
UMOWA 

 
Zawarta w dniu ………………………. 2022 r., w Warszawie pomiędzy: 

 
Zamkiem Królewskim w Warszawie – Muzeum. Rezydencją Królów i Rzeczypospolitej 

z siedzibą w Warszawie przy Placu Zamkowym 4, 00–277 Warszawa, wpisanym do Rejestru Instytucji 

Kultury prowadzonego przez  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK: 19/92, 

posiadającym numer REGON: 000860582 oraz numer NIP: 526-000-13-12, reprezentowanym przez 

………………………………………….. – ……………………………………………….., zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

  

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

....................,  

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

...................., 

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

...................., 

reprezentowanym/ą przez: …………………………………………………………………………………………………..., 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, 

 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, każda z osobna zaś „Stroną”,  

 
zwana dalej „Umową”.  

 
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

……………………………………………………… – w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, 

zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24), zwanej dalej „PZP”– na obsługę transportu dzieł sztuki na 

wystawę „Pejzaże na porcelanie. Inspiracje malarskie z Bellottem w tle”, prowadzonego przez 

Zamawiającego pod sygn. postęp………………………………, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu ……………………….… 2022 r., po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy, jako najkorzystniejszej. 

 

Umowa będzie realizowana zgodnie z ………………………………………………………, poz. ………..… – 

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

 
§ 1 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompleksowej obsługi transportu dzieł sztuki (zwanych 

dalej łącznie „Obiektami”, każdy z osobna zaś „Obiektem”) na wystawę pod tytułem „Pejzaże na 

porcelanie. Inspiracje malarskie z Bellottem w tle.”, która będzie prezentowana w siedzibie 

Zamawiającego, w okresie od dnia 8 czerwca 2022 r. do dnia 4 września 2022 r., zwaną dalej 

„Wystawą”, co zwane dalej będzie „Przedmiotem Umowy”.  



2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy rzetelnie, terminowo, na warunkach 

w niej przewidzianych oraz z zgodnie z treścią obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, jak 

również: 

a) Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, sporządzonej przez Zamawiającego na 

potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Zamawiającego 

pod sygn. post ……………………………., zwanego dalej „Przetargiem”, 

b) Listą Obiektów przeznaczonych na Wystawę, stanowiącą załącznik numer 1 do SWZ, zwaną dalej 

„Listą”, której kopia stanowi załącznik numer 1 do Umowy i jej integralną część, 

c) Ofertą Wykonawcy złożoną w Przetargu, w tym formularzem cenowym, zwaną dalej „Ofertą”, 

której kopia stanowi załącznik numer 2 do Umowy i jej integralną część. 

3. Sposób dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia 

dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia wymagań, stosownie do treści przepisu art. 95 ust. 1 PZP 

określa § 9 Umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że: 

a) zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w SWS i Liście, 

b) otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, konieczne do prawidłowej realizacji 

Przedmiotu Umowy, 

c) w powyższym zakresie Wykonawca nie zgłasza żadnych zastrzeżeń. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak również, że dysponuje 

niezbędnym potencjałem (w szczególności materiałami, narzędziami, wyposażeniem lub urządzeniami, 

itp.), jak również osobami, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem 

zawodowym, koniecznymi do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. Na każde życzenie 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do okazania stosownych dokumentów, 

potwierdzających okoliczności faktyczne i prawne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.   

6. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową od pakowania, transportu i spedycji 

dzieł sztuki wystawioną przez firmę ubezpieczeniową w związku z prowadzeniem działalności 

gospodarczej na kwotę co najmniej 3 mln zł. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności przy realizacji zobowiązań 

wynikających z Umowy, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie w tym 

zakresie działalności gospodarczej. 

8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podmiotów, przy udziale i pomocy których będzie 

realizowany przez Wykonawcę Przedmiot Umowy tak, jak za działania i zaniechania własne. 

9. Wykonawca zobowiązuje się raportować na każde życzenie Zamawiającego postęp prac nad 

wykonaniem Przedmiotu Umowy oraz informować Zamawiającego o występowaniu sytuacji 

hamujących lub potencjalnie mogących zahamować postęp tych prac i innych zagrożeniach. 

10.  Wykonawca oraz podmioty, przy udziale i pomocy których będzie realizowany przez Wykonawcę 

Przedmiot Umowy zobowiązane są do przestrzegania zasad i przepisów BHP, ppoż. oraz przepisów 

porządkowych, a także wszelkich zaleceń konserwatorskich obowiązujących na terenie siedziby 

Zamawiającego, jak również na terenie siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotów użyczających 

Obiekty na Wystawę.  

