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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

Umowa nr WUP/…………../2021 

zawarta w dniu ………………………..…………………… 2021 r. 

dotyczy postępowania WUP.XVA.322.134.ABar.2021– Część ……….. 

pomiędzy: 

Województwem Zachodniopomorskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie  

z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

reprezentowana przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Umowę niniejszą Strony zawierają w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), w trybie podstawowym, w którym  

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy,  

a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na utrzymaniu 

czystości przy użyciu środków czyszczących i urządzeń Wykonawcy, zgodnie ze szczegółowym 

zakresem prac wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy oraz ofertą cenową Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Zaoferowane przez Wykonawcę ceny nie mogą ulec zmianie przez okres obowiązywania Umowy. 

3. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie po godzinach pracy Zamawiającego. 

Godziny pracy Zamawiającego są zgodne z zapisami Załącznika nr 1 (z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy). 

4. Wykonawca zapewnia własne środki czyszczące, dezynfekujące, konserwujące i zapachowe, 

papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło i inne, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy oraz 

własny sprzęt czyszczący. 

http://www.wup.pl/


5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu zdarzeń osobowych i rzeczowych 

powstałych na skutek zaniedbania bądź zaniechania obowiązków wynikających z umowy. 

Potwierdzi to, przedłożona przed podpisaniem umowy, opłacona na dzień zawierania umowy, 

Polisa ubezpieczeniowa przedstawiająca ubezpieczenie Wykonawcy w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia - kserokopia polisy ubezpieczeniowej stanowi 

Załącznik nr 3 do umowy. 

6. W przypadku upływu okresu obowiązywania dotychczasowej polisy, Wykonawca niezwłocznie 

przedstawi nową polisę w zakresie i z sumą ubezpieczenia, odpowiadającą co najmniej warunkom 

wygasającej polisy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego standardu wykonania prac porządkowych 

i czynności związanych z utrzymaniem czystości oraz uwzględniania ewentualnych uwag, 

zgłaszanych w tej sprawie przez upoważnionych do nadzoru wykonania przedmiotu umowy 

przedstawicieli Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ppoż. i bhp przy wykonywaniu usług 

oraz podporządkowywać się zaleceniom inspektorów bhp i ppoż. reprezentujących 

Zamawiającego w sprawach przestrzegania przepisów obowiązujących w obiektach użytkowych 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprzęt Zamawiającego znajdujący się w sprzątanych 

pomieszczeniach w czasie wykonywania usług. 

10. Pomieszczenia, w których świadczona jest usługa są dostępne w godzinach 15:30-20:00, poza 

pomieszczeniami pod nadzorem. 

 

§ 2 

1. Wykonawca, przy realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy, wykonywanych 

w pomieszczeniach Zamawiającego, wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, jest 

odpowiedzialny za: 

a) bezpieczeństwo danych osobowych w postaci zbiorów elektronicznych i manualnych 

a w szczególności za uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieupoważnionym, a także 

za ich uszkodzenie lub zniszczenie – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U.2019 poz.1781), 

b) przestrzegania zasad zamykania pomieszczeń, w których nie przebywa osoba sprzątająca, 

zamykania otwartych okien w sprzątanych pomieszczeniach. 

 

§ 3 

1. Wykonawca oraz cały Personel Wykonawcy, oddelegowani do wykonywania przedmiotu 

zamówienia, zobowiązani są zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane uzyskane w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy i nie udostępniać ich w jakiejkolwiek formie osobom trzecim, w czasie 

trwania umowy, jak i po jej zakończeniu czy rozwiązaniu. 



2. Strony dopuszczają ujawnienie informacji jedynie pracownikom Stron, w zakresie niezbędnym  

do wykonania umowy, zapewniając przy tym, aby podmioty te nie ujawniały informacji osobom 

trzecim zgodnie z § 2 ust. 1 umowy. 

3. Wymogi zawarte w § 2 ust. 1 lit. a) nie będą miały zastosowania do tych informacji, które: 

a) są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości; 

b) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony; 

c) zostaną ujawnione przez Strony na żądanie organu sądowego lub administracyjnego, albo gdy 

obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.  

W takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować drugą Stronę o fakcie 

ujawnienia. 

