
 
 

 

Nr sprawy: 8/2020 
 

 

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
 

 

Przedmiot: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
usług w zakresie wydzielonych procesów porządkowych. 

 

 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. 
z siedzibą: 05-500 Piaseczno, ul. Techniczna 6, wpisana 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS: 0000122596, NIP: 1230878675, 
REGON: 016161080 

 

 

ODPOWIEDŹ  NA  ODWOŁANIE  I  ZMIANA  TREŚCI 
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

 

W związku z wniesionym odwołaniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na „Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w 
zakresie wydzielonych procesów porządkowych” prowadzonym przez Zamawiającego 

- PUK Piaseczno Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: 8/2020), 

Zamawiający, działając na podstawie właściwych przepisów ustawy - Prawo zamówień 
publicznych: 

1) uwzględnia odwołanie z dnia 11 stycznia 2021 r. wniesione przez wykonawcę 
- AG - COMPLEX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie;  

2) wprowadza odpowiednie zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wraz z załącznikami; 

3) przedłuża termin składania ofert do dnia 12 lutego 2021 r.; 
4) przesyła do Urzędu Publikacji UE „Sprostowanie ogłoszenia, zmian 

lub dodatkowych informacji” obejmujące wprowadzone zmiany 

w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

 

Przedmiot prowadzonego postępowania nie dotyczy - jak to może wynikać z treści 

wniesionego odwołania - świadczenia na rzecz Zamawiającego usług polegających 

na oczyszczaniu nawierzchni ulic, chodników, parkingów, zatok i przystanków 

autobusowych, opróżnianie koszy publicznych, pielęgnacja zieleni oraz zimowe 

utrzymanie chodników i przystanków autobusowych na obszarze Gminy Piaseczno, 

tylko na pozyskaniu przez Zamawiającego personelu (pracowników zewnętrznych) 

do wykonywania wyżej wymienionych czynności. 
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W ocenie Zamawiającego taki przedmiot prowadzonego postępowania wynikał z treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, jednakże wniesione 

odwołanie wskazuje, iż u Wykonawcy powstała w tym zakresie istotna wątpliwość 
i inne rozumienie postanowień dokumentacji przetargowej. Dlatego - w celu usunięcia 

ewentualnych rozbieżności w dalszym toku prowadzonego postępowania dotyczących 

jego przedmiotu - Zamawiający uwzględnił wniesione odwołanie i podjął pozostałe 
wskazane powyżej działania. 

 

W związku z uwzględnieniem odwołania Zamawiający wprowadza 
następujące zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(dalej „SIWZ”) wraz z załącznikami: 
 

1) Po opisie przedmiotu postępowania na stronie tytułowej SIWZ Zamawiający dodaje 

wyjaśnienie następującej treści: 

 

„Świadczenie usług dotyczących wydzielonych procesów porządkowych polega na pozyskaniu 

przez Zamawiającego personelu (pracowników zewnętrznych) do świadczenia prac 

w tym zakresie na obszarze Gminy Piaseczno.”; 

 

2) Rozdział III SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

„III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

usług w zakresie wydzielonych procesów porządkowych. 

 

Świadczenie usług dotyczących wydzielonych procesów porządkowych polega 
na pozyskaniu przez Zamawiającego personelu (pracowników zewnętrznych) 
do świadczenia prac w tym zakresie na obszarze Gminy Piaseczno. 

 

Klasyfikacja CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 
 

79620000-6 - usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników 

sezonowych; 

 

90610000-6 - oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, parkingów, zatok 

i przystanków autobusowych, opróżnianie koszy publicznych, pielęgnacja zieleni 

oraz zimowe utrzymanie chodników i przystanków autobusowych na obszarze 

Gminy Piaseczno. 

 

Personel (pracownicy zewnętrzni) pozyskany w wyniku prowadzonego 

postępowania (kod CPV 79620000-6) będzie wykonywał prace związane 

z następującymi wydzielonymi procesami porządkowymi na obszarze Gminy 

Piaseczno: oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, parkingów, zatok 

i przystanków autobusowych, opróżnianie koszy publicznych, pielęgnacja zieleni 

oraz zimowe utrzymanie chodników i przystanków autobusowych (czynności objęte 

w klasyfikacji CPV zakresem kodu 90610000-6). 
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Personel (pracownicy zewnętrzni) pozyskany w wyniku prowadzonego postępowania 

będzie wykonywał czynności odpowiadające zadaniom zawodowym wskazanym 

przede wszystkim dla: pracowników świadczących usługi na ulicach (kod 951090), 

pomocniczych robotników konserwacji terenów zieleni (kod 921401), pracowników 

zajmujący się sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowanych (kod 912990) 

oraz pracowników prac dorywczych (kod 962201) zgodnie z Klasyfikacją 
zawodów i specjalności opracowaną przez Departament Rynku Pracy MRPiPS 

w oparciu o Międzynarodowy Standard Klasyfikacji Zawodów ISCO-08
1
. 

