PROJEKT UMOWY
Przedmiot zamówienia:
Wynajem i serwis odzieży dla pracowników ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

ZGOK/PN/59/2018

UMOWA NR .............................
Niniejsza Umowa została zawarta w Olsztynie w dniu …………………. roku pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. siedziba: 10-410 Olsztyn
ul. Lubelska 53, zarejestrowaną w dniu 8 marca 2002 roku, pod numerem 0000097877,
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP 739-29-54369, REGON 510734049, numer rejestrowy BDO: 000027736, kapitał zakładowy
w wysokości 22 188 500 zł, wniesiony w całości
zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”
reprezentowaną przez:
Pana Marka Bryszewskiego – Prezesa Zarządu
Pana Michała Lubienieckiego – Wiceprezesa Zarządu
a
…………………………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej: “Wykonawcą” lub „Stroną”, reprezentowanym przez:
………………………………………………………….

Mając na uwadze fakt, że:
1. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) (dalej: ustawa PZP), na podstawie Oferty
Wykonawcy z dnia ………….……………roku;

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie
ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, tel. 89 555 20 10, email: zgok@zgok.olsztyn.pl,
REGON 510734049, NIP 739-29-54-369, numer rejestrowy BDO: 000027736
KRS 0000097877 Sąd Rejonowy w Olsztynie, Kapitał zakładowy wniesiony 22 188 500 zł

2.

Wykonawca posiada stosowne uprawnienia oraz zdolność techniczną i finansową do
wykonania przedmiotu umowy;
Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:
§1
Interpretacja

1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
1.1. Załącznik nr 1 – Instrukcja dla Wykonawców wraz z ewentualnymi odpowiedziami na
pytania Wykonawców zadane w toku postępowania przetargowego dotyczącymi
wyjaśnienia treści SIWZ;
1.2. Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);
1.3. Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy;
1.4. Załącznik nr 4 – Formularz rzeczowo-cenowy;
1.5. Załącznik nr 5 – Umowa powierzenia danych osobowych
2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych
w pkt 1.1. – 1.5. w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii,
pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Umowie, a następnie w dokumentach
wymienionych we wskazanej w ust.1 kolejności.
3. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie
mają wpływu na interpretacje niniejszej Umowy.
§2
Oświadczenia i odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że:
1.1.

posiada wiedzę, doświadczenie, możliwości oraz odpowiednie zaplecze
techniczne, niezbędne do poprawnego i terminowego wykonania umowy,

1.2.

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte
wykonanie przedmiotu umowy;

1.3.

posiada

wdrożoną,

sprawdzoną

technologią

prania

z

dezynfekcją,

odpowiadającą swoim rodzajem do objętej niniejszą umową,
1.4.

wdrożoną, sprawdzoną technologię identyfikacji odzieży wraz z elektronicznym
generowaniem raportów oraz dostępem do danych przez Zamawiającego

2. Ponadto Wykonawca oświadcza, że umowa zostanie wykonana zgodnie z przepisami
prawa, w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U z 2016 roku, poz. 922) oraz

Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
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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).
3. Wykonawca zobowiązuje się realizować powierzone zadania z zachowaniem najwyższej
profesjonalnej staranności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego oraz odpowiedzialności za wykonanie tej części prac.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców
w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.
4. W przypadku powierzenia części prac Podwykonawcom, Wykonawca odpowiada wobec
Zamawiającego

oraz

osób

trzecich

za

wszelkie

szkody

wyrządzone

przez

Podwykonawcę na osobach i/lub mieniu, jak również za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie niniejszej umowy.
§3
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest:
1.1. wynajem odzieży roboczej dla pracowników (użytkowników) Zakładu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (dalej: ZGOK),
wyspecyfikowanej w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy (OPZ) i w Formularzu
rzeczowo-cenowym w tabeli nr 1A pn. Wynajem – zamówienie podstawowe oraz
1.2. serwis odzieży roboczej i ochronnej, kamizelek odblaskowych, ręczników, rękawic
ochronnych,