4. Obowiązek określony w § 2 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy nie uchybia obowiązkom Stron 

wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych 

osobowych, w szczególności wynikających z 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), zw. dalej RODO oraz 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz. 1781). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków mających na celu 

zapewnienie, że żadna z osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, będących 

w posiadaniu informacji i/lub danych, nie ujawni tych informacji/danych ani ich źródła w całości, jaki 

i w części osobom trzecim bez wyraźnego pisemnego upoważnienia Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, iż wykazane osoby wykonujące przedmiot zamówienia zostały 

przeszkolone w zakresie zachowania w tajemnicy informacji/danych uzyskane w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, iż Personel podpisze stosowne oświadczenie do zachowania 

w tajemnicy wszelkie informacje/dane uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy i nie 

udostępni ich w jakiejkolwiek formie osobom trzecim, w czasie trwania umowy, jak i po jej 

zakończeniu czy rozwiązaniu. Wzór Oświadczenia o zachowaniu w poufności stanowi Załącznik  

nr 4 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić oświadczenie w dwóch egzemplarzach, 

po jednym dla Wykonawcy oraz osoby z Personelu Wykonawcy. Oświadczenie podpisane przez 

osobę z Personelu Wykonawca będzie przechowywał przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia 

przedmiotowej umowy określonej w § 11 umowy. 

8. Na każde żądania Zamawiającego oraz w określonym terminie, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć oświadczenie / oświadczenia o którym mowa w § 3 ust. 7 umowy. 

9. Brak przedłożenia w określonym terminie przez Wykonawcę ww. oświadczenia/oświadczeń 

o zachowaniu w poufności, upoważnia Zamawiającego do odmowy dopuszczenia wyznaczonego 

Personelu do wykonywania jakichkolwiek czynności w ramach przedmiotowej umowy. W takim 

przypadku Strony przyjmują powstanie po stronie Wykonawcy opóźnienia, co do obowiązku 

świadczenia przedmiotowej usługi. W trakcie wykonywanej umowy zaistniała okoliczność 

traktowana będzie jako nienależyte wykonywanie umowy. 



10. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić osoby wyznaczone do realizacji umowy na jego rzecz lub 

w jego imieniu oraz ewentualnego podwykonawcę o obowiązku, o którym mowa w powyższym 

paragrafie. Za jakiekolwiek działania lub zaniechania tych osób Wykonawca odpowiada jak  

za działania lub zaniechania własne. 

11. Wykonawca oraz jego Personel zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek 

sposób rozpowszechniać jakichkolwiek informacji/danych pozyskanych w toku realizowanej umowy 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) zapewnienia Wykonawcy dostępu do obiektów w celu umożliwienia realizacji umowy, 

b) nieodpłatnego udostępniania wykonawcy źródła poboru energii elektrycznej oraz wody – 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do udostępniania Wykonawcy w obiekcie objętym przedmiotem 

umowy, pomieszczeń przeznaczonych do składowania środków i sprzętu, o których mowa  

w § 1 ust. 4 umowy. 

3. Karty/ klucze do pomieszczeń, w których Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności 

związane z utrzymaniem czystości będą udostępniane Wykonawcy na portierni obiektu, o którym 

mowa w § 1 umowy. 

4. W sprawach dotyczących jakości i sposobu wykonywania usług Strony porozumiewać się będą 

w formie pisemnej. 

5. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu i nadzorowania wykonania umowy jest: 

………………………………., adres poczty elektronicznej: ……………………………………., numer 

telefonu: ………………………………………, lub osoba zastępująca. 

6. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: ………………………………….., adres 

poczty elektronicznej: …………………………….., numer telefonu: …………………………………….. 

7. Strony ustalają, że wszelka korespondencja dotycząca spraw związanych z realizacją 

przedmiotowej umowy, w tym uwag w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, odbywać  

się będzie za pomocą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru. 

8. Strony zgodnie postanawiają, że ustalenia dokonane drogą telefoniczną, które nie zostaną 

potwierdzone w sposób określony w § 4 ust. 7 umowy, nie są wiążące. 

9. Strony wzajemnie oświadczają, iż posiadają zgodę osób, o których mowa w § 4 Umowy  

do przetwarzania ich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru 

telefonu oraz że te dane przetwarzane będą przez strony wyłącznie dla potrzeb wykonywania 

niniejszej umowy, przez okres jej trwania oraz przez czas niezbędny do rozliczenia przedmiotowej 

umowy. 

§ 5 

1. Pracownicy Wykonawcy – postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę: 

1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę (stosunek pracy w rozumieniu art. 22  § 1 Kodeksu pracy) wszystkich osób, 

świadczących usługę sprzątania pomieszczeń biurowych u Zamawiającego, w wymiarze czasu 



pracy nie mniejszym niż wynikającym z liczby godzin, które dany pracownik przepracuje  

na rzecz Zamawiającego wykonując przedmiotową usługę. 

2) Dla Części 1: 

Zamawiający wymaga stałej obecności co najmniej jednej osoby z personelu Wykonawcy  

na terenie obiektu w ilości 2 godzin dziennie, pomiędzy 10.00 a 12.00. 