11.  Zgodnym porozumieniem Stron, wszelkie szczegóły i działania dotyczące realizacji Przedmiotu 

Umowy przez Wykonawcę w zakresie nieuregulowanym jej treścią poprzedzone zostaną każdorazowo 

ustaleniami oraz uzgodnieniami Stron w tej mierze, dokonywanymi na bieżąco i w trybie roboczym 

przez ich upoważnionych przedstawicieli, o których mowa w treści ust. 12 niniejszego paragrafu, w tym 



przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zachowaniem formy 

dokumentowej.  

12.  Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłowym wykonaniem Przedmiotu Umowy oraz 

upoważnionymi do dokonywania ustaleń i uzgodnień, o których mowa w treści ust. 11 niniejszego 

paragrafu, nadto zaś do podpisania protokołu, o którym mowa w treści § 3 ust. 2 Umowy, są:  

a) ze strony Zamawiającego – Pani/Pan ………………………………………………………………………………… (adres e-

mail: ...............................@zamek-krolewski.pl, numer telefonu: +48 ……………….….) lub osoba ją/jego 

zastępująca, 

b) ze strony Wykonawcy – Pani/Pan …………………………… (adres e-mail: ………………………………………….,  

numer telefonu: ……………………………………….), 

zwani dalej łącznie „Przedstawicielami Stron”.  

13. Zmiana Przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych jest skuteczna każdorazowo z chwilą 

powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony z zachowaniem formy dokumentowej i nie wymaga 

zawarcia aneksu do Umowy. 

 
§ 2 

 
1. Powierzenie podwykonawcom realizacji części usług, objętych Przedmiotem Umowy przez 

Wykonawcę może nastąpić w zakresie, określonym w Ofercie.  

2. Wykonawca nie może rozszerzyć zakresu podwykonawstwa, o którym mowa w treści ust. 1 

niniejszego paragrafu, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, 

3. W przypadku zajścia okoliczności, o których mowa w treści ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca 

zobowiązuje się informować Zamawiającego na bieżąco o każdej zmianie danych dotyczących 

podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych podwykonawcach, którym zamierza powierzyć 

realizację Przedmiotu Umowy w danym zakresie. 

4. W celu zachowania niezakłóconej współpracy nad realizacją Przedmiotu Umowy Wykonawca 

zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu informacji, o których mowa w treści ust. 3 

niniejszego paragrafu nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od zmiany podwykonawców, a 

w przypadku zamiaru powierzenia danego zakresu usług, objętych Przedmiotem Umowy nowemu 

podwykonawcy nie później niż na dwa dni robocze przed planową zmianą.  

5. Korzystając w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy ze świadczeń podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest nałożyć na każdego z nich obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, 

reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie, w jakim odnosić się one będą do zakresu usług 

danego podwykonawcy. 

6. Wykonawca pozostaje gwarantem wykonywania i przestrzegania przez podwykonawców wszelkich 

zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie. 

7. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie nie wymagają dokonywania zmiany Umowy w 

formie aneksu. 

8. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca odpowiada za działania lub 

zaniechania podwykonawców tak, jak za działania lub zaniechania własne. 

 
§ 3 
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1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w dwóch etapach: 

a) Etap 1, obejmujący kompleksową obsługę transportu Obiektów przed otwarciem Wystawy – w 

terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 06 czerwca 2022 r., 

b) Etap 2, obejmujący kompleksową obsługę transportu Obiektów po zamknięciu Wystawy – w 

terminie od dnia od dnia 05 września 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. 

2. Prawidłowa realizacja usług, objętych danym etapem Przedmiotu Umowy, stosownie do treści ust. 

1 niniejszego paragrafu, stwierdzona będzie każdorazowo protokołem odbioru podpisanym przez 

Przedstawicieli Stron. 

3. Protokół odbioru, o którym  mowa w treści ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie sporządzony 

każdorazowo w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, niezwłocznie 

po zakończeniu realizacji usług, objętych danym etapem Przedmiotu Umowy.  