2. Usługi porządkowe świadczone będą w sześciodniowych okresach rozliczeniowych 

od poniedziałku do soboty. 

3. Wszyscy pracownicy, których Wykonawca będzie udostępniać Zamawiającemu 

(osoby kierowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia) 

muszą być zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 
 

Uwaga: 
 

Zamawiający będzie uprawniony do dokonywania kontroli w powyższym 
zakresie, poprzez żądanie przedstawienia mu do wglądu stosownych 
dokumentów, w tym w szczególności takich jak: umowy o pracę oraz wykaz 
składek odprowadzonych na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników, 
a także przyjmowania pisemnych oświadczeń tych osób, dotyczących 
formy ich zatrudnienia. 

 

4. Szczegółowe zapotrzebowanie na ilość pracowników oraz rodzaj czynności (prac) 

porządkowych w danym okresie rozliczeniowym Zamawiający będzie zgłaszać 
Wykonawcy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem danego 

okresu rozliczeniowego. Zapotrzebowanie, będzie każdorazowo określać także 

ewentualne dodatkowe wymagania (wytyczne) Zamawiającego. 

5. Wykonawca stosownie do otrzymanego zapotrzebowania zobowiązuje się zapewnić 
odpowiednią ilość osób umożliwiającą prawidłowe wykonanie zapotrzebowanych 

prac porządkowych na warunkach określonych w zapotrzebowaniu Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić możliwość skierowania do realizacji 

Przedmiotu zamówienia do 10 (dziesięciu) pracowników jednocześnie. 

7. Realizacja procesów porządkowych, o których mowa w ust. 1, nie będzie w żadnym 

przypadku obejmować prac niebezpiecznych, w tym pracy na wysokości, w rozumieniu 

przepisów prawa pracy. 

8. Zamawiający udostępni Wykonawcy bez opłat szatnie, łaźnie oraz szafki na ubrania 

robocze pracowników Wykonawcy skierowanych do realizacji Przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawca będzie kierować do realizacji Przedmiotu umowy wyłącznie pracowników 

legitymujące się aktualnymi pracowniczymi badaniami lekarskimi zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy. W przypadku kierowania 

do realizacji przedmiotu zamówienia cudzoziemców podlegających takiemu 

obowiązkowi, będą to wyłącznie osoby legitymujące się ważnym zezwoleniem 

na pracę w Polsce. 

                                                 
1
 https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-

opisow-zawodow//-/klasyfikacja_zawodow 
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10. Z zastrzeżeniem pkt 12, pomiędzy pracownikami skierowanymi przez Wykonawcę 
do realizacji Przedmiotu umowy, a Zamawiającym nie będzie zachodził stosunek 

podporządkowania charakterystyczny dla stosunku pracy. Pracownicy Wykonawcy 

skierowani do świadczenia wskazanych czynności, będą wykonywali swoją pracę 
pod bezpośrednim nadzorem osoby wyznaczonej przez Wykonawcę. Zamawiający 

nie będzie miał prawa wydawać osobom skierowanym przez Wykonawcę do realizacji 

Przedmiotu umowy żadnych poleceń służbowych.  

11. Zamawiający nie będzie nawiązywać żadnych stosunków prawnych (stosunek pracy, 

umowa prawa cywilnego) z pracownikami skierowanymi przez Wykonawcę 
do realizacji Przedmiotu umowy w okresie, w którym osoby te będą wykonywać 
procesy porządkowe na podstawie umowy, która zostanie zawarta w wyniku 

prowadzonego postępowania. 

