
 

            W-11/TA/2021 

 

 

Wzór umowy  

 

zawarta w dniu ……………..  roku w Zielonej Górze pomiędzy: 

Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 

26, firma wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000596211, kapitał zakładowy 10 300,00 zł. 

NIP 973-10-25-315                             REGON 970773231 

zwanym dalej Zamawiającym – w imieniu której działają: 

…………………………………………… 

a 

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

 

REGON  …………….            NIP  ………………..                      KRS  …………… 

 

zwanym  dalej  Wykonawcą, w imieniu którego działają: 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………... 

2. ………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. Poz. 

2019), zwaną dalej ustawą. 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest usługa całodobowej fizycznej ochrony osób, obiektów i mienia na terenie i w obiektach 

Zamawiającego określona w załączniku nr 1 do umowy. 

 

§ 2 

1. Prawa Wykonawcy. 

Wykonawca  przy wykonywaniu zadań ochrony w granicach ochranianych obiektów i obszarów Zamawiającego ma     

prawo do: 

1) sprawdzania  uprawnień do przebywania  na lub w obiektach Zamawiającego oraz legitymowania osób, w celu 

ustalenia ich tożsamości, 

2) wezwania osób do opuszczenia  obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie 

chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku, 

3) niezwłocznego reagowania na wszelkie nieprawidłowości w granicach określonych w umowie i zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

4) nieodpłatnego korzystania ze wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń socjalnych oraz węzła sanitarnego 

wraz z mediami, którego dostosowanie  i bieżące utrzymanie w czystości oraz stanie technicznym należy do 

obowiązków Wykonawcy. 

2. Obowiązki Wykonawcy. 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie realizacja przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami:   

1) ochrona przed włamaniem do obiektów, 

2) ochrona przed zaborem lub uszkodzeniem wyposażenia obiektów oraz dokumentów, 

3) interwencje wobec osób zakłócających porządek wewnątrz obiektów i poza nimi, oraz fizyczna bezpośrednia 

ochrona osób w przypadku otrzymania informacji o zagrożeniu, 

4) natychmiastowe reagowanie na sygnalizację włamaniową i zaistnienia pożaru, rozpoznanie przyczyny sygnału 

i powiadomienie Policji lub Państwowej Straży Pożarnej  w czasie nie dłuższym niż 3 minuty od wystąpienia 

zdarzenia, przy odpowiedzialności  Wykonawcy za skutki zdarzeń, jakie mogą wyniknąć z powodu opóźnienia 

reakcji na sygnał, 



5) przenoszenie materiałów do badań, krwi i jej pochodnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Zamawiającego 

oraz między Zamawiającym a Stacją Krwiodawstwa: 

a) czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5) wykonywane będą wyłącznie przez pracowników Wykonawcy, 

którzy powinni posiadać stosowne przeszkolenie w tym zakresie, 

b) Zamawiający przeszkoli na własny koszt i we własnym zakresie wskazanych przez Wykonawcę pracowników 

Wykonawcy, 

c) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu imienną listę zatrudnionych osób i zobowiązuje się do informowania 

na bieżąco o każdorazowych zmianach w zatrudnieniu celem możliwości przeszkolenia nowo zatrudnionych 

pracowników Wykonawcy. 

6) wyposażenie wszystkich pracowników Wykonawcy w środki  łączności  bezprzewodowej (telefony  komórkowe) 

oraz stosowanie ich  do wykonywanych zadań, 

7) zapewnienie wykonania przez pracowników Wykonawcy, poleceń upoważnionych pracowników Zamawiającego, 

dotyczących bieżących sytuacji, 

8) prowadzenie księgi dyżurów, wpisywanie informacji o objęciu dyżuru oraz wszelkich zdarzeniach zaistniałych 

w trakcie pełnienia służby, i umożliwienie do niej wglądu upoważnionym pracownikom Zamawiającego,   

9) zapoznanie pracowników Wykonawcy z regulaminem organizacyjnym, przepisami bhp i ppoż., 

10) dysponowanie samochodami grup interwencyjnych, których zadaniem będzie, w przypadku zgłoszenia zagrożenia 

lub potrzeby wsparcia, dotarcie do wskazanego obiektu w godzinach szczytu w czasie nie dłuższym niż 10 minut, 

natomiast w godzinach nocnych nie dłuższym niż 5 minut. 