Do zakresu obowiązków takiej osoby należeć będzie: dezynfekcja klamek, balustrad, kranów, toalet 

oraz innych powierzchni płaskich w budynku Zamawiającego w trakcie godzin urzędowania. 

3) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji Umowy powinno trwać przez cały 

okres realizacji niniejszej Umowy. 

4) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed 

zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca będzie zobowiązany  

do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika na podstawie umowy o pracę; 

5) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej na dzień przed 

rozpoczęciem świadczenia usług, wykazu (imiennej listy) osób realizujących przedmiot Umowy, 

a następnie do bieżącego aktualizowania wykazu w toku realizacji Umowy; 

6) wraz z listą Wykonawca dla osób zatrudnionych na umowę o pracę przedłoży oświadczenie, 

o którym mowa w pkt 10) lit. a. lub zanonimizowane kopie umów o pracę, o których mowa w pkt  

10) lit. b.; 

7) zmiana imiennej listy osób nie wymaga aneksu do Umowy; 

8) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z Podwykonawcami stosownych 

zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę oraz zapisów 

umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego 

obowiązku, 

9) Zamawiającemu z tytułu wykonania przedmiotu Umowy w zakresie zatrudnienia osób  

na umowę o pracę, będą przysługiwały uprawnienia określone poniżej, w pkt 10); 

10) w trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowód w celu potwierdzenia 

spełnienia  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  Wykonawcę  lub 

Podwykonawcę, osób wykonujących prace. Dowody, o których mowa powyżej to np.: 

a. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; 

oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

lub 

b. poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 



Podwykonawcy; kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników); imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  

powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

lub 

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, 

lub 

d. poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników. 

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. 

§ 6 

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni ………………. osób/ osoby. 

2. W każdym przypadku gdy przedmiot zamówienia będzie realizowany przez mniejsza liczbę osób 

wskazanych w § 6 ust. 1 umowy, na Wykonawcę zostanie nałożona kara umowna w wysokości 5% 

miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 2 

umowy, która zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. Zamawiający ma prawo do wielokrotnego naliczenia kary umownej o której mowa w § 7 ust. 2 

umowy przy zaistnieniu ww. okoliczności. 

 

§ 7 

1. W zamian za świadczenie usługi wskazanej w § 1 umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości ……………………….. zł netto co stanowi 

…………………………………. zł brutto, zgodnie ze złożoną ofertą cenową stanowiącą Załącznik 

nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Wartość każdej faktury, za jeden miesiąc świadczenia usług, będzie opiewała na kwotę 

……………………………….. zł brutto, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Zapłata za świadczenie usługi nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę  

na koniec każdego miesiąca, w którym świadczona była przedmiotowa usługa, przelewem na jego 

konto podane w fakturze, w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 

5. Dane Zamawiającego niezbędne w celu wystawienia faktury: Wojewódzki Urząd Pracy 

w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, 70 – 383 Szczecin. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):  

851-26-80-829.  



6. Wykonawca zobowiązuje się umieścić na fakturze VAT numer rachunku bankowego, który został 

zgłoszony w organie podatkowym i umieszczony w rejestrze podatników VAT. 

 

§ 8 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia w zakresie: 

a) za niepodjęcie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 

zaprzestanie ich wykonywania w wysokości 2% miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za każdy dzień, w którym usługi nie są 

świadczone, 

b) za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 1% miesięcznego ryczałtowego 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za każde stwierdzone 

nienależyte wykonanie, 

c) z tytułu rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Zamawiającego 

z powodu niepodjęcia lub zaprzestania wykonywania lub niewykonania przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku gdy kary umowne przewidziane w § 8 ust. 1 niniejszej umowy nie pokryją w całości 

powstałej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania do pełnej wysokości. 

3. W przypadku naruszenia postanowień zawartej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy  

ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 8 ust. 1 lit. 

c) umowy. 

4. Ustala się, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, których strony mogą dochodzić  

na podstawie Umowy nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia. 

 

§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnych zmian okoliczności powodujących,  

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

3. Zamawiający może również wypowiedzieć umowę w przypadku naruszenia przez Wykonawcę 

istotnych postanowień niniejszej umowy, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszania 

w zakreślonym terminie z zagrożeniem wypowiedzenia umowy w tym trybie, z zachowaniem prawa 

do naliczenia kary umownej z tytułu określonym w § 8 ust. 1 lit. c umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać 

wynagrodzenia jedynie za wykonaną część przedmiotu umowy do odstąpienia bądź wypowiedzenia 

umowy. 