 
§ 4 

 
1. Tytułem wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę Zamawiający 

zobowiązuje się do zapłaty na jego rzecz kwoty ……………………………….. zł (słownie: 

………………………………………………………………………………………..) netto, powiększonej o obowiązującą 

stawkę podatku VAT w wysokości … %, to jest kwoty …………………………… zł (słownie: 

………………………………………………………………………………………….) brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w treści ust. 1 niniejszego paragrafu, płatne będzie w dwóch 

częściach, każdorazowo z zastosowaniem metody podzielonej płatności, tj.: 

a) część I w kwocie ………………………………….. zł (słownie:………………………………………) netto, powiększonej 

o obowiązującą stawkę podatku VAT w wysokości … %, to jest w kwocie …………………………… zł (słownie: 

………………………………………………………………………………………….) brutto – tytułem wynagrodzenia za 

wykonanie pierwszego etapu Przedmiotu Umowy, stosownie do treści § 3 ust. 1 lit. a) Umowy – w 

terminie ………. dni od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej 

faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę; 

b) część II w kwocie ………………………………….. zł (słownie:………………………………………) netto, 

powiększonej o obowiązującą stawkę podatku VAT w wysokości … %, to jest w kwocie 

…………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………………………….) brutto – 

tytułem wynagrodzenia za wykonanie drugiego etapu Przedmiotu Umowy, stosownie do treści § 3 ust. 

1 lit. b) Umowy – w terminie …………. od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

3. Wynagrodzenie, wskazane w treści ust. 2 lit. a) i lit. b) niniejszego paragrafu płatne będzie na 

podstawie faktury VAT Wykonawcy, której podstawą wystawienia będzie każdorazowo podpisany bez 

zastrzeżeń przez Zamawiającego protokół odbioru, o którym mowa w treści § 3 ust. 2 Umowy. 

4. Za termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w treści ust. 2 niniejszego paragrafu uznaje się 

każdorazowo dzień, w którym Zamawiający poleci swemu bankowi przelać na rachunek bankowy 

Wykonawcy kwotę, wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. W przypadku zwłoki Zamawiającego w realizacji płatności wynagrodzenia, o którym mowa w treści 

ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych za 

każdy dzień zwłoki w zapłacie.  

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 



7. Zgodnym porozumieniem Stron, Zamawiający uprawniony jest do potrącania zastrzeżonych w 

dalszej części Umowy kar umownych z wynagrodzenia, należnego Wykonawcy z tytułu realizacji 

Przedmiotu Umowy.  

8. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie od Wykonawcy faktur VAT, o których mowa w treści 

niniejszego paragrafu, pocztą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail, kierowanej na 

następujący adres: kancelaria@zamek-krolewski.pl. 

9.  W przypadku osobistego doręczania Zamawiającemu przez Wykonawcę którejkolwiek z faktur VAT, 

o których mowa w treści niniejszego paragrafu, miejscem doręczenia jest Kancelaria Główna 

Zamawiającego.  

 
§ 5 

 
1. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy podczas 

świadczenia usług, objętych Przedmiotem Umowy.  

2. Zamawiający dokona na swój koszt ubezpieczenia Obiektów od zdarzeń losowych podczas 

transportu, pobytów przejściowych w miejscach pakowania, magazynach, obiektach celnych i innych 

miejscach w trakcie transportu oraz podczas ekspozycji i w miejscach składowania przed i po 

ekspozycji, aż do chwili umieszczenia przedmiotu ubezpieczenia w miejscu wskazanym przez 

Ubezpieczającego / Ubezpieczonego. 

 
§ 6 

 
1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę: 

a) Przedmiotu Umowy w zakresie, określonym w treści § 3 ust. 1 lit. a) Umowy 

lub 

b) Przedmiotu Umowy w zakresie, określonym w treści § 3 ust. 1 lit. b) Umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego tytułem kary umownej 15 % wysokości 

wynagrodzenia, wskazanego odpowiednio w treści § 4 ust. 2 lit. a) lub lit. b) Umowy, przy czym suma 

kar umownych, powstałych z w/w tytułów nie może przekroczyć 30 % wysokości wynagrodzenia, 

wskazanego w treści § 4 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku wykonania przez Wykonawcę: 

a) Przedmiotu Umowy w zakresie, określonym w treści § 3 ust. 1 lit. a) Umowy, z opóźnieniem – to 

jest po upływie wskazanego tam terminu 

lub 

b) Przedmiotu Umowy w zakresie, określonym w treści § 3 ust. 1 lit. b) Umowy, z opóźnieniem – to 

jest po upływie wskazanego tam terminu, 

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego tytułem kary umownej 10 % wysokości 

wynagrodzenia, wskazanego odpowiednio w treści § 4 ust. 2 lit. a) lub lit. b) Umowy, przy czym suma 

kar umownych, powstałych z w/w tytułów nie może przekroczyć 20 % wysokości wynagrodzenia, 

wskazanego w treści § 4 ust. 1 Umowy. 

