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Załącznik nr 11 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy 

 

UMOWA  NR  .…….2022 
 

W  dniu  .................................. 2022 roku  w  Księżynie,   pomiędzy: Gminą Juchnowiec 

Kościelny, ul. Lipowa 10; 16-061 Juchnowiec Kościelny, zwanym  

w  dalszej  części  Zamawiającym ,  reprezentowaną przez : 

Alicję Baran  -  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym  

a  

..............................................................................................................................................................;  

NIP ………………………, REGON …………………………, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego KRS ……………………………,  

zwanym w  dalszej  części  Wykonawcą,  reprezentowanym  przez: 

1. ..................................................................................................................................................; 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą pzp’’, 

została zawarta umowa o  następującej  treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. Świadczenie na terenie 

Gminy Juchnowiec Kościelny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z 
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

w miejscu zamieszkania podopiecznego. 

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny usług opiekuńczych i 
specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznego, świadczone dla klientów Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym. 

3. Wykonawca będzie wykonywał usługi opiekuńcze dla podopiecznych Zamawiającego, uprawnionych do 
korzystania z tych usług, na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego  określającego miesięczną 

liczbę godzin przyznanych usług, zakres przyznanych usług oraz wysokość odpłatności za usługi. 

Zlecenie będzie przekazywane Wykonawcy najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług 
opiekuńczych. 

4. Usługi zlecone w sposób, o którym mowa w ust. 3,  będą świadczone na terenie Gminy Juchnowiec 
Kościelny w mieszkaniach podopiecznych przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w dni 

powszednie, w miejscu zamieszkania podopiecznych. 

§ 2 

1. Przez usługi opiekuńcze należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób 

wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych wynikających m.in. z rodzaju ich schorzenia. 

2. Usługi opiekuńcze obejmują w szczególności: 
1) pielęgnację i terapię zaleconą przez lekarza; 

2) zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych osób wymagających opieki; 
3) dokonywanie zakupów, przygotowanie i podawanie posiłków podopiecznemu; 

4) załatwianie spraw osobistych i urzędowych podopiecznego; 

5) podstawową opiekę higieniczno-sanitarną; 
6) pomoc w utrzymywaniu więzi ze środowiskiem; 

7) usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie; 
a) inne czynności wynikające z potrzeb stwierdzonych w miejscu zamieszkania klienta. 

3. Szczegółowy zakres usług opiekuńczych:   
1) utrzymywanie w porządku i czystości mieszkania zajmowanego przez podopiecznego; 

2) palenie w piecu i przynoszenie opału; 

3) przynoszenie wody i wynoszenie nieczystości; 
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4) czynności związane z praniem odzieży i bielizny, oddawanie bielizny pościelowej do pralni, 

prasowanie; 

5) zmiana bielizny i pościeli oraz słanie łóżka; 
6) pomoc przy ubieraniu; 

7) wzywanie i kontakt z lekarzem, realizacja recept, umawianie jeśli to potrzebne pomocy   pielę-
gniarskiej; 

8) towarzyszenie w drodze do lekarza oraz w trakcie wizyt u lekarza; 

9) współpraca z rodziną w zakresie wypracowania reguł współdziałania z podopiecznym; 
10) współpraca z pielęgniarką środowiskową oraz pracownikiem socjalnym.  

§  3 

Decyzje w sprawie przyznawania usług i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu zamieszkania chorego i 

określenia ich zakresu wydaje Zamawiający. 

§  4 

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) zorganizowania w miejscu zamieszkania podopiecznych wykonania zleconych usług opiekuńczych 
przez swoich pracowników posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania usług 

określonych w przekazanych Wykonawcy decyzjach administracyjnych, 

2) wykonywania bieżącej kontroli świadczonych przez swoich pracowników usług w miejscu zamieszkania 
podopiecznych, 

3) do 5 – ego dnia każdego miesiąca składania Zamawiającemu rozliczenia z wykonania zleconych usług, 
za miesiąc poprzedni. 