11) w razie zagrożenia mienia w strzeżonym obiekcie Wykonawca zobowiązany  jest podjąć czynności zmierzające 

do zapobieżenia powstania szkody, a w razie jej zaistnienia, do ograniczenia jej rozmiarów oraz do 

natychmiastowego powiadomienia  Zamawiającego, Policji, Straży Pożarnej, 

12) Wykonawca wprowadzi elektroniczny system monitoringu pracy swoich pracowników z możliwością wglądu 

przez Zamawiającego w czasie rzeczywistym, 

13) wydawanie i odbieranie przed i po zakończeniu pracy kluczy od samochodów służbowych pomieszczeń 

biurowych, technicznych itp. od  upoważnionych osób wraz z prowadzeniem rejestru wydanych i zdanych kluczy, 

14) udostępnienie pomieszczeń w dniach wolnych od pracy wyłącznie osobom upoważnionym. 

 

                § 3 

1. Zamawiający zgodnie z przepisami art. 95 ust. 1 ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawców, na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 

tj. całodobowej fizycznej ochrony osób, obiektów i mienia na terenie i w obiektach zamawiającego. 

2. Przed zawarciem niniejszej umowy wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

oświadczenie, że czynności o których mowa w ust. 1 będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę 

o pracę ze wskazaniem liczby osób wykonujących te czynności. 

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

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

ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 

4) zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy, o przeprowadzenie u Wykonawcy lub podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy kontroli. 

4. W trakcie realizacji niniejszej umowy 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 lub dalszego 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji umowy: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego 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 i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub 

dalszego 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). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 

pracowników, z pozostawieniem jedynie pierwszych liter imion i nazwisk). Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 



3) 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; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z pozostawieniem jedynie pierwszych liter imion i nazwisk. 

5. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy 

spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących wskazane 

w ust. 1 czynności. 

 

 § 4 

Nadzór nad prawidłową realizacją zadań wynikających z niniejszej umowy wykonywać będą : 

1) ze  strony  Zamawiającego –  Elwira Szymańska– telefon 68 32 965 64 

2) ze strony   Wykonawcy –  ………………  – telefon ……………….. 

 

§ 5 

1. Wartość przedmiotowej umowy  wynosi: ……………….. złotych, słownie zł: ……………… . 

2. Kwota ustalona w ust. 1 zawiera podatek VAT w wysokości ……………………..zł.. 

3. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie w 

wysokości: ……………. złotych, słownie zł: …………………………………., w tym podatek od towarów i usług 

(VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami płatne w formie polecenia przelewu na podstawie miesięcznej faktury 

VAT wystawionej w ostatnim dniu miesiąca, w którym dokonano usługi, na rachunek bankowy wskazany w tej 

fakturze. 

4. Zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie, o  którym  mowa  w  ust. 3 pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy związane 

z wykonaniem usługi,  nie  może  ulec zwiększeniu w całym okresie obowiązywania umowy. 

5. Faktura VAT musi być wystawiona w języku polskim. Faktura VAT zostanie dostarczona do Zamawiającego 

najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym powinna być wystawiona zgodnie z ust. 3 do sekretariatu  

Zamawiającego lub elektronicznie w formacie pdf na adres sekretariat2@szpital.zgora.pl lub za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), po stwierdzeniu wykonania usługi W przypadku faktury papierowej 

nie może być ona wypisana ręcznie ani drukowana na drukarce igłowej. 

6. Należność określona w fakturze VAT będzie płatna przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy w 

terminie 60 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem formalnym i rachunkowym faktury VAT. 

7. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę dokumentów korygujących do faktury VAT, termin o którym mowa w 

ust. 6 liczony będzie od daty wpływu ostatniego dokumentu korygującego. 

8. Faktury, na których będzie figurował rachunek bankowy spoza „Białej Listy", będą traktowane, jako faktury 

nieprawidłowe, niepodlegające zapłacie do czasu dokonania stosownych korekt. W przypadku, gdy pomiędzy 

wystawieniem faktury, a terminem płatności Wykonawca dokona zmiany rachunku bankowego w „Białej Liście" i na 

dzień zapłaty nie dokona On stosownej korekty, taka faktura również będzie uznana za nieprawidłową, co skutkować 

będzie wstrzymaniem płatności. Żaden z powyższych przypadków nie stanowi opóźnienia uprawniającego 

Wykonawcę do odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych roszczeń wobec Zamawiającego. 

9. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień złożenia przelewu w banku przez Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 34 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy  tj. od dnia ………………….do 

dnia……………………….. 

2. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie 

niezgodności świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, Zamawiający może 

rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ją 

rozwiązać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do dnia jej rozwiązania albo 

odstąpienia przez Zamawiającego. 

4. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

1. Strony przewidują możliwości wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowego; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na 

podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 



d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

-  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy i zostanie to udowodnione, a 

Strony dochowają ciążących obowiązków, o których mowa w ust. 3 i 5. 

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy dojdzie do zmiany: 

a) określonej w ust. 1 lit. a, wysokość wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, zostanie zmieniona 

maksymalnie o kwotę podatku od towarów i usług lub akcyzy wyliczoną według zmienionej stawki podatku. 

b) określonej w ust. 1 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie maksymalnie o wartość zmiany 

całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienia do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia; 

c) określonej w ust. 1 lit. c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie maksymalnie o wartość całkowitego kosztu 

Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany lub zaoszczędzi 

na wprowadzonej zmianie przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego; 

d) określonej w ust. 1 lit. d,  składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom pracy zostanie zmieniony 

maksymalnie o wysokość zmiany składek z tytułu składek na pracownicze plany kapitałowe z tym, że zmiany te 

mogą nastąpić nie wcześniej niż po 12 miesiącach obowiązywania umowy. 

3. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 1, Wykonawca lub Zamawiający będzie uprawniony do 

złożenia pisemnego wniosku do drugiej Strony o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. W pisemnym 

wniosku należy przedstawić wyczerpujące uzasadnienie dla zmiany wynagrodzenia, w tym w szczególności do 

przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany określone w ust. 

1 wpłynęły na zmianę kosztów wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wniosek musi również zawierać 

określenie kwoty, o jaką ma ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy. Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest 

wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa powyżej, do 30 dni od daty ogłoszenia zmian, o których mowa w ust. 1, 

pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeń, a następnie przeprowadzenia negocjacji w celu udowodnienia 

wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

4. W terminie 30 dni od przedłożenia pisemnego wniosku, o którym mowa w ust.3 druga Strona pisemnie ustosunkuje 

się do niego, uwzględniając go w całości albo wnosząc swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń, 

Strony przystąpią do negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w terminie 14 dni 

od dnia dostarczenia tych zastrzeżeń. 

5. W toku weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 3, Strony mają możliwość wezwania drugiej Strony do złożenia 

dodatkowych wyjaśnień, kopii dokumentów źródłowych lub wyliczeń, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności 

zmiany wysokości wynagrodzenia. 

6. W przypadku zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie należne z uwagi na okoliczności, o których mowa w 

ust. 1, zmiany obowiązują od dnia wejścia w życie zmian z postanowienia ust.  

 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 0,2%  kwoty wymienionej w § 5 ust 1 niniejszej umowy za każdy  przypadek wykonywania czynności 

przenoszenia materiałów do badań, krwi i jej pochodnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi 

Zamawiającego oraz między Zamawiającym a Stacją Krwiodawstwa przez pracownika Wykonawcy 

nieposiadającego przeszkolenia; 

2) 20% kwoty  wymienionej w § 5 ust 1 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron 

od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca; 

3) 1% wartości usług będących przedmiotem niniejszej umowy objętych daną fakturą VAT w przypadku 

nieprawidłowego jej wystawienia; 

4) 0,5% wartości usług objętych daną fakturą, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku przekroczenia 

terminu dostarczenia faktury, o którym mowa w § 5 ust. 5. niniejszej umowy; 

5) 0,1 % kwoty wymienionej w § 5 ust 1 niniejszej umowy za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których 

mowa w § 3 ust. 2 i 4  niniejszej umowy; 

6) 0,1 % kwoty wymienionej w § 5 ust 1 niniejszej umowy za zwłokę w przedłożeniu Odpisu polisy o którym 

mowa w § 9 ust.1 niniejszej umowy 

7) 0,1 % kwoty wymienionej w § 5 ust 1 niniejszej umowy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art.439 

ust 5 ustawy; 

8) 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek zatrudnienia niezgodnego 

z postanowieniami § 3 ust. 1  niniejszej umowy; 