12. Zamawiający uprawniony jest do wydawania wiążących instrukcji pracownikom 

skierowanym przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy jedynie w przypadku 

zagrożenia ich życia lub zdrowia, koordynacji akcji ratunkowych lub wykonywania 

obowiązków z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wynikających z art. 208 

Kodeku pracy (jednoczesne wykonywanie obowiązków w tym samym miejscu 

przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców tj. Wykonawcę 
i Zamawiającego), itp. Ponadto, Zamawiający - wyłącznie w zakresie jakości 

oraz szczegółów technicznych wykonywanych prac porządkowych - uprawniony 

jest również do wydawania wiążących instrukcji, wytycznych oraz uwag co do sposobu 

wykonywania Przedmiotu umowy bezpośrednio osobom skierowanym 

do świadczenia prac porządkowych, w przypadku, gdy wymaga tego bieżąca 

organizacja sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 

13. Koordynację zagadnień dotyczących BHP prowadzi służba BHP Zamawiającego, 

zgodnie z artykułem 208 Kodeksu pracy, a zakres koordynacji Strony określą odrębnie 

przy udziale służb i osób odpowiedzialnych za BHP Stron. 

14. Wykonawca zobowiązuje się w całym okresie wykonywania umowy z Zamawiającym 

- dwa lata od dnia podpisania umowy - do posiadania i przedstawiania do wglądu 

Zamawiającego na każde jego żądanie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na ewentualne ryzyko wynikające 

z niewłaściwie wykonywanej usługi o wartości ubezpieczenia co najmniej 

200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych dla pojedynczego zdarzenia.”; 

 

3) W rozdziale V SIWZ punkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2. W zakresie: 

 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej 

 

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie; 
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2) zdolności technicznej lub zawodowej 
 

Wykonawca obowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 (trzech) 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: 

 

a) jedno (1) zamówienie (umowę) polegające na udostępnianiu 

co najmniej dziesięciu (10) pracowników do wykonywania czynności 

odpowiadających swoim rodzajem prowadzonemu postępowaniu, 

to jest do wykonywania wydzielonych procesów porządkowych 

terenów zewnętrznych, takich jak oczyszczanie nawierzchni ulic, 

chodników, parkingów, zatok i przystanków autobusowych, opróżnianie 

koszy publicznych, pielęgnacja zieleni oraz zimowe utrzymanie 

chodników i przystanków autobusowych, przez okres co najmniej 

dwóch (2) lat, o wartości zamówienia (umowy) wynoszącej co najmniej 

czterysta tysięcy (400 000,00) zł. brutto rocznie, to jest o łącznej wartości 

takiego zamówienia (umowy) wynoszącej co najmniej osiemset tysięcy 

(800 000,00) zł. brutto w okresie dwóch (2) lat lub odpowiednio wyższej, 

jeżeli okres wykonywania zamówienia (umowy) był dłuższy niż dwa (2) 

lata; 

lub 

b) dwa (2) zamówienia (umowy) polegające na udostępnianiu 

co najmniej dziesięciu (10) pracowników do wykonywania czynności 

odpowiadających swoim rodzajem prowadzonemu postępowaniu, 

to jest do wykonywania wydzielonych procesów porządkowych terenów 

zewnętrznych, takich jak oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, 

parkingów, zatok i przystanków autobusowych, opróżnianie koszy 

publicznych, pielęgnacja zieleni oraz zimowe utrzymanie chodników 

i przystanków autobusowych, przez okres co najmniej jednego (1) roku, 

o wartości każdego zamówienia (umowy) wynoszącej co najmniej 

czterysta tysięcy (400 000,00) zł. brutto i o łącznej wartości takich 

dwóch (2) zamówień (umów) wynoszącej co najmniej osiemset tysięcy 

(800 000,00) zł. brutto; 

lub 

c) jedno (1) zamówienie (umowę) polegające na wykonywaniu procesów 

porządkowych terenów zewnętrznych takich jak oczyszczanie nawierzchni 

ulic, chodników, parkingów, zatok i przystanków autobusowych, 

opróżnianie koszy publicznych, pielęgnacja zieleni oraz zimowe utrzymanie 

chodników i przystanków autobusowych, przez okres co najmniej 

dwóch (2) lat, o wartości zamówienia (umowy) wynoszącej co najmniej 

czterysta tysięcy (400 000,00) zł. brutto rocznie, to jest o łącznej wartości 

takiego zamówienia (umowy) wynoszącej co najmniej osiemset tysięcy 

(800 000,00) zł. brutto w okresie dwóch (2) lat lub odpowiednio wyższej, 

jeżeli okres wykonywania zamówienia (umowy) był dłuższy niż dwa (2) 

lata; 
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lub 

d) dwa (2) zamówienia (umowy) polegające wykonywaniu procesów 

porządkowych terenów zewnętrznych takich jak oczyszczanie nawierzchni 

ulic, chodników, parkingów, zatok i przystanków autobusowych, 

opróżnianie koszy publicznych, pielęgnacja zieleni oraz zimowe utrzymanie 

chodników i przystanków autobusowych, przez okres co najmniej jednego 

(1) roku, o wartości każdego zamówienia (umowy) wynoszącej co najmniej 

czterysta tysięcy (400 000,00) zł. brutto i o łącznej wartości takich 

dwóch (2) zamówień (umów) wynoszącej co najmniej osiemset tysięcy 

(800 000,00) zł. brutto. 