§  5 

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do wykonania  przedmiotu  umowy określonego w § 1 ust. 2, zgodnie z 
warunkami wskazanymi przez Zamawiającego, w tym wszelkimi uzgodnieniami, obowiązującymi 

przepisami, najnowszą wiedzą i starannością. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) wykonywania usług objętych umową z najlepszą wiedzą, starannością oraz zgodnie 

z odpowiednimi przepisami;  
2) bieżącego konsultowania z Zamawiającym realizowanego przedmiotu umowy i bieżącego 

uwzględniania ewentualnych uwag zgłaszanych przez Zamawiającego;  

3) terminowego wykonywania czynności w ramach przedmiotu umowy;  
4) składania Zamawiającemu na każde jego żądanie i w wyznaczonym przez niego terminie 

sprawozdania z wykonanych usług w formie pisemnej; 
5) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem 

umowy.  
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki materialne 

oraz urządzenia niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się do jej wykonania z zachowaniem 

należytej staranności i terminowości wymaganej w usługach tego rodzaju.  
4. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego udostępniania Wykonawcy wszelkich posiadanych przez 

Zamawiającego informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę. 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujące części zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

*2.  Pozostałe usługi Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie nazwa 
innego podmiotu:  ……………………………………………………………..………... w następującym zakresie: 

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

*3.  Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienie za pomocą podmiotów udostępniających zasoby, 
na których zasoby (wiedza i doświadczenie/potencjał techniczny) powoływał się w ofercie: nazwa innego 

podmiotu:  ……………………………………………………………..………... w zakresie: 
……………………………………………….………  w formie:   …………………………………………….…………. . 

4. Zatrudnienie przez Wykonawcę innego podwykonawcy niż wskazany w ofercie wymaga zgody Zamawia-
jącego. 
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5. Wykonawca może dokonywać zmiany podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa  

w ust. 3 jedynie za uprzednia zgodą Zamawiającego, akceptującego nowy podmiot. Nowy podmiot udo-

stępniający zasoby musi spełniać warunki określone w SWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał na 
zasobach podmiotów udostepniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp. Zmiana 

ta wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. V SWZ, wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana, o której mowa 
w zdaniu poprzednim wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawców, 

co oznacza, że Wykonawca nie może powołać się na jakiekolwiek okoliczności wynikające z faktu  
podzlecenia części prac, dla usprawiedliwienia się z niewykonania lub nienależytego wykonania postano-

wień niniejszej umowy. 
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za część zamówienia wykonaną przez 

podwykonawcę. 
5. Do zawarcia umowy z podwykonawcą stosuje się odpowiednie przepisy zawarte w ustawie pzp oraz w 

Kodeksie Cywilnym. 

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji  za wszystkie usługi, wykonane w 

ramach niniejszej umowy, w tym za te usługi, które zostaną wykonane przez podwykonawców. 
 

* skreślić, jeżeli wykonawca wskazał w ofercie, że wykona całość przedmiotu umowy osobiście 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie: od dnia podpisania umowy, 

nie wcześniej jak od  dnia 02.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty terminu realizacji zamówienia, w przypadku ograniczenia lub 

braku środków finansowych na realizację zamówienia i zobowiązuje się powiadomić o tym dostawcę z 
miesięcznym wyprzedzeniem. 

3. Zamawiający na podstawie art. 95 ust 1 ustawy pzp nakłada wymagania związane z realizacją zamówienia 

w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonu-
jących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: osób, które wyko-

nują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usług opiekuńczych, czyli osoby posiadające kwa-
lifikacje wymagane przez obowiązujące przepisy i mające wykonywać usługi opiekuńcze, jeżeli wykonanie 

tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 

r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.). 
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 30 dni od podpisania umowy oświadczenie zawierające 

w szczególności – dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę i zakres obowiązków pracownika. Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia 
osób obejmuje także pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. W trakcie realizacji za-

mówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 3 dni, Wyko-
nawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji za-
mówienia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia, w 

celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez 
Wykonawcę. 

