zamawiającemu przez Wykonawcę droga elektroniczną na adres e-mail 
wskazany w §6 ust. 12. Zestawienie musi zostać uzgodnione z Zamawiającym przed 
wystawieniem faktury. Podstawą dokonania zapłaty miesięcznego wynagrodzenia, będzie 
faktura wystawiona przez Wykonawcę wraz z raportem wygenerowanym, który wskazywać 
będzie ilość odzieży będącej w obiegu w danym miesiącu i wynagrodzenie należne Wykonawcy 
za dany miesiąc. 

6. Wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy niezależnie od wykorzystania przez Zamawiającego 
ustalonej wielkości usługi np. z powodu urlopów, absencji chorobowej. 

7. W przypadku zmiany stanu zatrudnienia u Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek 
uwzględnienia tego w comiesięcznych rozliczeniach.  

8. Każda faktura VAT wystawiona na podstawie Umowy będzie zawierać: wskazanie odbiorcy, 
numer zamówienia wygenerowany i wskazany Wykonawcy przez Zamawiającego oraz numer 
rachunku bankowego Wykonawcy w formacie IBAN Wykonawcy oraz będzie doręczona na 
adres wskazany w ust. 10 poniżej. Strony postanawiają, iż faktura zawierająca błędy w zakresie 
danych określonych w zdaniu pierwszym lub niezawierająca danych określonych w zdaniu 
pierwszym, jak również faktura zawierająca błędy dotyczące jakiejkolwiek pozycji 
przewidzianej przepisami prawa lub niezawierająca wszystkich danych wymaganych 
przepisami prawa jak również faktura doręczona pod adres inny niż wskazany w ust. 10 poniżej 
może zostać zwrócona Wykonawcy bez księgowania przez Zamawiającego. Strony zgodnie 
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postanawiają, że w przypadku zwrotu faktury przez Zamawiającego, dniem otrzymania faktury 
przez Zamawiającego jest dzień otrzymania przez Zamawiającego na adres wskazany w ust. 10 
poniżej faktury wystawionej prawidłowo, tj. zawierającej w szczególności  dane odbiorcy, 
numer zamówienia i numer rachunku bankowego w standardzie IBAN. Prawidłowe 
wystawienie faktury może nastąpić również poprzez wystawienie faktury korygującej i w takich 
przypadkach dniem otrzymania faktury przez Zamawiającego jest dzień otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej wraz z fakturą pierwotnie 
wystawioną (korygowaną) 

9. W przypadkach przewidzianych w ust. 8 powyżej, Zamawiający nie będzie zobowiązany do 
dokonania płatności objętej fakturą do momentu otrzymania od Wykonawcy prawidłowo 
wystawionej faktury, a Wykonawca nie będzie miał prawa naliczania odsetek za opóźnienie w 
płatności wynagrodzenia. 

10. Faktura VAT winna być wystawiona nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu w którym odebrano zrealizowane Prace i dostarczona wraz z wymaganymi 
dokumentami określonymi powyżej na adres:  

11. Wszelkie płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy numer (w 
formacie IBAN): (…),prowadzonego w banku (…), który będzie również wskazany w fakturze 
VAT, w terminie do 30 Dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury VAT na adres podany w ust. 10 powyżej. 

12. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze VAT posiada/nie posiada* rachunek 
VAT utworzony  do tego rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK 
prowadzonego  w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą 
Płatności z tytułu Wynagrodzenia Umownego mogą być dokonywane z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów 
i usług. 

13. Fakturowanie pomiędzy Stronami obowiązuje w formie papierowej. 
14. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
15. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za 

opóźnienie. 
16. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT oraz, że upoważnia 

Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy 
17. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. 
18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki i 

przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy. 
Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie ustalone zgodnie z §4 Umowy jest wystarczające na 
pokrycie kosztów i wszelkich wydatków koniecznych do należytego wykonania jego 
obowiązków objętych niniejszą Umową, w związku z czym Wykonawcy nie przysługuje żadna 
dodatkowa kwota z powodu jakiegokolwiek braku zrozumienia czy nieprzewidzenia takich 
kosztów. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy 
przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ustalonego 
zgodnie z § 4 Umowy. 