 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
 

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie;”; 

 

4) Rozdziały XII i XIII SIWZ otrzymują brzmienie: 

 

„XII. OPIS SPOSOBU (KRYTERIÓW) WYBORU OFERTY 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

1. Zamawiający wybierze jako ofertę najkorzystniejszą, tę ofertę spośród ofert 

nie podlegających odrzuceniu, która zawierać będzie najniższą cenę jednostkową 
równą „Kalkulacyjnemu kosztowi jednej (1) roboczogodziny”. 

2. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu złożone zostaną dwie lub więcej ofert, 

które będą zawierać taką samą cenę jednostkową równą „Kalkulacyjnemu kosztowi 

jednej (1) roboczogodziny”, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych. 

W takim przypadku Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie będą mogli 

zaoferować ceny jednostkowej wyższej niż zaoferowali w ofertach złożonych 

w pierwszym terminie. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie 

w oparciu o cenę jednostkową równą „Kalkulacyjnemu kosztowi jednej 

(1) roboczogodziny”. Podstawę do określenia „Kalkulacyjnego kosztu jednej 

(1) roboczogodziny” stanowi pełen zakres przedmiotu zamówienia określony 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. „Kalkulacyjny koszt jednej (1) roboczogodziny” ma obejmować całkowite koszty 

pracy jednego (1) pracownika w czasie jednej (1) godziny, tzn. stawkę godzinową 
wynikającą z wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego 

na podstawie umowy o pracę, nie niższego niż to wynika z obowiązujących przepisów 

prawa pracy
2
, przy przyjęciu na potrzeby kalkulacji średniej liczby 150 godzin 

pracy w miesiącu, wszystkich pozostałych kosztów jakie ponosi pracodawca 
w związku z zatrudnieniem pracownika, ewentualnych kosztów dodatkowych 

wynikających z wykonywania przez pracownika czynności związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia oraz zysku kalkulacyjnego Wykonawcy. 

                                                 
2
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1596) 
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3. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć „Kalkulacyjny koszt jednej (1) 

roboczogodziny” wypełniając Arkusz kalkulacyjny, który stanowi Załącznik nr 2 

do SIWZ. 

4. Wypełniony Arkusz kalkulacyjny Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty. 

5. Zaoferowany przez Wykonawcę „Kalkulacyjny koszt jednej (1) roboczogodziny” 

ma zostać podany w złotych w wysokości netto i brutto z dokładnością do 1 grosza. 

W przypadku, gdy Wykonawca poda „Kalkulacyjny koszt jednej (1) roboczogodziny” 

z dokładnością większą niż do drugiego miejsca po przecinku, to Zamawiający 

dokona przeliczenia podanego w ofercie „Kalkulacyjny koszt jednej 

(1) roboczogodziny” do dwóch miejsc po przecinku stosując następującą zasadę: 
podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki 

poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną 
zaokrąglone do 1 grosza. 

6. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu zostanie złożona ofertę, której wybór 

prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 

wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 

do przedstawionego w niej „Kalkulacyjnego kosztu jednej (1) roboczogodziny” 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

7. Zamawiający nie będzie dokonywać rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.”; 
 

5) W Załączniku Nr 1 do SIWZ (wzór Formularz oferty) punkty 1 i 2 otrzymują 
brzmienie: 

 

„1. Przystępując do prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

Piaseczno Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w zakresie 
wydzielonych procesów porządkowych” (nr sprawy: 8/2020), niniejszym 

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach i warunkach 

określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

za cenę jednostkową równą „Kalkulacyjnemu kosztowi jednej (1) roboczogodziny” 

w wysokości wynikającej z wartości i obliczeń podanych przez nas w Arkuszu 

kalkulacyjnym: 
 

_______________________ (słownie: ____________________________________) zł. 

brutto za 1 godzinę pracy 1 osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji 

przedmiotu umowy. 
 

UWAGA 1: Cenę należy określić z dokładnością do drugiego miejsca 

po przecinku. 