6. Wykonawca do realizacji zamówienia skieruję osobę (wskazać imię i nazwisko) ……………………………  tj. 
koordynatora opiekunów. 

7. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia koordynatora o zadeklarowanym doświadczeniu przez 

cały okres realizacji zamówienia. 
8. Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w ust. 6, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiają-

cego. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie. Nowa osoba musi posiadać doświadczenie takie same lub wyższe od doświadczenia 

wymaganych w SWZ i wskazanych w ofercie.  
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§  8 

1. Tytułem wynagrodzenia za świadczone usługi strony przyjmują do ustalenia kosztu usług opiekuńczych 

świadczonych przez Wykonawcę stawkę w wysokości …..zł brutto za godzinę świadczonych usług 
(słownie: …………….. złotych).  

2. Zamawiający, określa maksymalną wartość przedmiotu zamówienia na kwotę ………. zł. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 niniejszego paragrafu obejmuje całość ponoszonego przez 
Zamawiającego wydatku na sfinansowanie usług będących przedmiotem umowy i obejmuje wszystkie 

koszty związane z realizacją usług mających na celu wykonanie przedmiotu umowy, w tym ryzyko 
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2. 

3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za usługi faktycznie wykonane za dany miesiąc wykonywania 

umowy obliczone jako iloczyn godzinowej stawki określonej w ust. 1 i liczby godzin faktycznie świadczo-

nych usług opiekuńczych w danym miesiącu kalendarzowym. 

4. Podstawą wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie wystawiona przez Wykonawcę i dostar-

czona Zamawiającemu faktura VAT wraz z  potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopią „Potwier-

dzenia wykonania zlecenia” zawierającego następujące informacje: 

1) imię, nazwisko i adres podopiecznego; 
2) jakiego miesiąca dotyczy potwierdzenie; 

3) liczbę dni, w których były w danym miesiącu świadczone usługi; 
4) liczbę godzin usług świadczonych dziennie; 

5) ogółem miesięcznie liczbę godzin świadczonych  usług. 

5. Potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy winno być podpisane przez osobę korzystającą z usług, 
opiekunkę świadczącą usługi oraz Wykonawcę. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie z dołu w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

7. Fakturę VAT Wykonawca będzie wystawiał na następujące dane – Nabywca: Gmina Juchnowiec 

Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny, NIP: 966-18-13-207, zaś odbiorcą faktur będzie 
jednostka organizacyjna gminy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym, 

Księżyno, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin. 
8.   Zamawiający dokona płatności faktur częściowych z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności - 

płatność należności wynikającej z faktury, w terminie do 7 dni od otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w 

Banku ………………………………… o numerze ……………………………………………., w tym wartość sprzedaży 

netto będzie opłacona na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a podatek od towarów i usług zostanie 
opłacony na specjalny rachunek bankowy Wykonawcy - rachunek VAT.  

5. Datą zapłaty wynagrodzenia będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za wykonane usługi jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom (kopie dokumentów zapłaty) wraz z oświadczeniami wszystkich podwykonawców o 
nie zaleganiu Wykonawcy z płatnościami w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na 

dzień wystawienia oświadczenia. Oświadczenia podwykonawców wystawiane są nie wcześniej niż 3 dni 
przed data wystawienia faktury przez Wykonawcę. W przypadku, gdy podwykonawca oświadcza, że 

Wykonawca zalega z płatnościami – oświadczenie winno zawierać również kwotę należnego 
nieopłaconego wynagrodzenia. Wraz z fakturą Wykonawca każdorazowo przedkłada Zamawiającemu 

zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia z podwykonawcami, a w przypadku dalszych podwykonawców 

również zestawienia sporządzone przez swoich podwykonawców. Zestawienie winno zawierać co 
najmniej: wykaz wszystkich umów o podwykonawstwo, wartość wynagrodzenia ustalonego tymi 

umowami, kwoty wynagrodzenia już opłaconego z datami ich zapłaty oraz kwoty wynagrodzenia 
pozostałego do opłacenia.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z faktury Wykonawcy wartości usług zaniechanych. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury  Wykonawcy. 