 

§6 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRAC 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Prace zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
Specyfikacji Technicznej stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy dochowując należytej 
staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę 
działalności gospodarczej. 

2. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu Umowy. 
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3. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje, uprawnienia oraz dysponuje środkami 
technicznymi wymaganymi do prawidłowego wykonania Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wymagania jakościowe zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami prawnymi oraz zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych 
dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie współpracy z 
Zamawiającym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezatrudniania w jakiejkolwiek formie personelu 
Zamawiającego, a także pracowników spółek GK PGE, bez uprzedniej zgody Zamawiającego 
pod rygorem odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy 

6.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za: 
a) jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wszelkich działań składających się na 

realizację przedmiotu Umowy, 
b) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 

wszelkie szkody, skutki i następstwa zdarzeń wynikłe wskutek niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje w 
szczególności wszelkie obowiązki i czynności objęte przedmiotem Umowy, wynikające 
z Umowy, przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego i osób trzecich, w szczególności za szkody we wszelkich dobrach 
Zamawiającego oraz osób trzecich powstałe podczas i w związku z realizacją 
przedmiotu Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje także wszelkie 
uszkodzenia lub zniszczenia mienia, do którego Wykonawca miał dostęp w celu 
wykonania usług objętych przedmiotem Umowy oraz wszelkie szkody na dobrach 
Zamawiającego i osób trzecich, w tym dobrach osobistych, zdrowiu i mieniu. 
Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje także w pełnym zakresie wszelkie szkody 
wyrządzone przez osoby, którymi Wykonawca posługiwał się przy wykonaniu Umowy 
lub, którym powierzył wykonanie czynności objętych przedmiotem Umowy, za 
działania i zaniechania tych osób, Wykonawca odpowiada jak za własne działania i 
zaniechania. 

7. Podczas odbioru odzieży brudnej i umieszczeniu w szafkach odzieży czystej pracownik 
Wykonawcy ma obowiązek przeliczenia odzieży roboczej w obecności upoważnionych 
pracowników Zamawiającego i sporządzenia protokołu dostawy/odbioru w formie papierowej 
lub elektronicznej. 
 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

8. Zamawiający zobowiązuje się do udziału w czynnościach odbiorowych Prac  
9. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania swoich Zobowiązań wobec 

Wykonawcy  
10. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za odzież roboczą w czasie gdy znajduje się ona 

w jego posiadaniu. 
11. Zamawiający nie ma prawa podnajmować ani oddawać w bezpłatne użytkowanie odzieży 

roboczej osobom trzecim. 
 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

 

12. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację Umowy w osobie: ………………………… 
- jako doradcy – opiekuna Zamawiającego sprawującego nadzór nad prawidłową realizacją 
świadczenia umownego, dyspozycyjnego na każde wezwanie Zamawiającego, mobilnego, 
przyjmującego reklamację składaną przez Zamawiającego. 
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Zamawiający ustanawia do sprawowania kontroli nad realizacją Umowy Pana Tadeusza 
Kusienickiego, tel. …………………… e –mail……………………..który będzie odpowiedzialny za 
wykonanie niniejszej Umowy . 

 

 
KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH SPÓŁEK GK PGE  

 
13. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, w swojej 

działalności przestrzega przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących 
przeciwdziałania korupcji, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących 
przestrzegania praw pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, 
przepisów w zakresie ochrony mienia oraz przepisów ochrony środowiska oraz dokłada 
należytej staranności przy weryfikacji swoich pracowników, współpracowników, 
podwykonawców lub osób przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy na rzecz 
Spółek GK PGE, w powyższym zakresie” 

14. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów 
Biznesowych Spółek GK PGE, który jest zamieszczony na stronie internetowej  Spółki PGE 
Ekoserwis (www.pgeekoserwis.pl  w  zakładce: „Nasze Standardy/Kodeks Etyki - Kodeks 
Postępowania dla Partnerów Biznesowych”) i jako Partner Biznesowy Spółki GK PGE, w 
rozumieniu tego kodeksu, w sprawach związanych z realizacją umów na rzecz Spółek GK PGE, 
przestrzegać będzie określonych tam standardów prawnych i etycznych, i dołoży należytej 
staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy 
których będzie świadczyć usługi/dostawy przestrzegali tych standardów”. 

15. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej przestrzegania 
przez Wykonawcę lub jego pracowników, współpracowników, podwykonawców  lub osób przy 
pomocy których będzie świadczyć  usługi/dostawy zasad określonych w ustępach powyżej,  
Wykonawca podejmie działania naprawcze mające na celu ich usunięcie.” 

 

OBOWIĄZKI PODATKOWE  

16. Wykonawca zobowiązuje się do wykazywania w deklaracji  VAT podatku należnego z faktur, 
które będą wystawiane na rzecz  Zamawiającego w wyniku realizacji Umowy. 

17. Wykonawca oświadcza, że towar, który jest dostarczany w ramach wykonania przedmiotu 
Umowy, pochodzi z legalnego źródła i nie są mu znane okoliczności świadczące o próbie 
wyłudzenia z budżetu państwa podatku VAT na wcześniejszych etapach obrotu 
gospodarczego,  poprzedzających sprzedaż towarów do Zamawiającego. 

18. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że realizując swoje obowiązki wynikające z Umowy, nie 
dopuścił się ani nie dopuści naruszenia przepisów, w tym nadużycia prawa, w celu osiągnięcia 
korzyści podatkowych, w szczególności zaś w podatku VAT. 

19. Wykonawca dopuszczający się naruszenia powyższej klauzuli odpowiedzialny jest, bez 
jakichkolwiek ograniczeń, za szkodę wyrządzoną z tego tytułu Zamawiającemu. Ponadto, 
uzasadnione podejrzenie naruszenia tej klauzuli przez Wykonawcę, uprawnia Zamawiającego 
do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowy, z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 

20. W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji o toczącym się postępowaniu przed 
organem podatkowym w związku z uczestnictwem Wykonawcy w  transakcjach mających na 
celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT w związku z Umową, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy (w całości lub w części) w trybie określonym poniżej. 
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21. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. powyżej, Zamawiający przed 
podjęciem decyzji o odstąpieniu od Umowy, zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie w 
oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Wykonawca jest 
je zobowiązany w tym terminie przedłożyć. W przypadku zwrócenia się przez Zamawiającego 
z żądaniem,  o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstąpienie od Umowy wynosi 
30 (trzydzieści) dni liczonych od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjaśnień lub 
dokumentów od Wykonawcy, lub odmowy Wykonawcy złożenia informacji, wyjaśnień lub 
dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na złożenie informacji, 
wyjaśnień lub dokumentów przez Wykonawcę. 

 

 

§ 7 WYNAJEM SZAF  

1. Wykonawca oświadcza, iż jest właścicielem szaf przeznaczonych do przechowywania odzieży 
roboczej udostępnionej Zamawiającemu, w ilości określonej w Specyfikacji Technicznej (Zał. nr 
1 do Umowy). 

2. Ilość szaf dostosowana będzie do ilości pracowników Zamawiającego, zgodnie ze specyfikacją 
określoną w  załączniku nr 3 do Specyfikacji Technicznej (Zał. nr 1 do Umowy). 

3. Szafy dostarczone Zamawiającemu będą sprawne technicznie bez jakichkolwiek wad i 
uszkodzeń. 

4. Szafy mogą być wykorzystywane jedynie do przechowywania odzieży roboczej, stanowiącej 
własność Wykonawcy, a będącej w posiadaniu Zamawiającego na podstawie niniejszej 
Umowy. 

5. Szafy na ubrania robocze zostaną zamontowane na obiektach Zamawiającego w ustalonej 
przez Zamawiającego lokalizacji. 

6. Zamawiający nie ma prawa bez zgody Wykonawcy zmieniać miejsca użytkowania szaf. 
7. Zamawiający jest zobowiązany używać szafy zgodnie z zasadami eksploatacji tego typu 

urządzeń. 
8. Szafy nie mogą być przedmiotem użyczenia ani oddane w podnajem osobom trzecim. 
9. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zaginięcie bądź uszkodzenie szaf w czasie gdy 

znajduje się on w jego posiadaniu. 
10. Drobne naprawy szaf np. wymiana zamków leżą po stronie Wykonawcy czasie trwania 

niniejszej Umowy. Naprawa powinna być dokonana w ciągu 2 dni roboczych po zgłoszeniu 
konieczności naprawy. 
 