 

UWAGA 2: Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone 

będą wyłącznie w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawcę cenę jednostkową 
równą „Kalkulacyjnemu kosztowi jednej (1) roboczogodziny” w wysokości 

wynikającej z wartości i obliczeń podanych przez Wykonawcę w Arkuszu kalkulacyjnym. 
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2. Łączna całkowita cena brutto naszej oferty za 1 godzinę pracy 1 osoby skierowanej 

przez Wykonawcę do realizacji umowy jest ceną obejmującą wszystkie koszty 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: koszty wynagrodzeń, 
podatki, koszty ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, koszty ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej, a także ewentualne koszty dodatkowych ubezpieczeń, 
zakwaterowania i wyżywienia, zakupu środków ochrony osobistej i indywidualnej 

oraz dojazdów. Cena ta uwzględnia również wszelkie rabaty i opusty.”; 

 

6) Po Załączniku Nr 1 do SIWZ dodaje się nowy Załącznik nr 2 w brzmieniu: 
 

„Załącznik Nr 2 do SIWZ 
___________________________ 

nazwa i adres wykonawcy 

lub pieczęć firmowa 
 

ARKUSZ  KALKULACYJNY 
/wzór/ 

 

Przystępując do prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno 

Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie 
przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w zakresie wydzielonych 
procesów porządkowych” (nr sprawy: 8/2020) i składając ofertę na wykonanie 

przedmiotu zamówienia na zasadach i warunkach określonych przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oświadczamy, że: 
 

1) podana w naszej ofercie cena jednostkowa jest równa „Kalkulacyjnemu kosztowi 

jednej (1) roboczogodziny” który został obliczony w oparciu o następujące 

składniki kalkulacyjne: 
 

lp. 
 

nazwa składnika 
kalkulacyjnego 

wartość  
netto w zł. 

kwota VAT 
w zł. 

wartość  
brutt w zł. 

1. 

Stawka godzinowa wynikającą z wysokości 

miesięcznego wynagrodzenia pracownika 

zatrudnionego na podstawie umowy o pracę 
nie niższego niż to wynika z obowiązujących 

przepisów prawa pracy
3
 przy przyjęciu 

na potrzeby kalkulacji średniej liczby 
150 godzin pracy w miesiącu (iloraz 

wynagrodzenia miesięcznego i 150 godzin 

pracy w miesiącu) 

   

2. 

Wszystkie koszty towarzyszące jakie ponosi 

pracodawca w związku z zatrudnieniem 

pracownika (bez kosztów wynagrodzenia) 

i wszystkie ewentualne koszty dodatkowe 

wykonywania przez pracownika czynności 

związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia w przeliczeniu na jedną 
roboczogodzinę kalkulacyjną przy przyjęciu 
na potrzeby kalkulacji średniej liczby 
150 godzin pracy w miesiącu 

   

                                                 
3
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1596) 
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3. 
Łączny koszt jednej (1) roboczogodziny 

kalkulacyjnej (suma wierszy [1] + [2]) 

   

4. 

Zysk kalkulacyjny Wykonawcy 

w przeliczeniu na jedną (1) roboczogodzinę 
kalkulacyjną przy przyjęciu na potrzeby 
kalkulacji średniej liczby 150 godzin pracy 
w miesiącu 

Uwaga: 
Zysk kalkulacyjny nie może wynosić zero 

   

5. 
Kalkulacyjny koszt jednej (1) 

roboczogodziny (suma wierszy [3] + [4]) 

   

 

2) akceptujemy sposób rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, które 

prowadzone będą wyłącznie w oparciu zaoferowaną przez nas cenę jednostkową 
równą „Kalkulacyjnemu kosztowi jednej (1) roboczogodziny” w wysokości wynikającej 

z wartości i obliczeń podanych przez nas w niniejszym Arkuszu kalkulacyjnym. 

 

 

 

____________________________________ ____________________________________ 
miejscowość i data pieczęć imienna i podpis lub czytelny podpis 

osoby/osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy”; 

 

7) Dotychczasowe załączniki do SIWZ o numerach od 2 do 9 otrzymują w Specyfikacji 

numery odpowiednio od 3 do 10; 

 

8) Rozdział XIX SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

„XIX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 
 

Załącznik Nr 1: Wzór formularza oferty; 

Załącznik Nr 2: Arkusz kalkulacyjny; 

Załącznik Nr 3: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie „xml”. 

