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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ – WZÓR UMOWY  

 

UMOWA ZP/B/01/2019 

 

 

Zawarta w Rawie Mazowieckiej w dniu ...... ……..2019 r. roku pomiędzy: 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Katowickiej 20, 96-200 Rawa 

Mazowiecka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296935 

NIP 8351567630, Regon 100441327, reprezentowanym przez:  

  

 Prezes Zarządu – Emilię Tulin 

 zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCYM"  

a 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...,  

reprezentowanym przez: 

 

……………………………………………………………………………… 

zwanym dalej "WYKONAWCĄ",  

Zamawiający oraz Wykonawca są zwani łącznie „Stronami" lub każdy z nich oddzielnie 

„Stroną". 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu 

nieograniczonego - art. 39 uPzp, nr sprawy ZP/B/01/2019, została zawarta Umowa o 

następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości krytej 

pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem/skateparkiem/wrotowiskiem w Rawie 

Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20 zgodnie z wymogami SIWZ. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) Znane mu są warunki techniczne i lokalizacyjne prowadzenia prac będących 

przedmiotem zamówienia; 

2) Posiada środki techniczne i potencjał kadrowy, niezbędne dla prawidłowego i 

terminowego wykonywania przedmiotu Umowy; 

3) Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy; 

4) Zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki wynikające z Umowy z najwyższą 

starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie 

usług; 
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5) Dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania jakichkolwiek opóźnień w 

stosunku do ustalonego z Zamawiającym harmonogramu, bez względu na przyczynę 

ich powstania. 

6) Wykonawca odpowiada za szkody i ewentualne wypadki przy pracy powstałe w 

wyniku prowadzonych prac, zarówno w trakcie ich realizacji, jak i w wyniku 

zaniechania prac lub niewłaściwego ich wykonania w wyniku nie przestrzegania zasad 

organizacji pracy na terenie Zamawiającego, oraz zasad BHP i zasad ppoż. przez 

pracowników Wykonawcy wykonujących czynności określone w przedmiocie 

zamówienia. 

2. Z uwagi na obowiązującą u Zamawiającego politykę ochrony danych osobowych, 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, iż każdy z jego pracowników lub 

pracowników podwykonawcy wyrazi, przed rozpoczęciem świadczenia usług, na piśmie 

zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego ich danych osobowych, w tym w 

szczególności zgodę na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych przez 

Zamawiającego w efekcie funkcjonującego u niego monitoringu wizyjnego. 

3. W przypadku gdy Wykonawca zamierza zlecić część usługi Podwykonawcom, 

zobowiązany on będzie do przekazywania Zamawiającemu, nie później niż 2 dni przed 

ustaloną datą rozpoczęcia realizacji usługi przez podwykonawcę, umów z 

podwykonawcami, z których wynikać będzie przynajmniej zakres rzeczowy i wartościowy 

podzielonych prac. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub 

zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne 

działania lub zaniechania. 

 

 

§ 3 

1. Wykonawca zapewni utrzymanie czystości wszystkich miejsc zgodnie z zakresem, 

lokalizacją i harmonogramem wymienionym w Załączniku Nr 9 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

2. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach, zagrożeniach i brakach w mieniu 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 

Zamawiającego.  

3. Przedstawiciel Zamawiającego będzie dokonywał bieżącej kontroli prawidłowego 

wykonywania przedmiotu Umowy. 

4. W razie stwierdzenia przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, że usługa nie 

została wykonana lub nie została wykonana należycie, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o wadach. 

5. Od chwili pisemnego powiadomienia (drogą email lub pocztą) Wykonawcy przez 

przedstawiciela Zamawiającego o wadach, Wykonawca ma 24 godziny na ich usunięcie. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu podpisanej umowy na odbiór 

odpadów niebezpiecznych w terminie do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy z 

Zamawiającym. 

7. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia tytoniu w  

budynku. Palenie tytoniu odbywać się może w miejscu do tego wyznaczonym. 
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§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac określonych przedmiotem Umowy z 

należytą starannością, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia, jak 

również do przestrzegania wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych z realizacją 

Umowy. 

2. W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania 

przepisów i zasad BHP oraz ppoż. 

3. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ………….. osób realizujących przedmiot 

zamówienia na obiekcie ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., w tym …..osoby przewidziane do 

zarządzania usługą sprzątania. 

4. Osoby o których mowa w ust. 3 powyżej muszą posiadać aktualne badania sanitarno – 

epidemiologiczne obowiązujące na basenach oraz szkolenie z zakresu zasad eksploatacji 

basenów. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący umowę w okresie jej realizacji 

zatrudnieni będą na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r., poz. 1666 z późn. zm.). 

6. Usługa będzie świadczona przez osoby wymienione w załączniku nr 10 do siwz 

przekazanym Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zamawiający, w przypadku 

wystąpienia sytuacji losowych, dopuszcza zmianę osoby wskazanej w w/w załączniku  

pod warunkiem, iż nowa wskazana przez Wykonawcę osoba będzie spełniała wymagania 

wskazane w SIWZ. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikowania ilości osób wskazanych w § 4 ust. 

3 w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest 

do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych. 

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest, w każdym czasie, do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności objętych zamówieniem. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.  

9. 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, o których mowa w §1, w 

trakcie realizacji zamówienia:  

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
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Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie liczby wszystkich osób 

wymienionych z imienia i nazwiska, którym powierzono realizację przedmiotu 

zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, na obiekcie ZGO AQUARIUM 

Sp. z o.o. wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

b) 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).  

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych.  

 

10. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

oświadczeń i wymaganych dokumentów o którym mowa w ust 9 pkt a-d), traktowane 

będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1.  

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

12. Zmiana Pracownika wykonującego umowę będzie możliwa w następującej sytuacji:  

a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania przez niego 

obowiązków wynikających z Umowy;  

b)  na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami.  

13. Zmiana Pracownika wykonującego umowę dokonywana jest poprzez pisemne 

powiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zamiarze dokonania zmiany 

Pracownika złożone w siedzibie Zamawiającego, co najmniej na 2 dni robocze przed 

zamiarem dokonania zmiany.  

 

§ 5 

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. 12 miesięcy od dnia 02.11.2019r. 

 

§ 6 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe roczne za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się na kwotę: 

Netto ………………………………………………………………………………..….... zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………….………………… ) 
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podatek VAT .………………………………………………….………………………… 

Brutto ……………………………………………………………………………………. zł 

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

2. Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się na 

kwotę: 

Netto ………………………………………………………………………………..….... zł 

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

podatek VAT … ….……………………………………………….………………………. 

Brutto ……………………………………………………………………………………. zł 

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

3. Kwota wynagrodzenia obejmuje wykonanie wszystkich czynności określonych w Umowie 

oraz w SIWZ. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze wykonanej pracy przez Zamawiającego, 

stosownie do § 7 Umowy, i przedłożeniu faktury VAT oraz oświadczenia, o którym mowa 

w ust. 5 poniżej, przez Wykonawcę. Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przy czym nie wcześniej, niż przed dniem 

otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

5. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie również przekazanie oświadczenia 

wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

realizujących przedmiot zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie liczby wszystkich osób wymienionych z imienia i nazwiska, którym 

powierzono realizację przedmiotu zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę, na obiekcie ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu, oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy. 

6. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc. 

8. W przypadku wprowadzenia przerw technologicznych lub remontowych na terenie krytej 

pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem/skateparkiem/wrotowiskiem w Rawie 

Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 powyżej 

zostanie pomniejszone o proporcjonalną wartość przedmiotu Umowy za okres trwania 

przerwy. 

9. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia poprawności wykonywanej usługi, ze 

szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia poprawności realizacji przedmiotu zamówienia 

zgodnie z § 4 ust. 3. 

10. Strony dopuszczają możliwość dostarczenia faktur w formie papierowej lub elektronicznej 

zgodnie z regulaminem przesyłania faktur w formie elektronicznej dostępnym na stronie 

www.zgoaquarium.pl. 

§ 7 

1. Przedmiotem odbioru będzie wykonanie przedmiotu Umowy za dany miesiąc. 
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2. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi wady w wykonaniu przedmiotu Umowy, o 

którym mowa w § 3 Umowy, może naliczyć kary umowne określone w § 15 ust. 1 pkt b, 

po upływie terminu wyznaczonego na ich usunięcie. 