§ 8 DEPOZYT ODZIEŻY 

1. Poprzez depozyt odzieży strony Umowy rozumieją przechowywanie w magazynie Wykonawcy 
odzieży sezonowej tj. zimowej, będącej przedmiotem Umowy, w okresie braku jej eksploatacji 
tj. w okresie letnim. 

2. W okresie złożenia odzieży do depozytu opłaty za pranie oraz serwis odzieży nie będą 
naliczane. 

3. W przypadku użytkowania przez Zamawiającego odzieży, która winna być złożona do depozytu 
wynagrodzenie będzie naliczane jak za odzież w obrocie. 
 

§ 9 REKLAMACJE  

1. Ewentualne reklamacje ilościowe zgłaszane będą w dniu dostawy. Reklamacja zgłoszona ustnie 
wymaga potwierdzenia niezwłocznie drogą elektroniczną. Jeżeli reklamacja ilościowa nie 
została zgłoszona w trybie określonym wyżej, podstawą rozliczenia jest ewidencja Wykonawcy, 
do której dostęp posiada Zamawiający zgodnie z zapisami §3 ust. 2 ppkt 1 lit. c. 
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2. Ewentualne reklamacje jakościowe zgłaszane będą w terminie 1 dnia roboczego od wykrycia 
wady, przy czym reklamowana odzież musi zostać zwrócona do Wykonawcy bez śladów 
użytkowania. W przeciwnym przypadku uznaje się, że uszkodzenie powstało z winy 
Zamawiającego. Reklamacja zgłoszona ustnie wymaga niezwłocznego potwierdzenia drogą 
elektroniczną. 

3. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 oraz 2 mogą być składane w imieniu Zamawiającego 
przez przedstawicieli Zamawiającego, wskazanych w § 6 Umowy. 

4. W uzasadnionych przypadkach podstawą rozpatrzenia reklamacji może być dołączone do 
zgłoszenia zdjęcie prezentujące ujawnione wady. Zamawiający jest zobowiązany potwierdzić z 
przedstawicielem Wykonawcy czy przesłane zdjęcie stanowi wystarczający materiał do 
właściwego rozpatrzenia reklamacji. Po uzyskaniu potwierdzenia Zamawiającego może 
użytkować reklamowaną odzież, co nie wpłynie na rozpatrzenie reklamacji. 

5. O zasadności i sposobie załatwienia reklamacji Wykonawca poinformuje Zamawiającego drogą 
elektroniczną w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. 

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji dotyczącej prania odzieży, płatność za dodatkowe 
pranie nie będzie naliczona. 
 
 

§ 10 WYKUP ODZIEŻY PO ZAKOŃCZENIU UMOWY  

1. Po zakończeniu okresu trwania Umowy odzież robocza udostępniona Zamawiającemu będąca 
przedmiotem Umowy przechodzi na własność Zamawiającego za kwotę 1 zł za sztukę odzieży. 

2. Faktura za wykup odzieży zostanie wystawiona w terminie do 30 dni od zakończenia Umowy i 
będzie płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez 
Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury stanowić będzie protokół przekazania 
odzieży Zamawiającemu. 

3. Faktura będzie spełniała wymagania i podlegała zasadom wystawiania określonym w §5 
niniejszej Umowy.  
 

§ 11 POUFNOŚĆ 

1. Z zastrzeżeniem ust. 7 nin. paragrafu, Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie przekazywane 
między Stronami informacje w jakiejkolwiek formie w zakresie związanym z niniejszą Umową 
i niezależnie od opatrzenia ich klauzulą „Informacje poufne”, stanowią informacje poufne i nie 
będą (również po okresie obowiązywania Umowy) użyte przez żadną ze Stron do innego  celu 
niż należyta realizacja Umowy, bez uzyskania pisemnego pozwolenia drugiej Strony. W 
szczególności uzyskania zgody wymaga udzielenie przez którąkolwiek ze Stron wszelkiego 
rodzaju informacji lub komunikatów prasowych lub innych przekazywanych do wiadomości 
publicznej.  

2. Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu 
spowodowanie zachowania przez zatrudniane przez siebie osoby, w tajemnicy informacji 
poufnych, w szczególności: 

a) do nie ujawniania w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczących drugiej Strony, 
a uzyskanych w toku realizacji Umowy, jakiejkolwiek osobie trzeciej; 

b) do udostępniania zatrudnianym przez siebie osobom poufnych informacji dotyczących 
drugiej Strony tylko w zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy dla potrzeb realizacji 
przedmiotu Umowy; 

c) na pisemne żądanie jednej ze Stron bezzwłocznie zwrócić lub zniszczyć jakiekolwiek 
dokumenty lub inne nośniki informacji poufnych pochodzących od drugiej Strony wraz z 
ich kopiami. 
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3. Ograniczenia, o których mowa wyżej nie mają zastosowania do informacji, które: 

a) staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień Umowy lub są jawne z mocy 
prawa; 

b) zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
drugiej Strony; 

c) ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem właściwego sądu lub 
organu administracji publicznej; 

4. Strony zgodnie postanawiają, że ujawnienie informacji poufnych, z zastrzeżeniem ich poufnego 
charakteru, działającemu w imieniu Strony konsultantowi lub Podwykonawcy, lub Dalszemu 
Podwykonawcy, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności. Wykonawca 
powinien uzyskać od wskazanych powyżej podmiotów zobowiązanie o zachowaniu poufności 
odpowiadające zobowiązaniu Wykonawcy wynikającemu z niniejszego paragrafu. 

5. Strony odpowiadają za zachowanie poufności przez zatrudniane przez siebie osoby, 
konsultantów oraz Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. 

6. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron obowiązku zachowania poufności, Strona 
naruszająca zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokości 
10 000 PLN za każdy przypadek naruszenia. Strony dopuszczają żądanie odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

7. Zamawiający ma prawo ujawnić informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub 
wykonywania Prac PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego 
powiązania kapitałowego oraz innym Spółkom Grupy Kapitałowej PGE. Prawo, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim, dotyczy w szczególności Oferty złożonej przez Wykonawcę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz treści Umowy. Wykonawca oświadcza, iż w 
związku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – podmiot dominujący 
w stosunku do Zamawiającego – statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do 
publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy, w zakresie wskazanym w przepisach 
prawa dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tej 
Umowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez 
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych jak i również obowiązków 
informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 
nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE i 2004/72/WE. 

  

 

§ 12 KARY UMOWNE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w następujących okolicznościach  
i wysokościach: 

 

a) w wysokości 10 % całkowitej wartości umownej brutto określonej w § 5 ust.1, w 
przypadku wypowiedzenia przez  Zamawiającego Umowy z  przyczyn leżących po 
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stronie Wykonawcy lub w przypadku wypowiedzenia Umowy przez  Wykonawcę z 
przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego; 

b) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminach określonych 
w § 3  w wysokości 1% całkowitej wartości umownej brutto określonej w § 5 ust.1, za 
każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy i terminów wynikających z 
załączników w szczególności ze Specyfikacji Technicznej wraz z załącznikami ( zał. nr 1 
do Umowy), a zwłaszcza nieterminowego dostarczenia odzieży czystej. 

c) za nie udostępnienie elektronicznego portalu mimo deklaracji w ofercie lub problemy 
z jego funkcjonowaniem z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (przez problemy z 
funkcjonowaniem Zamawiający rozumie przerwę w dostępie do Systemu przez dłużej 
niż 48h) w kwocie 5.000,00 zł za każdy taki przypadek. 
 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego w trybie postępowania sądowego. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia należnych kar umownych z bieżących płatności.  
4. Kary umowne będą płatne na podstawie wystawionego dokumentu obciążeniowego w 

terminie do 10 dni od daty otrzymania dokumentu obciążeniowego przez stronę. 
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych o których mowa powyżej nie może być wyższa 

niż 20% szacunkowej wysokości wynagrodzenia brutto.  
 