 

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli wykonywania przez Wykonawcę zleconych usług  
w zakresie  ilości i jakości świadczonych usług. 
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2. W imieniu Zamawiającego kontrolę i nadzór nad prawidłowością wykonania usługi przez Wykonawcę, 

sprawuje Kierownik GOPS w Juchnowcu Kościelnym lub upoważniony przez Kierownika pisemnie pracow-

nik Ośrodka.  
3. Jako koordynatora w zakresie Wykonywania obowiązków umownych Zamawiający wyznacza: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Jako koordynatora w zakresie Wykonywania obowiązków umownych Wykonawca wyznacza: 

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

§ 10 
Strony  określają następujące  kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada  

Wykonawca w  wysokości 10 % wynagrodzenia  ryczałtowego określonego w § 8 ust. 2 niniejszej 

umowy; 
2) w wysokości 10 % stawki za świadczenie usług, określonej w § 8 ust. 1, za opóźnienie w realizacji 

zobowiązania w stosunku do terminu określonego w pisemnym zleceniu, o którym mowa w § 1 ust. 
3 niniejszej umowy, licząc za każdą godzinę opóźnienia; 

3) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, 
w wysokości 400,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek; 

4) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z 

tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, w wysokości 400,00 zł brutto za każdy stwierdzony 
przypadek; 

5) za brak udziału podmiotu udostępniającego zasoby (na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. V SWZ) w realizacji zamówienia, w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia; 
6) w wysokości 500 zł  w innych niż określone w ust 1 pkt 1) - 5) przypadkach niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania  przez Wykonawcę. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 8 ust. 2, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w § 11 ust. 2 . 

3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową, o ile nie 

skorzysta z uprawnień określonych w ust. 5.  
4. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.  

5. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być  potrącane 
z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę. 

6. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście 

poniesionej. 
7. Podstawą obliczenia kary umownej określonej procentowo,  jest wartość wynagrodzenia brutto 

określona w dniu podpisania umowy. 
8. Łączna wysokość kar umownych (limit), których mogą dochodzić strony ze wszystkich tytułów, o 

których mowa w ust. 1 pkt nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  

§ 8 ust. 2 umowy.  

§ 11 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 
1) Zostaną spełnione przesłanki do złożenia wniosku o upadłość Wykonawcy lub przeprowadzenia re-

strukturyzacji firmy; 
2) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy; 

3) Wykonawca pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, nie wykonuje usług zgodnie z warunkami 

umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne; 
4) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 10 ust. 1 prze-

kroczyła kwotę 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2.  
2. Zamawiający, oprócz  przypadków  wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego może odstąpić od 

umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w  interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający ponosi wówczas 
koszty już wykonanych prac. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu może nastąpić w trybie i 
na zasadach określonych w art. 456 ustawy pzp.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 
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nieważności. 

§ 12 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, usta-
lonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planach kapitałowych o których mowa  
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 

 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,  każda ze stron 

umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich 

wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpo-
wiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić 

po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji. 
2. W razie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przez pojęcie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należy 

rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wy-
nagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania,  

w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego albo 

minimalnej stawki godzinowej obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części,  
w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 

3. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojęcie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należy rozu-
mieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub 

innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowa-

dzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od 
wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej za-

wartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w 
realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu 

braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 
4. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 4, przez pojęcie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należy rozu-

mieć sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikająca z wpłat do PPK przez podmioty 

zatrudniające, uczestniczące w realizacji zamówienia publicznego. 
5. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy pomocy pod-

wykonawców przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 
6. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 - 4, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany. 

7. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie ustawy pzp, przewiduje również 
możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach: 

1) zmiana sposobu wykonania: 
a) wynikająca z działań organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do 

organów administracji; 

b) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na wykonanie usługi; 

c) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowanych przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 

d) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron Umowy losowego zdarzenia zewnętrz-
nego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można 

było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 

e) okoliczności związane z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epide-
micznego. 

2) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przed-
miotu umowy przy czym rezygnacja ta może dotyczyć nie więcej niż 70% usługi; 

3) dopuszczalna prawem zmiana stron umowy lub oznaczenia stron Umowy; 

4) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności treści 
Umowy z Ofertą; 

5) zmiana wysokości środków finansowych przewidywanych do przeznaczenia przez  Zamawiającego w 
danym roku kalendarzowym na realizację usługi w związku ze stopniem zaawansowania wykonania 

usługi przez ich wykonawcę lub zmianą możliwości finansowych Zamawiającego. 
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8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy 

niż 6 miesięcy w zakresie, o którym mowa w art. 439 ustawy pzp, na następujących zasadach: 

1) Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, zostanie odpowiednio zmienione 
(zmniejszone bądź zwiększone) w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu (spadku) kosztów w 

gospodarce narodowej z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 2, 3, 4 i 6.    . 
2) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane począwszy od 7 miesiąca realizacji umowy, 

co kwartał, po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Staty-

stycznym GUS wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, 
o którym mowa w ust. 8 pkt 3. 

3) Waloryzacja wskaźnikowa wynagrodzenia będzie odbywać się w oparciu o wyrażony 
w procentach wskaźnik wzrostu lub spadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 

w gospodarce narodowej ogółem publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy 
z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(Dz. U. z 2022r., poz. 504) z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 4. Wskaźnik wyliczony będzie na podstawie 
wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za kwartał obejmujący miesiąc, za który 

wystawiana będzie faktura, w odniesieniu do wysokości przeciętnego wynagrodzenia w kwartale, w 
którym złożonazostała oferta Wykonawcy, tj. IV kwartału 2022r. 

4) Mając na uwadze zachowanie rozkładu ryzyk pomiędzy stronami umowy, wskaźnik, o którym mowa 

w ust. 3 zostanie pomniejszony o 50%. 
5) Wskaźnik waloryzacji jak i wyliczona na jego podstawie wartość wynagrodzenia wyrażone będą 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku po matematycznym zaokrągleniu (5 i powyżej  
5 - w górę, poniżej 5 - w dół). 

6) Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji wskaźnikowej nie przekroczy +/- 10% wynagrodze-

nia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 
7) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem,  

zobowiązany jest do dokonania analogicznej zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę.  

8) Jeżeli wskaźnik, o którym mowa w ust. 8 pkt 3 przestanie być dostępny zastosowane zostaną inne, 
najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

9) Warunkiem dokonania waloryzacji wskaźnikowej wynagrodzenia jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę wraz z przedstawieniem protokołu waloryzacyjnego stanowiącego załącznik nr 5 do 
umowy. Niniejszy protokół podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego stanowi 

podstawę wystawienia faktury. 
9. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

10. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaist-
nienia okoliczności, o których mowa w ust. 7. 

11. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług należne wykonawcy z tytułu wyko-
nania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawek i zasad wynikających 

z obowiązujących przepisów. 

12. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień Umowy, które 
nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

13. Jeżeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla zakresu 
prac objętych Przedmiotem Umowy będzie konieczne dokonanie zmiany Umowy, czy też pojawi się ko-

nieczność wykonania zamówień dodatkowych, nieobjętych przedmiotem Umowy, Wykonawca obowiązany 
jest poinformować o tym fakcie pisemnie Zamawiającego wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadze-

nia zmiany, jej zakresu oraz wpływu na termin wykonania prac, a także na wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w terminie 7 dni od wystąpienia takiej konieczności. 
14. Wykonawca może w jakimkolwiek momencie przedłożyć Zamawiającemu pisemną propozycję, która  

(w opinii Wykonawcy), jeśli byłaby przyjęta 
1) przyspieszy ukończenie; 

2) zmniejszy Zamawiającemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robót; 

3) poprawi Zamawiającemu sprawność lub wartość ukończonych robót; 
4) w inny sposób dostarczy Zamawiającemu pożytku wskazując na korzyści wynikające z wprowadzenia 

zmiany. 
15. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrze-

żeniem odpowiednich postanowień umowy. 
16. Zmiany nie mogą modyfikować ogólnego charakteru umowy. 
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§ 13 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy (w tym zmiana rachunku bankowego) wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy Pzp. 