3. Wykonawca posiada odpowiednią ilość sprzętu mechanicznego zabezpieczającego 

właściwe zgodne z występującymi warunkami wykonanie przedmiotu Umowy. 

4. Narzędzia i urządzenia techniczne muszą być sprawne technicznie i bezpieczne, zgodne z 

obowiązującymi wymaganiami i przepisami.  

5. Wniesione do protokołu odbioru uwagi są podstawą do naliczenia każdorazowo w oparciu 

o § 15 ust. 1a i § 15 ust. 1b niniejszej Umowy, kary umownej. 

6. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania usługi spowodowanego stosowaniem 

nieodpowiednich narzędzi lub urządzeń technicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do żądania od Wykonawcy zmiany narzędzi lub urządzeń technicznych.  

 

 

§ 8 

Ze strony Zamawiającego kontrolę wykonania postanowień Umowy sprawować będzie 

upoważniony przedstawiciel Zamawiającego….……………………………………………… 

Tel. …………………………..,fax. …………………………,email: …………………………. 

Ze strony Wykonawcy kontrolę wykonania postanowień Umowy sprawować będzie: 

…………………………………………………………………………………………………... 

Tel. …………………………..,fax. …………………………,email: …………………………. 

 

§ 9 

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane na skutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto za szkody 

wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac. 

2. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie, powstałych w 

związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca 

zobowiązuje się we własnym zakresie do pokrycia wynikających stąd roszczeń. 

3. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty związane z roszczeniami 

zgłoszonymi wobec niego w okolicznościach określonych w ust. 2, Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty 

równej poniesionym kosztom, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty 

pisemnego wezwania do zapłaty od Zamawiającego. 

4. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, a w 

szczególności za bezpieczne warunki poruszania się osób w obrębie wykonywanych prac. 

 

§ 10 

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w związku z tym, 

iż wzór Umowy stanowił stosownie do art. 36 ust. 1 pkt. 16 Pzp część Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia przekazanej Wykonawcy w ramach postępowania w 

sprawie o zamówienie publiczne poprzedzającego zawarcie Umowy, Strony ustalają, iż 

wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących 

zasadach:  
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a) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa; 

b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany stawki urzędowej 

podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota brutto; 

c) konieczność wprowadzenia zmian będzie dotyczyć treści o charakterze informacyjno- 

instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji Umowy, w szczególności zmian 

dotyczących zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, 

zmiany osób upoważnionych do kontaktów, zmiany osób odpowiedzialnych za 

potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia wraz numerami tel., faksu, adresu poczty 

elektronicznej etc., co do których nie postanowiono, iż ich zmiana nie wymaga zmiany 

treści Umowy. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej 

zawarcia. 

§ 11 

1. Wszelkie zawiadomienia/informacje przekazywane między Stronami uznane będą za 

doręczone jeżeli zostaną przesłane kurierem, osobiście, wysłane listem poleconym, pod 

podane poniżej adresy (numery telefonów, faksów oraz adresy e-mail podawane są dla 

celu bieżących kontaktów Strony). 

2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej 

informacji o zmianie jego danych wskazanych w ust. 1 powyżej. Zmiana ta nie wymaga 

dokonania zmiany Umowy. 

3. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie danych 

zawartych w Umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z 

posiadanymi przez niego danymi Strony uznają za doręczoną. 

 

§ 12 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w przypadku trzykrotnego 

ukarania Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 15 ust. 1a niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w przypadku określonym w 

art. 145a Ustawy PZP. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z 1-miesięcznym terminem 

wypowiedzenia w przypadku przynajmniej dwukrotnego naruszenia postanowienia § 4 

ust. 3 Umowy. 

§ 13 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

jeżeli: 

a) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania. 

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 



ZMODYFIKOWANY 

c) Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 

trzy dni. 

d) Wykonawca realizuje Umowę w sposób niezgodny z jej postanowieniami. 

e) Wykonawca nie przestrzega przepisów BHP oraz ppoż. 

f) Zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy. 

g) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

musi zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a powyżej, Wykonawca może żądać od 

Zamawiającego wynagrodzenia obliczonego proporcjonalnie za prace już wykonane, z tym 

zastrzeżeniem, że Zamawiający nie zgłosił co do ich wykonania żadnych uwag. 