 

§ 13 ODSTĄPIENIE  

1. Zamawiający uprawniony jest wypowiedzieć Umowę z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy bez zachowania terminu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, w 
przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych poniżej okoliczności: 
a) zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę; 
b) wystąpienia stanu niewypłacalności Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 

2003 roku Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498), wystąpienia stanu 
niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Wykonawcy w rozumieniu ustawy z 
dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243), rozwiązania 
firmy Wykonawcy; 

c)  zajęcia, obciążenia lub zabezpieczenia majątku Wykonawcy, gdy takie zajęcie, obciążenie 
lub zabezpieczenie uniemożliwia lub utrudnia Wykonawcy wykonywanie Umowy zgodnie 
z jej postanowieniami lub prowadzenie egzekucji wobec Wykonawcy; 

d) przejścia przez Wykonawcę w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenie 
przedsiębiorstwa lub połączenie się z innym przedsiębiorstwem; 

e) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 
nie kontynuuje jej pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

f) W przypadku trzykrotnego zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do 
zastosowania kar umownych wynikających z § 12 ust.  1 lit. b). 

g) W przypadku naruszenia postanowień dotyczących obowiązków podatkowych 
określonych w §6 ust. 19-21.  

2. Wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w trybie §13 ust. 
1 Umowy może zostać dokonane w każdym czasie w okresie obowiązywania Umowy, 
ustalonym w § 3 Umowy, jednak nie później niż w okresie 30 dni od daty powzięcia informacji 
przez Zamawiającego o zaistnieniu przesłanki uzasadniającej rozwiązanie Umowy w tym trybie. 

3.  Zamawiający w każdym czasie w okresie obowiązywania Umowy, ustalonym w § 3 Umowy, 
może wypowiedzieć Umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z zachowaniem 30 – 
dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku gdy łączna wysokość kar umownych 
naliczonych Wykonawcy na podstawie §12 ust. 1 Umowy przekroczy 5% maksymalnej wartości 
przedmiotu Umowy, określonej łącznie w §5 ust. 1 Umowy; 
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4.  W przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy zgodnie z §13 ust. 1 , Wykonawca 
może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej 
części Umowy – odpowiednio do dnia wypowiedzenia lub upływu okresu wypowiedzenia 
Umowy, natomiast Zamawiającemu niezależnie od uprawnienia do dochodzenia 
zastrzeżonych w Umowie kar umownych przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania 
na zasadach ogólnych. 

5. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie, rozwiązanie lub wypowiedzenie nie wyłącza prawa 
Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych przewidzianych 
postanowieniami Umowy, ani dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

6. Wykonawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30 – dniowego okresu 
wypowiedzenia, jeśli Zamawiający pozostaje w przekraczającej 60 dni zwłoce z zapłatą 
Wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację Umowy, na które Wykonawca należycie i 
w zgodzie z postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa wystawił Zamawiającemu fakturę 
VAT. Przed wypowiedzeniem Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania 
zobowiązania, wyznaczając mu dodatkowy, co najmniej 14 – dniowy termin do dokonania 
płatności rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania Zamawiającemu. 

7. Odstąpienie, rozwiązanie lub wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 

8. Zastrzeżone w Umowie przesłanki do odstąpienia od Umowy, jak również do jej rozwiązania, 
wypowiedzenia nie wyłączają prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, jej 
rozwiązania/wypowiedzenia na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa. 
 

 

§ 15 CESJE PRAW  

1. Jeżeli nic innego nie wynika z innych postanowień Umowy, Zamawiający jest uprawniony do 
przelewu praw lub przeniesienia zobowiązań wynikających z Umowy na inny podmiot, będący 
członkiem Grupy Kapitałowej PGE, a także na nabywcę przedsiębiorstwa lub jego 
zorganizowanej części obejmującej urządzenia / instalacje objęte przedmiotem Umowy lub na 
podmiot uprawniony do korzystania z urządzeń / instalacji objętych przedmiotem Umowy na 
jakiejkolwiek podstawie prawnej, na co Wykonawca wyraża zgodę. W pozostałym zakresie 
przelew praw i obowiązków z Umowy, wymaga pisemnej zgody Wykonawcy, pod rygorem 
nieważności. 