płaszczy

przeciwdeszczowych

oraz

butów

wyspecyfikowanych

w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy (OPZ) i w Formularzu rzeczowo-cenowym w
tabeli nr 2A pn. Serwis – zamówienie podstawowe
zgodnie rodzajem, ilościami i warunkami opisanymi poniżej. Usługa serwisu obejmuje
odzież wynajmowaną od Wykonawcy oraz odzież (w tym: rękawice ochronne, kamizelki
odblaskowe, płaszcze przeciwdeszczowe, buty) i ręczniki stanowiące własność
Zamawiającego w zakresie, rodzaju i w ilościach wyszczególnionych w Opisie
Przedmiotu Zamówienia oraz w Formularzu cenowym.
2. W ramach niniejszego zamówienia (umowy), dopuszcza się skorzystanie z prawa opcji,

o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. Opcja zwiększająca zakres zamówienia
obejmuje wynajem i serwis T-shirtów dla pracowników, zgodnie z opisem zawartym w
Załączniku nr 2 do niniejszej umowy (OPZ) i w Formularzu rzeczowo-cenowym w tabeli
nr 1B pn. Wynajem – opcja i 2B pn. Serwis – opcja.
Prawo do żądania realizacji zakresu, o którym mowa powyżej (prawo opcji) jest
uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach
realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
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Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu. W przypadku skorzystania przez
Zamawiającego z prawa opcji w części lub pełnym zakresie, Wykonawca jest
zobowiązany do realizacji umowy w zakresie, w jakim Zamawiający z prawa opcji
skorzysta.
2. Miejscem dostaw serwisowanej odzieży jest siedziba Zamawiającego tj. Zakład
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie (dalej: ZGOK), ul. Lubelska
53, 10-410 Olsztyn.
3. Wynajem będzie świadczonya w okresie od stycznia do grudnia (dotyczy zestawu
całorocznego oraz uzupełnienia zimowego).
4. Usługa serwisu będzie świadczona dla:
4.1. zestawu całorocznego – w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia;
4.2. uzupełnienia zimowego – od 01 października do 30 kwietnia. Zamawiający
przewiduje możliwość przesunięcia ww. terminu w zależności od warunków
pogodowych. Ww. zmiana będzie następowała poprzez złożenie oświadczenia
Wykonawcy i nie będzie stanowiła zmiany umowy.
4.3. ręczników,

rękawic

ochronnych,

kamizelek

odblaskowych,

płaszczy

przeciwdeszczowych oraz butów: w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia.
§4
Termin Realizacji Umowy
1.

Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy
(jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2019 roku).

2.

W dniu podpisania umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz odzieży roboczej
objętych pierwszą dostawą.

3.

Pierwsza dostawa odzieży nastąpi w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę
w Ofercie, tj. w terminie ………… dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania
umowy i będzie obejmowała użytkowników wskazanych w wykazie, o którym mowa
w ust. 2.

4.

Wyposażenie w odzież nowego pracownika (użytkownika) będzie następować
w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w Ofercie, tj. w terminie ……. dni
kalendarzowych liczonych od daty powiadomienia.

5.

O zamiarze skorzystania z prawa opcji (wynajem i serwis T-shirtów), Zamawiający
powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem na min. 30 dni prze pierwszą dostawą objętą
opcją.
§5
Sposób realizacji umowy