 

 

§ 10 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku  

do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia,  

co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 

1) Zmiana osób lub zwiększenie liczby – za cenę zaoferowaną w złożonej ofercie - osób niż 

zaoferowanych w ofercie cenowej do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2) Inne przyczyny zewnętrzne niezależnie od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością wykonywania umowy: w tym siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie 

przedmiotu umowy, zgodnie z SWZ i OPZ. 

2. Wprowadzenie zmiany będzie możliwa po uprzednim złożeniu stosownego uzasadnienia oraz 

dokumentów jakie były wymagane na etapie składania ofert. 

3. Wskazane powyżej zmiany wymagają zgody Zamawiającego w formie aneksu. 

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają  

na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą oraz po ich udokumentowaniu, 

dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez: 

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

umowy lub jej części; 

b) zmianę sposobu wykonywania usługi; 

c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub 

sposobu rozliczania wynagrodzenia wykonawcy; 

-o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 

pierwotnej umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa 

w ust. 4, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 4, Zamawiający,  

w uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4. 

6. Wszystkie powyższe postanowienia, o których mowa w § 10 ust. 1 - 5 umowy, stanowią katalog 

zmian na które, Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania  

do wyrażenia takiej zgody z możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. 

7. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 11 

Niniejsza umowa zakłada realizację przedmiotu zamówienia od dnia od 3 stycznia 2022 r.  

do 30 grudnia 2022 r. 

§ 12 

1. W przypadku gdy Wykonawca w treści oferty cenowej złożył deklarację, iż zatrudnia 

osobę/osoby wskazane w Kryterium nr 2 Włączenie do realizacji zamówienia, osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, zobowiązany jest na wezwanie 



Zamawiającego, do potwierdzenia dotrzymania ww. deklaracji, na każdym etapie realizacji umowy. 

Wykonawca musi wówczas przedłożyć kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie 

poświadczone za zgodność z oryginałem. 

2. Dokumentami wskazanymi w § 12 ust. 1 umowy są:  

a) dokumenty, które w sposób dostateczny potwierdzą przesłanki wskazane przez Wykonawcę 

w Kryterium nr 2, w zakresie zapewniającym ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, 

nr PESEL pracowników – zakres anonimizacji musi być zgodny z ww. przepisami ustawy; 

informacje potwierdzające przesłanki wskazane w przez Wykonawcę w ww. kryterium muszą być 

możliwe do zidentyfikowania, w tym imię i nazwisko osoby/ osób. 

3. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca na podstawie złożonych dokumentów nie 

potwierdzi okoliczności wskazanych w § 12 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowiązany będzie  

do wykazania się okolicznościami wskazanymi w § 12 ust. 1 umowy, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

4. Jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca nie potwierdzi w wyznaczonym czasie 

okoliczności wskazanych w § 12 ust. 1 i/lub ust. 3 umowy, bądź w przypadku opóźnienia trwającego 

dłużej niż 3 dni, w danym miesiącu, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 3% należnego 

miesięcznego wynagrodzenia wynikającego z umowy określonego w § 7 ust. 2 umowy. 

5. Zakres deklaracji dotyczącej Kryterium nr 2 wymagany jest przez cały okres realizacji zamówienia. 

6. Każda zmiana ww. osoby / osób została określona w § 10 umowy.  

7. W przypadku gdy Wykonawca w treści oferty cenowej, w Kryterium nr 3,  złożył deklarację,  

iż zapewni osobę pełniącą funkcję Koordynatora sprawdzającego jakość wykonywanej 

usługi, Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia każdej wizyty sprawdzającej u osoby 

upoważnionej ze strony Zamawiajacego a Zamawiający jest zobowiązany do prowadzenia „Karty 

wizyt Koordynatora”.  

8. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie wywiązuje się ze złożonej deklaracji 

Zamawiający naliczy, za każdą nieprzeprowadzoną wizytę sprawdzającą, karę umowną 

w wysokości 2% należnego miesięcznego wynagrodzenia wynikającego z umowy określonego  

w § 7 ust. 2 umowy. 

9. Zakres deklaracji dotyczącej Kryterium nr 3 wymagany jest przez cały okres realizacji zamówienia. 

10. Każda zmiana ww. osoby / osób została określona w § 10 umowy.  

 

§ 13 

Cel i przedmiot udostępnianych danych osobowych: 

1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązani są do przetwarzania danych osobowych 

zgodnie z treścią przedmiotu zamówienia, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zw. dalej RODO oraz 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz. 1781), a także innych 



powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązany jest to zapoznania się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej. 