2. Za uprzednią, pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego Wykonawca może 
przenieść swoje zobowiązania wynikające z Umowy na osobę trzecią w wypadku nabycia przez 
osobę trzecią przedsiębiorstwa Wykonawcy lub jego zorganizowanej części, albo nabycia przez 
osobę trzecią istotnych aktywów Wykonawcy, o ile nabywca kontynuuje działalność 
gospodarczą Wykonawcy w zakresie obejmującym przedmiot Umowy; 

– o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy. 

3. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży, jak również innych czynności mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej, pod 
rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.  

4. Zgoda Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 I 3 powyżej, może zostać udzielona z 
zastrzeżeniem dla Zamawiającego oznaczonych uprawnień lub też pod warunkiem lub z 
zastrzeżeniem terminu. Zgoda na przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, 
wynikających z Umowy na osobę trzecią, może zostać udzielona w zakresie zgodnym z 
wnioskiem Wykonawcy albo w zakresie węższym od wnioskowanego. 
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§ 16 ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 

1) wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 
a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT). 
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c)  zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca 

wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym pisemnym wnioskiem w tym zakresie w terminie 30 dni od 

dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany. We wniosku, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, Wykonawca musi wykazać wpływ zmian na koszy wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

2) Zmiany terminu zakończenia Umowy w przypadku: 
a) uzasadnionej zmiany terminu umownego w przypadku sytuacji niezależnych od 

Wykonawcy i nieprzewidzianych na etapie zawarcia Umowy; 
b) w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia 

Umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron 
nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania 
Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

c) w przypadku okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności sytuacji 
finansowej, zdolności płatniczych lub warunków organizacyjnych. 

2. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 
 

§ 17 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku  
z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków 
ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”). 

2. Każda ze Stron oświadcza, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych 
przedstawicieli drugiej Strony znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz 
posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych. 

3. W każdym wypadku, gdy Wykonawca udostępniać będzie - na potrzeby realizacji Umowy – 
dane osobowe swoich pracowników, współpracowników lub innych osób, zobowiązany jest 
spełnić w imieniu Zamawiającego (odbiorcy danych osobowych) – niezwłocznie po takim 
udostępnieniu - obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO względem tych 
pracowników lub współpracowników lub innych osób. Wzór informacji do podania w imieniu 
Zamawiającego stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.  

4. Wykonawca ma obowiązek przedstawić – na pierwsze wezwanie – dowód potwierdzający 
spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO w imieniu Zamawiającego,  w 
terminie nie później niż do 5 dni roboczych od otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać 
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złożone pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby przedstawiciela 
Zamawiającego, odpowiedzialnego za realizację Umowy. 

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę, oświadczają, iż podpisując niniejszą Umowę zapoznały się  
z informacjami umieszczonymi w Załączniku nr 4 do Umowy, które mają odpowiednie 
zastosowanie do danych osobowych ich dotyczących, przetwarzanych przez Zamawiającego w 
związku z zawarciem Umowy, z zastrzeżeniem, że źródłem danych osobowych są źródła 
publicznie dostępne (odpowiednio: Rejestr Przedsiębiorców KRS lub CEIDG). Dodatkowo, w 
zakresie danych osobowych wskazanych w komparycji Umowy samodzielnie przez osoby 
reprezentujące Wykonawcę, Zamawiający informuje, iż podanie tych danych jest warunkiem 
zawarcia niniejszej Umowy. Brak podania takich danych skutkowałby brakiem możliwości 
zawarcia Umowy. 
 