1. Liczba użytkowników odzieży może ulegać zmianie w okresie realizacji umowy i będzie
wynikać z bieżącego zatrudnienia u Zamawiającego. Zmianę liczby użytkowników
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odzieży (zwiększenie lub zmniejszenie), Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić
w okresie rozliczeniowym.
2. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości odzieży w obrocie skutkuje dla stron od daty
protokolarnego przyjęcia lub zwrotu.
3. Odzież

używana,

wycofana

w

wyniku

zmniejszenia

zapotrzebowania

przez

Zamawiającego i odzież stanowiąca uzupełnienie zimowe, będzie wycofywana do
magazynu Wykonawcy.
4. Wykonawca ma prawo do ponownego użycia odzieży używanej będącej na jego stanie
magazynowym

dla

nowych

użytkowników,

po

dokonaniu

dopasowania

i przeznakowania.
5. Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

do

wydania

dyspozycji

przeznakowania

indywidualnego odzieży w czasie trwania umowy na koszt Wykonawcy.
6. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) korzystania z przedmiotu umowy w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz
w sposób zapewniający jego zużycie w stopniu wynikającym z jego prawidłowego
używania;
b) przechowywania przedmiotu umowy w sposób zgodny z jego właściwościami,
a w szczególności chroniący przed wilgocią i pleśnią.
8. W razie zagubienia odzieży lub uszkodzenia świadczącego o celowej dewastacji,
Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów wymiany lub dostawy nowej sztuki
odzieży roboczej, za cenę równą niezamortyzowanej wartości odtworzeniowej jednej
sztuki danego asortymentu odzieży roboczej, określonej w– Załączniku Nr 4 do umowy,
licząc od tygodnia w którym zostało pisemnie stwierdzone zdarzenie do chwili
zakończenia realizacji umowy. Okres amortyzacji odzieży w czasie trwania umowy
obliczany jest w okresach tygodniowych (1/156). Koszt danego zdarzenia uwzględniony
zostanie na najbliższej fakturze wystawionej przez Wykonawcę.
9. Stwierdzając

zniszczenie,

uszkodzenie

lub

zagubienie

odzieży,

Wykonawca

każdorazowo niezwłocznie informuje Zamawiającego określając rodzaj odzieży oraz jej
użytkownika.
10. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) dostawa odzieży roboczej, w ilości określonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla
każdego asortymentu, indywidualnie dopasowanej do poszczególnych pracowników
Zamawiającego, w terminie zadeklarowanym w Ofercie Wykonawcy, a liczonym od
daty podpisania umowy.
W przypadku braków ilościowych Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia
dostawy o brakujący towar w terminie zadeklarowanym dla wyposażenia nowego
użytkownika. Asortyment, który nie przejdzie odbioru jakościowego z wynikiem
pozytywnym, zostanie zastąpiony przez Wykonawcę asortymentem, takiego samego
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modelu, o takich samych parametrach i w terminie jak w zdaniu poprzednim.
Wszystkie koszty związane z odbiorem jak również wymianą wadliwych, niezgodnych
z zamówieniem lub brakujących wyrobów ponosi Wykonawca;
b) dostarczanie przedmiotu umowy zgodnego z treścią umowy;
c) konsultowanie z Zamawiającym na bieżąco wątpliwości związanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;
d) niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów;
e) utrzymanie odzieży w czystości oraz zapewnienia estetycznego i schludnego jej
wyglądu w okresie trwania umowy;
f)

każdorazowe pokwitowanie wykonanej usługi przez Wykonawcę i pracownika
Zamawiającego, polegające na odbiorze odzieży od Zamawiającego oraz jej dostawie
po wypraniu i/lub naprawie;