 

§ 14 

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku, w którym: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT wystawionych na 

podstawie niniejszej Umowy, jednakże nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca 

od pisemnego wezwania do zapłaty Zamawiającego; 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 

wobec Wykonawcy. 

2.  Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i   

 musi zawierać uzasadnienie. 

§ 15 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią w pierwszej 

kolejności kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w § 3 ust. 5 Umowy – w wysokości 1/30 

wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w § 6 ust. 2 Umowy, za pierwsze i każde 

kolejne przekroczenie 24-godzinnego terminu na usunięcie wad; 

b) za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w § 7 ust. 2 Umowy, w wysokości 1/30 

wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 6 ust. 2 Umowy za każdy dzień 

zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) gdy pomimo trzykrotnego - w danym miesiącu - wezwania do usunięcia wad, o których 

mowa w § 7 ust. 2 Umowy wady nie zostaną usunięte, kara umowna w wysokości 50% 

wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 6 ust. 2 Umowy; 

d) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 200% 

wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 6 ust. 2 Umowy. 

e)  za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 4 ust 3 umowy na 

podstawie umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy, w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2, za każdą osobę 

w każdym przypadku ustalenia braku spełnienia wymogu, przy czym w odniesieniu do 

danej osoby kontrola może być ponowiona nie wcześniej, niż po upływie 7 dni, chyba 

że wykonawca wykaże, że nie zostały spełnione przesłanki do zatrudnienia tej osoby na 

podstawie stosunku pracy wynikającego z ustawy Kodeks Pracy; 
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f) za dwukrotne naruszenie postanowienia § 4 ust. 3 Umowy – w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 Umowy; kara może być powielana za 

każde następne dwukrotne naruszenie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody. 

3. Obowiązek zapłaty kary umownej powstaje w terminie 7 (siedem) dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy wezwania do zapłaty kary umownej naliczonej przez Zamawiającego zgodnie 

z postanowieniami niniejszego paragrafu, na numer rachunku bankowego wskazany w 

w/w wezwaniu. 

§ 16 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych oraz kodeksu cywilnego. 

2. Strony postanowiły, że wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej 

Umowy rozpatrywane będą w drodze porozumienia Stron. W przypadku braku możliwości 

rozwiązania sporu w drodze porozumienia w terminie 30 (trzydzieści) dni od jego 

powstania, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Integralną częścią Umowy jest SIWZ wraz z załącznikami.  

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego. Podpisując Umowę każda ze 

Stron oświadcza, że zapoznała się z jej treścią oraz przyjęła ją do wiadomości i wykonania 

oraz podpisała i otrzymała taki sam egzemplarz Umowy jak egzemplarz niniejszy 
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Klauzula informacyjna dla kontrahentów. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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) (Dz. U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy: 

1. Szanowny/a Panie/Pani, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  ZGO 

AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20 96-200 Rawa Mazowiecka,  NIP: 8351567630 

REGON: 100441327 KRS: 0000296935, zwany dalej: „Administratorem”. 

2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ZGO AQUARIUM 

Sp. z o.o. ul. Katowicka 20 96-200 Rawa Mazowiecka,  lub telefonując pod numer: 

AQUARIUM CENTRUM FIT: +48 46- 815-40-55  lub Zakład ZGO PUKININ: + 48 46 - 

814-24-24. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej 

realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia 

roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. 

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją 

powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

5. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i realizacji 

umowy. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia umowy. 

6. Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny 

przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. brakiem możliwości 

wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz. 

7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do 

podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

(tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży 

takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie 

jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora -  

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

8. W razie dobrowolnie wyrażonej zgody na otrzymywanie od Nas informacji o ofertach lub 

usługach podstawą prawną takiego przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, 

który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli  osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę 

na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu. 

9. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek 

przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, 

a także podmioty świadczące na rzecz  Administratora usługi księgowe, prawne. 

10. Pana/Pani dane osobowe będą przez przetwarzane przez cały czas związania stron umową, 

a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń 

wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego. 

11. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych.  

12. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to 
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przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na 

podstawie przepisów prawa. 

13. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora 

przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

14. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 

Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. 

 

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych 

osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych 

czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów 

dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych 

preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 

 