§ 20 SIŁA WYŻSZA   

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie ich 
zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie nienależyte wykonanie lub 
niewykonanie wynika z Siły Wyższej lub nienależytego wykonania lub niewykonania 
zobowiązań przez drugą Stronę. Siła Wyższa oznacza zdarzenie, któremu Strona nią dotknięta 
nie mogła zapobiec ani przeciwdziałać, a które czyni należyte wykonanie zobowiązań tej Strony 
określonych w Umowie niemożliwym w całości lub części. Do zdarzeń Siły Wyższej zalicza się 
wyłącznie, pod warunkiem spełnienia wymogów definicji zamieszczonej powyżej: 

1) klęskę żywiołową ogłoszoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju jej 
wystąpienia; 

2) wojnę, działania wojenne lub terrorystyczne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana 
czy nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizację, rekwizycję lub embargo; 

3) rebelię, rewolucję, powstanie, lub przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojnę domową; 
4) skażenie radioaktywne; 
5) bunt, niepokoje lub zamieszki, jeżeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników 

Strony dotkniętej Siłą Wyższą lub osób, którymi posługuje się ona w wykonaniu Umowy. 
2. W przypadku wystąpienia zdarzeń określanych mianem Siły Wyższej, wpływających 

bezpośrednio na realizację Prac, planowane terminy wykonywania Prac zostaną przesunięte o 
okres występowania i bezpośredniego oddziaływania Siły Wyższej. 

3. Jeżeli Strona uzna, że wystąpiły okoliczności Siły Wyższej, które dotyczą bezpośrednio 
wykonania jej zobowiązań, to niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym drugą Stronę, 
przedstawiając stosowne uzasadnienie i dokumenty. Ustąpienie działania Siły Wyższej winno 
być natychmiast zgłoszone pisemnie drugiej Stronie. 

4. Po wystąpieniu Siły Wyższej Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich 
zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach 
wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o działaniach, które zamierza podjąć, 
łącznie z alternatywnymi metodami realizacji, jeżeli nie zostaną uniemożliwione przez Siłę 
Wyższą. Jednakże Wykonawca nie podejmie żadnych działań, dopóki nie otrzyma od 
Przedstawiciela Zamawiającego polecenia ich podjęcia.  

5. Jeśli zdarzenie Siły Wyższej spowodowałoby przesunięcie terminów realizacji przedmiotu 
Umowy o więcej niż 2 miesiące i Strony nie uzgodniły zasad dostosowania warunków niniejszej 
Umowny do zaistniałej sytuacji, ta Strona Umowy, której działanie na skutek Siły Wyższej 
zostały zakłócone względnie opóźnione może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy. 

6. Jeżeli którakolwiek ze Stron rozwiąże Umowę albo odstąpi od Umowy, to Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie za Prace odebrane przez Zamawiającego do dnia rozwiązania albo odstąpienia 
od Umowy. 

7. W przypadku gdy Wykonawca z powodów od siebie niezależnych np. klęski żywiołowe, czynniki 
atmosferyczne, strajki, nie może w odpowiednim czasie dostarczyć czystej odzieży roboczej, 
Zamawiający może przedmiot Umowy czyścić i konserwować sam lub zlecić tę usługę osobom 
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trzecim, informując o tym fakcie wcześniej Wykonawcę. W tym przypadku wynagrodzenie 
zmniejsza się do wysokości ½ faktury przeciętnej (obliczenie nastąpi na podstawie faktur z 3 
ostatnich miesięcy) na czas trwania przeszkody i stanowi ono opłatę za najem odzieży i szafek. 
Nie stanowi to podstawy do wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego, 
jeżeli przerwa nie trwa dłużej niż 1 miesiące. 

8.  
 

 

§ 21 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Wyjątkiem od zasady określonej w pkt. 1 jest zmiana Umowy polegająca jedynie na zmianie 
ilości odzieży w obrocie (zapotrzebowanie). Zamawiający może zgłosić tę zmianę 
elektronicznie (e-mail) lub przez serwis elektroniczny. Do w/w formy zmiany Umowy 
upoważnione są osoby działające w imieniu Zamawiającego, uprawnione do reprezentacji. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego 
prawa w tym Kodeksu Cywilnego. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle postanowień niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd 
Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

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

Zamawiający        Wykonawca 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja Techniczna wraz z załącznikami. 

2. Oferta Wykonawcy wraz z Formularzem cenowym. 

3. Umowa powierzenia danych osobowych. 

4. Wzór informacji o udostępnieniu danych osobowych.  
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