g) wymiana lub dopasowanie (o ile będzie możliwe) odzieży spowodowana zmianą
rozmiaru pracowników Zamawiającego;
h) dostawy odzieży dla nowozatrudnionych pracowników Zamawiającego w ciągu
………………… dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez
Zamawiającego.
11. Odzież może być serwisowana jedynie przez Wykonawcę, z częstotliwością określoną
w Załączniku nr 2 do umowy. Zamawiający nie ma prawa sam prać i konserwować
odzieży, ani zlecać tych czynności osobom trzecim.
12. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawcę, a w szczególności jakości, terminowości wykonania oraz
użycia właściwych materiałów.
§6
Komunikacja
1. Strony będą przekazywać sobie korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub w formie pisemnej.
2. Adresy do korespondencji – jak w preambule do umowy oraz:
a) dla Zamawiającego:
e-mail: …………………………………
nr tel…………………………………….
b) dla Wykonawcy:
e-mail: ……………………………………………
nr tel……………………………………..
3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są:
a) ze strony Zamawiającego:
.………………………………………………………….;
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b) ze strony Wykonawcy:
…………………………………………………………….
4. Strony zobowiązują się informować siebie nawzajem o zmianie osoby odpowiedzialnej za
kontakty. Nie stanowi to zmiany Umowy.
§7
Wynagrodzenie i zasady rozliczeń
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy jedynie za faktycznie zrealizowany zakres zamówienia.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi: …………………. zł netto, tj. …………………. zł
brutto, (stawka podatku VAT: ………………), w tym:
2.1. zamówienie podstawowe w wysokości …………………. zł netto, tj. ………………….
zł brutto, (stawka podatku VAT: ………………),
2.2. zamówienie objęte opcją w wysokości …………………. zł netto, tj. ………………….
zł brutto, (stawka podatku VAT: ………………),
zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia ……………………………
3. Wynagrodzenie powyższe ma charakter ryczałtowy i zawiera wszystkie koszty
Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy. Ceny jednostkowe są stałe
w okresie realizacji umowy.
4. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
5. Czynsz najmu zestawu asortymentu odzieży rozliczany jest proporcjonalnie od czasu
użytkowania w okresie rozliczeniowym.
6. Za świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie, obliczone jako suma iloczynów:
6.1. czynszu najmu każdej sztuki danego asortymentu odzieży (kolumna nr 5
„Formularza rzeczowo-cenowego”) przez liczbę odzieży wynajmowanej danego
asortymentu w okresie rozliczeniowym (kol. nr 3 „Formularza cenowego” w okresie
rozliczeniowym wynoszącym 1 m-c),
6.2. opłaty jednostkowej za serwis każdej sztuki asortymentu odzieży przez liczbę
wykonanych usług,
6.3. ceny jednostkowej za transport przez ilość serwisów w danym miesiącu.
7. Ceny jednostkowe (za wynajem i serwis odzieży roboczej oraz transport) stanowić będą
wartości ryczałtowe niepodlegające zmianom, z zastrzeżeniem ust. 14 i nast. niniejszego
paragrafu oraz zapisów zawartych w §7 niniejszej umowy.
8. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawcę na koniec każdego okresu rozliczeniowego, na
konto bankowe Wykonawcy wskazane na dokumencie. Wraz z fakturą Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć raport (informację) o obiegu odzieży z danego okresu
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rozliczeniowego. Faktura bez raportu lub faktura nieprawidłowo wystawiona zostanie
zwrócona bez obowiązku płatności.
9. Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
10. Wartość podana w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia, w szczególności koszty: wynajmu i dostawy odzieży, wymiany, opakowania,
załadunku, dostawy, transportu, serwisu - prania i czyszczenia, przeróbek krawieckich,
napraw, pomiarów, ponoszenia odpowiedzialności za rodzaj, jakość i ilość dostarczonej
odzieży, opłatę ekologiczną, oznakowania i innych czynności niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia.
11. Wartość podana w ust. 2 obejmuje całość przedmiotu zamówienia.
12. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.
13. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień złożenia dyspozycji złożenia polecenia
przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.
14. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia
w wypadku wystąpienia jakiejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5
ustawy PZP, tj. zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002
roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
15. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu,
o którym mowa w ust. 14, nie wcześniej jednak niż po wejściu w życie zmienionych
przepisów oraz otrzymaniu przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust.
17.
16. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 14 lit. a) wartość netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni się, a określoną w aneksie wartość brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
17. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 14 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości
wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku zawierającego:
a) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 14 lit. b) wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną
kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany, o której mowa w ust. 14 lit.
b) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe
koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo poniesie w związku
z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie
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akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia
wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
b) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 14 lit. c) wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą
podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 14
lit. c) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe
koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze
zmianą zasad, o których mowa w ust.14 lit. c).
18. Zamawiającemu przysługuje w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku, o którym
mowa w ust. 17 żądanie udostępnienia do wglądu, księgowych dokumentów źródłowych,
w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem
odmowy wprowadzenia zmiany.
19. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 14 lit.
a), b) i c) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
i stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
20. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur, wraz z załącznikami, drogą
elektroniczną, zapisanych w formacie PDF, wyłącznie z/na adresu/adres mailowy
wskazany poniżej.
adres mailowy Zamawiającego:

adres mailowy Wykonawcy:

faktury@zgok.olsztyn.pl

………………………………………….

§8
GWARANCJA
1. Na dostarczony asortyment Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy, której
bieg rozpoczyna się od dnia dostarczenia przedmiotu umowy dla Zamawiającego.
2. Wszystkie koszty napraw gwarancyjnych, w tym koszty transportu i otrzymania
naprawionego asortymentu ponosi Wykonawca.
3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie do:
a) naprawy asortymentu przedmiotu umowy poprzez usunięcie wad, w przypadku gdy
wady nadają się do usunięcia bez uszczerbku dla wartości użytkowej i estetycznej
asortymentu, terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia wady przez
Zamawiającego;
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b) wymiany wadliwego asortymentu przedmiotu umowy i dostarczenia, wolnego od wad
w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia wady przez
Zamawiającego.
4. O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w formie
wiadomości e-mail bądź telefonicznie.
5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego, niezwłocznie nie
później niż w terminie 1 dnia od dnia zawiadomienia o wadzie, o którym mowa w § 8 ust.
4 Umowy, o sposobie usunięcia wady oraz terminie dostawy asortymentu wolnego od
wad, który nie może być dłuższy niż termin określony w § 8 ust. 3 lit. a) i b)
6. W przypadku nieusunięcia wad lub odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę w
wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt Wykonawcy lub może
powierzyć te czynności osobie trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując
uprawnienia do kar umownych oraz do naprawienia szkody z tym związanej.
7. Wykonawca nie może odmówić w okresie gwarancji usunięcia wad bez względu na
wysokość związanych z tym kosztów.
§9
Kary umowne
1.

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących
przypadkach i wysokościach:
a)

za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po
jego stronie – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego
w § 7 ust. 2;

b)

w razie wykonywania umowy przez podwykonawcę nie wskazanego w ofercie lub
niezatwierdzonego przez Zamawiającego – 5% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 7 ust. 2 za każdy stwierdzony przypadek;

2. W przypadku opóźnienia się Wykonawcy:
a) w pierwszej dostawie odzieży w terminie, o którym mowa § 4 ust. 3 Umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych w wysokości 0,2% za
każdy dzień opóźnienia,
b)

w wyposażeniu w odzież nowego pracownika (użytkownika), w terminie o którym
mowa w § 4 ust. 4 Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar
umownych w wysokości 5% za każdy dzień opóźnienia,

3. W przypadku opóźnienia Wykonawcy:
a)

w usunięciu wad w przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 3 lit. a) i b) Umowy w
terminach określonych w § 8 ust. 3 lit. a) i b)

b)

w wykonaniu jakiejkolwiek innej czynności serwisu
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Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych w wysokości 100 PLN
za każdy dzień opóźnienia, liczoną osobno za każdy z w/w tytułów dla każdej sztuki
odzieży osobno lub każdej niewykonanej czynności osobno.
4. Kary umowne z poszczególnych punktów powyżej są liczone niezależnie i podlegają
sumowaniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
6.

Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 10
Zmiany umowy

1. Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem
nieważności.
2. Możliwość zmian Umowy istnieje w razie:
2.1. nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 357 1 kodeksu cywilnego,
2.2. zaistnienia siły wyższej,
2.3. wystąpienia okoliczności, na które żadna ze Stron nie miała wpływu,
2.4. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2.5. zmiany zatrudnienia u Zamawiającego (ilości użytkowników),
2.6. nie wyczerpania ilości lub wartości określonych w umowie,
2.7. zmian cen mediów (wody, energii, prądu).
3. W okolicznościach określonych w ust. 2 powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie
mogą ulec postanowienia umowy dotyczące terminu wykonania, ilości użytkowników,
ilości odzieży objętej przedmiotem zamówienia oraz wynagrodzenia (jako konsekwencji
ww. zamian ilości i terminu).
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt 2.7, zmiana
wynagrodzenia może nastąpić na zasadach opisanych w §7 ust. 15, 17, 18 i 19 niniejszej
umowy.
5. Zmiana umowy jest możliwa w przypadkach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Siła wyższa
1. Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających
z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez wystąpienie
siły wyższej, powstałej po dacie podpisania Umowy.
2. W niniejszej Umowie termin „siła wyższa” oznacza wyjątkowe wydarzenia lub
okoliczności:
a)

na które Strony nie mają wpływu,
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b)

przed którymi Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy,

c)

których, gdyby wystąpiły, Strony nie mogłyby uniknąć,

d)

których nie można przypisać drugiej Stronie.

3. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu
usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę.
4. Obie Strony nie poniosą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu
uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich
zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem wyłącznie wystąpienia siły wyższej.
Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności,
jeżeli jest to wynikiem wystąpienia siły wyższej.
5. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące
mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie, nie
później niż w terminie 7 dni od zdarzenia, powiadomić drugą Stronę podając szczegóły
dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich
okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej na piśmie, Wykonawca będzie
kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim zakresie,
w

jakim

będzie

to

możliwe

i

będzie

poszukiwał

wszystkich

uzasadnionych,

alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich zobowiązań, których nie uniemożliwia
wystąpienie siły wyższej. Wykonawca nie zastosuje w praktyce takich środków, jeżeli nie
otrzyma od Zamawiającego polecenia do takiego działania.
6. W przypadku wystąpienia siły wyższej trwającej przez okres 60 dni, niezależnie od
jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Wykonawcy
z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron będzie miała prawo złożyć drugiej
Stronie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu
wypowiedzenia.
7. Brak powiadomienia w wymaganym terminie o wystąpieniu siły wyższej powoduje utratę
prawa powoływania się Strony na fakt jej zaistnienia.
§ 12
Własność przedmiotu umowy
1. W trakcie realizacji umowy, wynajmowana odzież stanowi własność Wykonawcy.
2. Po zrealizowaniu umowy wynajmowana odzież staje się własnością Zamawiającego,
z uwagi na pełną jego amortyzację.
3. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy w trakcie jej realizacji, własnością
Zamawiającego stają się sztuki odzieży w całości zamortyzowane.
4. Po zakończeniu umowy, odzież nie w pełni zamortyzowaną, Zamawiający ma prawo
wykupić wg zasad określonych w §5 ust. 8 niniejszej umowy.
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§ 13
Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w całości lub w części,

w każdym z niżej

opisanych przypadków, jeżeli:
a) wystąpił po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych utrudniający
wykonanie Umowy;
b) w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy PZP, w trybie i ze skutkami tam
wskazanymi;
c)

W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje
umowę i pomimo pisemnego wezwania do właściwego wykonania i wyznaczenia
dodatkowego 7-dniowego terminu nie usunął wskazanych pisemnie naruszeń;

d)