3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazania, w imieniu Zamawiającego, poniższej treści 

klauzuli informacyjnej wynikającej z obowiązków art. 14. RODO osobom do kontaktu wskazanych 

przez Wykonawcę w § 4 ust. 5 i 6.  

 

Klauzula informacyjna - Informacje dotyczące administratora danych: 

1. Administratorem danych osobowych w zakresie przedmiotowego zamówienia jest Zamawiający  

tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie reprezentowany przez Dyrektora WUP p. Andrzeja 

Przewodę. 

2. Administrator danych odpowiada we własnym zakresie za zapewnienie zgodności ich przetwarzania 

z przepisami o ochronie danych osobowych. 

3. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie został powołany Inspektor ochrony danych 

osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@wup.pl lub pisemnie  

na adres Administratora. 

4. Dane osobowe osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz  

z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji/danych uzyskanych w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy zostają udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca oświadcza, iż posiada zgodę osób wyznaczonych do realizacji zamówienia,  

do przetwarzania ich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, dane kontaktowe oraz, że te 

dane przetwarzane będą przez Strony wyłącznie dla potrzeb wykonywania niniejszej umowy, przez 

okres jej trwania oraz celów podatkowych, rachunkowych i przez czas niezbędny do rozliczenia 

przedmiotowej umowy. 

6. Dane osobowe osób wskazanych w umowie do kontaktu między Stronami oraz udostępnione przez 

Wykonawcę dane osobowe osób do realizacji zamówienia przetwarzane będą na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji przedmiotowej umowy. 

7. Odbiorcami zgromadzonych danych osobowych osób wskazanych w umowie będą osoby lub 

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w tym przedmiotowa umowa. 

Dane mogą być przekazane także kurierom oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. 

8. Wykonawca oraz Zamawiający przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami  

w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy oraz celów podatkowych, rachunkowych  

i przez czas niezbędny do rozliczenia przedmiotowej umowy. 

9. Dane osobowe będą przechowywane u Zamawiającego przez okres wynikający  

z obowiązującego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

10. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych dotyczących bezpośrednio 

gromadzonych danych osobowych jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją przedmiotowej umowy. 



11. W odniesieniu do zgromadzonych danych osobowych osób wskazanych w umowie oraz 

udostępnionych przez Wykonawcę danych osobowych osób do realizacji zamówienia, decyzje nie 

będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

a) na podstawie art. 15 RODO, osoba której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, 

b) na podstawie art. 16 RODO, osoba której dane dotyczą posiada prawo do sprostowania swoich 

danych osobowych, 

c) na podstawie art. 18 RODO, osoba której dane dotyczą posiada prawo do żądania  

od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,  

o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie 

danych osobowych danej osoby narusza przepisy RODO. 

12. W odniesieniu do zgromadzonych danych osobowych osób, osoby której dane dotyczą,  

nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania zgromadzonych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

13. Gromadzone dane są przez Strony odpowiednio zabezpieczone oraz chronione z zastosowaniem 

środków technicznych i organizacyjnych, aby dane zgromadzone nie były zmieniane przez osoby 

nieupoważnione lub nie były udostępniane osobom nieupoważnionym. 

 

§ 14 

1. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

Załączniki:  

1. Opis przedmiotu zamówienia; 

2. Kserokopia oferta cenowej dla Części ……………….; 

3. Kserokopia opłaconej polisy ubezpieczeniowej …………………………………………………...; 

4. Wzór Oświadczenia o zachowaniu poufności. 

 

 

…..……………………….      …..………………………. 

Wykonawca        Zamawiający 

 

 



Załącznik nr 4 do umowy 

 

 

WZÓW 

Oświadczenie o zachowaniu poufności 

 

dotyczy realizacji Umowy nr WUP/ ….... /2021 

w ramach postępowania WUP.XVA.322.134.ABar.2021 

 

 

Oświadczam, że ja……………………………………………………… (imię i nazwisko osoby 

sprzątającej obiekt) zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji / danych 

uzyskanych w trakcie realizacji swoich zadań w obiekcie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,  

ul. A. Mickiewicza 41 w Szczecinie / Wydziału ds. Obsługi FGŚP, ul. Żubrów 3 w Szczecinie / Filii WUP 

w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a w Koszalinie*. 

W przypadku uzyskania nieuprawnionego dostępu do informacji / danych znajdujących się 

w siedzibie Zamawiającego, powiadomię niezwłocznie Pracodawcę/Zleceniodawcę, a uzyskane 

informacje zachowam w tajemnicy oraz nie będę udostępniać osobom trzecim - zarówno w trakcie 

obowiązywania umowy, jak i po jej zakończeniu. 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

data i Czytelny podpis osoby 

składającej oświadczenie 

 

 