§ 14 

1. Strony umowy zobowiązują się do: 
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonywaniem 

zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy; 

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony niniej-
szej umowy; 

3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących infor-
macje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości jak i w 

części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, od której 

pochodzą informacje; 
4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby niniejszej 

umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej umowy; 
5) nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie przypad-

kami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy; 
6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawcę 

od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec podmiotów upraw-

nionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową; 
7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy, o których 

strona ta poinformowała; 
8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych  

i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy infor-

macji. 
2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do: 

1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych; 
2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła wyraźną 

zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności; 
3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobę trzecią 

nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa  

lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajem-
nicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione z naruszeniem wymogów 

określonych w zdaniu poprzednim; 
4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania tych in-

formacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Roz-
porządzenia 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 swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej RODO. 

4. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych,  
ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział  

przy realizacji umowy.  

§ 15 

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności finan-
sowych związanych z realizacją przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich.  

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,  
i ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 17 
Spory zaistniałe pomiędzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu wła-

ściwego dla siedziby Zamawiającego.   
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§ 18 

Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy,  

jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z  2019 r.  poz. 429 ze zm.) 

§ 19 
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje  Zamawiający 

i jeden Wykonawca.  

2. Integralną częścią umowy jest: 
1) SWZ  wraz  z załącznikam 
2) Opis przedmiotu zamówienia 
3) Formularz oferty 
4) Oświadczenie dotyczące podatku VAT 
5) Protokół waloryzacyjny 
6) Klauzula informacyjna RODO 

 

 
 

                  ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA:              
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Załącznik 4 do umowy                                                                                                                   

Pieczątka firmy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

                        Oświadczam, że jestem /nie jestem* płatnikiem podatku VAT. 

 

 

                                                                                                                        PODPISANO: 

                                                                               (upełnomocniony  przedstawiciel Wykonawcy) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*odpowiednio skreślić 
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Załącznik 5 do umowy 

 
 

Protokół waloryzacyjny za ….. kwartał 202…. roku 

 
 

1. Podstawa waloryzacji (§ 9 ust. …… pkt ……… umowy …………………….): 

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

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

…………………………………… 

2. Wartość wynagrodzenia poddana waloryzacji (w zł netto): ……………………………………… 

3. Wskaźnik waloryzacyjny: ……………………………………… 

Wyliczenie wskaźnika waloryzacyjnego: 

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

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

…………………………………… 

4. Wartość waloryzacji (w zł netto): ……………………………………… 

5. Wartość wynagrodzenia należna Wykonawcy z tytułu waloryzacji (w zł brutto) 

……………………………………… 

 

 

Sporządził: ………………………………………… 
(uprawniony przedstawiciel Wykonawcy) 

 
 

 
 

 

Zweryfikował: ………………………………………………… 
(przedstawiciel Zamawiającego) 
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Załącznik nr  6 do umowy 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) 

informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie ul. Alberta 2, 16-061 Kleosin,  

tel. tel. 85 66 32 39, e-mail: pomoc@gops.juchnowiec.gmina.pl 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: iodo@gops.juchnowiec.gmina.pl lub wysyłając pismo na adres: Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym Księżyno, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin. Dodatkowe 

informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wdrożeniem RODO 

dostępne są w treści dokumentu „Polityka bezpieczeństwa”.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy pzp. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w 

przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego); 

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

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

mailto:pomoc@gops.juchnowiec.gmina.pl


 

 

13 

 

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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 