3. W przypadku nienależytego wykonania przez  

a) Przedmiotu Umowy w zakresie, określonym w treści § 3 ust. 1 lit. a) Umowy 

lub 

b) Przedmiotu Umowy w zakresie, określonym w treści § 3 ust. 1 lit. b) Umowy, 
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Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego tytułem kary umownej 5 % wysokości 

wynagrodzenia, wskazanego odpowiednio w treści § 4 ust. 2 lit. a) lub lit. b) Umowy, przy czym suma 

kar umownych, powstałych z w/w tytułów nie może przekroczyć 10 % wysokości wynagrodzenia, 

wskazanego w treści § 4 ust. 1 Umowy. 

4. Zapłata należności, o których mowa w treści ust. 1 – 3 niniejszego paragrafu następować będzie 

każdorazowo w terminie 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty pod 

rygorem nieważności. 

5. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 

6. Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 30% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.  

7. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli 

wysokość poniesionej przez niego szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę przewyższy sumę naliczonych kar umownych. 

8. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy. 

9. Przez nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy Strony rozumieją w szczególności: realizację 

transportu Obiektów na Wystawę w sposób niezgodny z treścią Umowy lub SWZ lub Listą lub Ofertą.  

 
§ 7 

 
1. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub 

bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność, skuteczność lub możliwość 

wyegzekwowania pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób 

oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta. 

2. W sytuacji, o której mowa w treści ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony zobowiązują się zawrzeć 

aneks do Umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i 

ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub 

bezskutecznych. 

3. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia do treści postanowień zastępczych zastosowanie będą 

miały przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 8 

 
Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących Stron, 

w szczególności dotyczących prowadzonej przez Strony działalności, danych ekonomicznych, 

marketingowych, handlowych, technicznych, strategicznych, organizacyjnych, uzyskanych w związku z 

realizacją Umowy, chyba że jedna Strona uprzednio zwolni drugą Stronę na piśmie z takiego obowiązku 

lub obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. Obowiązek 

zachowania poufności wiąże w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu. 

 
§ 9 

 
1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy będzie realizowany przez osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 2020.07.30) na pełen etat, z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, o 

którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 



(Dz.U.2020.2207 t.j. z dnia 2020.12.10) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 

września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości 

minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U.2020.1596 z dnia 2020.09.16) i odpowiednimi 

regulacjami prawnymi wprowadzonymi w życie po dacie zawarcia Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, na każdym etapie realizacji Umowy, uprawnień 

Wykonawcy i jego pracowników, w szczególności poprzez okazanie kopii odpowiednich dokumentów 

poświadczających zgodność z prawdą oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w treści ust. 1 

niniejszego paragrafu.   

3. W trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę Zamawiający uprawniony jest do 

podejmowania w stosunku do niego czynności kontrolnych w zakresie spełniania wymogu zatrudnienia 

pracowników bezpośrednio realizujących kompleksową obsługę transportu Obiektów na Wystawę na 

podstawie umowy o pracę. 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 na miejscu wykonywania świadczenia. 

Dokumenty składane Zamawiającemu w formie kopii będą przez Wykonawcę poświadczone za 

zgodność z oryginałem. 

4. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia pracowników bezpośrednio realizujących 

kompleksową obsługę transportu Obiektów na Wystawę na podstawie umowy o pracę, to jest: 

a) oświadczenie Wykonawcy 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, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o 

pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników (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 i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,  

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 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 kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników; imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji; 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego co do przestrzegania przez Wykonawcę 

obowiązujących przepisów Prawa Pracy, Zamawiający zwróci się z odpowiednim wnioskiem do 

Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w stosunku do Wykonawcy.  



 
§ 10 

 
1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Ewentualne spory na tle zawarcia i realizacji postanowień Umowy rozstrzygane będą przez Strony 

w pierwszej kolejności na drodze polubownej; w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez Strony 

w ten sposób, w okresie 30 dni od dnia zaistnienia sporu między Stronami, właściwym do jego 

rozstrzygnięcia będzie odpowiedni sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieunormowanych postanowieniami Umowy odpowiednie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych oraz Prawa Przewozowego.  

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.  

 
Załączniki:  

− Lista – zał. nr 1 

− Oferta – zał. nr 2  

 
PODPISY STRON 

 
ZAMAWIAJĄCY                   WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokonano wstępnej kontroli na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz.U.2021.305 t.j. z dnia 2021.02.18). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