W przypadku opóźnienia w realizacji choćby części umowy przekraczającego 21 dni
- bez wyznaczania terminu dodatkowego;

e)

gdy suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% całkowitej wartości
wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 Umowy,

f)

stwierdzenia wykonywania umowy przy pomocy niezatwierdzonego podwykonawcy;

g) w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia przez Wykonawcę zasad ochrony
danych

osobowych

określonych

w

Załączniku

nr

4

lub

w

powszechnie

obowiązujących przepisach prawa,
2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 (wyjąwszy lit. b)
w terminie dwóch miesięcy od daty dowiedzenia się o okoliczności stanowiącej podstawę
odstąpienia.
3. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazania
przyczyny odstąpienia.
4. Zamawiający poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od Umowy, o ile będzie ono należne.
5. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawcy należy się wyłącznie część wynagrodzenia
za wykonany zakres Przedmiotu Umowy.
§ 14
Podwykonawstwo
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia, składających się na Przedmiot
Umowy, podwykonawcom.
2. Treść umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą nie może być sprzeczna
z treścią umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą.
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3. Każde porozumienie, na mocy którego Wykonawca powierza wykonanie części
zamówienia osobie trzeciej uważane jest za umowę zawartą z podwykonawcą.
4. Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną
zgodę

Zamawiającego

na

powierzenie

wykonania

części

zamówienia

temu

podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy
przedstawiający

część

zamówienia,

którego

wykonanie

zamierza

powierzyć

podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania.
5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 2 dni, licząc od dnia
otrzymania wniosku, z podaniem powodów, w przypadku odmowy udzielenia zgody.
Zgoda jest ważna wyłącznie w zakresie wskazanego podwykonawcy.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców, jak za
swoje własne.
7. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę
nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej
Umowy.
8. Części zamówienia powierzone podwykonawcy przez Wykonawcę nie mogą zostać
powierzone przez podwykonawcę osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mogą być poczytywane za tworzące pomiędzy
Zamawiającym, a podwykonawcami jakikolwiek stosunek prawny bądź też stanowić
podstawę do roszczeń podwykonawców bezpośrednio do Zamawiającego o zapłatę
wynagrodzenia.

Zamawiający

może

jednak

dokonać

bezpośredniej

płatności

wynagrodzenia podwykonawcy, w razie opóźnienia w płatności Wykonawcy oraz potrącić
zapłaconą kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoić się z zabezpieczenia
należytego wykonania.
10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 15
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji niniejszej umowy
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej (polisę OC).
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2. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 500 000 zł.
3. Koszty ubezpieczenia ponosi wyłącznie Wykonawca. Wykonawca nie może rozpocząć
wykonywania

zamówienia

przed

przedstawieniem

Zamawiającemu

kopii

polisy

ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych składek.
4. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie
przedstawić

dowodów

opłacenia

składek

ubezpieczeniowych

i

ważności

polis

ubezpieczeniowych, to Zamawiający może wstrzymać wykonywanie umowy ze skutkiem
natychmiastowym, przy czym skutki i koszt takiego wstrzymania prac poniesie wyłącznie
Wykonawca. Zamawiający może również potrącić koszt utrzymania, wznowienia lub
opłacenia ubezpieczenia z należności Wykonawcy lub pokryć ten koszt z Zabezpieczenia
Należytego Wykonania Umowy.
5. Jeżeli

Wykonawca

Podwykonawców,

będzie
polisy

korzystał

przy

ubezpieczeniowe

realizacji
muszą

Przedmiotu

również

Umowy

obejmować

z

tych

Podwykonawców.
6. Wszelkie pojazdy używane do świadczenia usług muszą posiadać ważne i opłacone
polisy OC, zgodnie z właściwymi przepisami.
§ 16
Postanowienia końcowe
1. Do Umowy niniejszej stosuje się Prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień
publicznych.
3. Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego
rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących Umowy, które mogą powstać pomiędzy
nimi.
4. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszelkie spory
wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z nią, w tym z wszelkich
roszczeń związanych z odstąpieniem od umowy, będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Sąd ten jest również właściwy dla
roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy związanych z bezpośrednią płatnością
przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcom.
5. Za zgodą obu Stron, Strony mogą podjąć próbę rozwiązania sporu w trybie mediacji
(sądowej lub pozasądowej).
6. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu.
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7. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach
w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiającego.
8. 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
niniejszy egzemplarz.

______________________

______________________

Zamawiający

Wykonawca
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