8a) 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek nieobsadzenia w pełnym zakresie 

czasowym całej zmiany dyżurowej ilości pracowników na danej zmianie; 

8b) 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek uniemożliwienia kontroli przez 

Zamawiającego wykonania umowy,  w tym  stosownie do postanowień § 2 ust. 2 pkt 12 niniejszej umowy 



2. Koszt korespondencji w sprawie kar umownych naliczonych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy obciąża 

Wykonawcę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań, o których mowa w § 1 Zamawiający ma prawo do realizacji 

wykonania zastępczego przedmiotowej usługi bez osobnego upoważnienia sądowego. 

5. Wykonanie zastępcze, o którym mowa w ust. 4 nie wyklucza możliwości żądania przez Zamawiającego kar 

umownych określonych w ust.1  niniejszego paragrafu. 

6. Kary umowne są niezależne od siebie i kumulują się. 

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć zamawiający nie może przekroczyć 

40% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

8. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych , Zamawiającemu przysługuje prawo do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do utrzymywania ważnego ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszej 

umowy na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 złotych. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca ma 

obowiązek udokumentowania posiadania ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do  pokrycia strat finansowych za skradzione lub uszkodzone mienie znajdujące się na 

terenie chronionym w przypadku udowodnionej nieskutecznej ochrony, do wysokości  kwoty ubezpieczenia od  

Odpowiedzialności Cywilnej Wykonawcy wynikającej z zawartej przez Wykonawcę zgodnie z ust. 1 umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego w przypadku poniesienia strat jak 

w ust. 2 przewyższających wysokość kwoty ubezpieczenia Wykonawcy. 

4. Odpis polisy stanowiącej dowód zawarcia w/w umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 14 dni 

od zawarcia niniejszej umowy. 

 

§ 10 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

a w szczególności z wymaganiami wynikającymi z: 

1) ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, 

2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz 

wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach, 

3) ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych, 

4) ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw, 

5) planu przygotowań Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na potrzeby 

obronne państwa (dokument wewnętrzny). 

 

§ 11 

1. Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może w jakiejkolwiek formie przewidzianej 

obowiązującym prawem zmienić wierzyciela Zamawiającego, zbyć na osoby trzecie ani ustanowić zabezpieczeń na 

wierzytelnościach wynikających z niniejszej umowy. 

2. Powyższe zastrzeżenie, do spraw związanych z realizacją umowy, dotyczy również ustanowienia przez Wykonawcę 

zarządu wierzytelnością oraz zawierania umów w zakresie zarządzania płynnością. 

3. Czynności dokonane niezgodnie z ust. 1 będą uznane za nieważne i mogą stanowić podstawę dla Zamawiającego do 

odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy. 

 

                                                                                                § 12 

1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy - w tym także braku pokrycia przez Wykonawcę szkody - Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w jednej lub kilku formach (zgodnie ze swoim wyborem) określonych w art. 450 ustawy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% kwoty wymienionej w § 5 ust. 1. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione do chwili zawarcia umowy. 

4. W przypadku braku prawidłowego wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy przez Wykonawcę przed zawarciem 

umowy. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy z tej przyczyny traktowanej jako przyczyna leżąca po  

stronie Wykonawcy, ze skutkiem przewidzianym w §8 ust. 2 umowy. 

 

 

§ 13 

Oprócz przypadków przewidzianych w kodeksie cywilnym, w innych przepisach niniejszej umowy oraz w Ustawie prawo 

zamówień publicznych Zamawiający może również rozwiązać niniejszą umowę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy gdy: 



1) Wykonawca nie utrzyma w okresie wykonywania umowy ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1, 

2) Wykonawca, w przypadku wniesienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w innej formie niż pieniężna, 

nie utrzyma ważności tego zabezpieczenia w czasie trwania umowy 

3) W sposób powtarzający się w trakcie trwania umowy będzie dochodzić do zdarzeń sankcjonowanych karami 

umownymi opisanych w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 

  

§ 14 

Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i będzie dopuszczalna w granicach 

unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych w formie dwustronnie podpisanego aneksu do umowy. 

 

§ 15 

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 8 marca 2013 r, 

o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz Ustawy prawo zamówień publicznych. 

2. Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

 

§ 16 

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego 

miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§17 

Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

    

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

 

 

 

 