Załącznik Nr 4: Informacja w sprawie sposobu wypełnienia Jednolitego Dokumentu; 

Załącznik Nr 5: Wzór wykazu usług; 

Załącznik Nr 6: Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 

Załącznik Nr 7: Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego 

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej 

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie 

płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia 

w sprawie spłat tych należności; 



 10 

Załącznik Nr 8: Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego 

tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

Załącznik Nr 9: Wzór oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków 

i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych; 

Załącznik Nr 10: Wzór umowy. 

 

Wszystkie dziesięć powyższych załączników do SIWZ stanowi jej integralną część i mogą 
być one odczytywane oraz interpretowane wyłącznie razem - jako całość, osobno nie 

stanowiąc żadnego samodzielnego dokumentu.”; 

 

9) W Załączniku Nr 5 do SIWZ (dotychczasowy Załącznik Nr 4) punkt 1 objaśnień 
otrzymuje brzmienie: 

 

„(1) Wykaz winien zawierać wykonane w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie: 

- jedno (1) zamówienie (umowę) polegające na udostępnianiu co najmniej 

dziesięciu (10) pracowników do wykonywania czynności odpowiadających 

swoim rodzajem prowadzonemu postępowaniu, to jest do wykonywania 

wydzielonych procesów porządkowych terenów zewnętrznych, takich 

jak oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, parkingów, zatok i przystanków 

autobusowych, opróżnianie koszy publicznych, pielęgnacja zieleni oraz zimowe 

utrzymanie chodników i przystanków autobusowych, przez okres co najmniej 

dwóch (2) lat, o wartości zamówienia (umowy) wynoszącej co najmniej czterysta 

tysięcy (400 000,00) zł. brutto rocznie, to jest o łącznej wartości takiego 

zamówienia (umowy) wynoszącej co najmniej osiemset tysięcy (800 000,00) zł. 

brutto w okresie dwóch (2) lat lub odpowiednio wyższej, jeżeli okres 

wykonywania zamówienia (umowy) był dłuższy niż dwa (2) lata; 

lub 

- dwa (2) zamówienia (umowy) polegające na udostępnianiu co najmniej dziesięciu 

(10) pracowników do wykonywania czynności odpowiadających swoim rodzajem 

prowadzonemu postępowaniu, to jest do wykonywania wydzielonych procesów 

porządkowych terenów zewnętrznych, takich jak oczyszczanie nawierzchni ulic, 

chodników, parkingów, zatok i przystanków autobusowych, opróżnianie 

koszy publicznych, pielęgnacja zieleni oraz zimowe utrzymanie chodników 

i przystanków autobusowych, przez okres co najmniej jednego (1) roku, 

o wartości każdego zamówienia (umowy) wynoszącej co najmniej czterysta 

tysięcy (400 000,00) zł. brutto i o łącznej wartości takich dwóch (2) zamówień 

(umów) wynoszącej co najmniej osiemset tysięcy (800 000,00) zł. brutto; 

lub 

- jedno (1) zamówienie (umowę) polegające na wykonywaniu procesów 

porządkowych terenów zewnętrznych takich jak oczyszczanie nawierzchni ulic, 

chodników, parkingów, zatok i przystanków autobusowych, opróżnianie koszy 

publicznych, pielęgnacja zieleni oraz zimowe utrzymanie chodników 

i przystanków autobusowych, przez okres co najmniej dwóch (2) lat, o wartości 

zamówienia (umowy) wynoszącej co najmniej czterysta tysięcy (400 000,00) zł. 

brutto rocznie, to jest o łącznej wartości takiego zamówienia (umowy) wynoszącej 
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co najmniej osiemset tysięcy (800 000,00) zł. brutto w okresie dwóch (2) lat 

lub odpowiednio wyższej, jeżeli okres wykonywania zamówienia (umowy) 

był dłuższy niż dwa (2) lata; 

lub 

- dwa (2) zamówienia (umowy) polegające wykonywaniu procesów porządkowych 

terenów zewnętrznych takich jak oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, 

parkingów, zatok i przystanków autobusowych, opróżnianie koszy publicznych, 

pielęgnacja zieleni oraz zimowe utrzymanie chodników i przystanków 

autobusowych, przez okres co najmniej jednego (1) roku, o wartości każdego 

zamówienia (umowy) wynoszącej co najmniej czterysta tysięcy (400 000,00) zł. 

brutto i o łącznej wartości takich dwóch (2) zamówień (umów) wynoszącej 

co najmniej osiemset tysięcy (800 000,00) zł. brutto.”; 

 

10) Wzór umowy stanowiący Załączniku Nr 10 do SIWZ (dotychczasowy Załącznik Nr 9) 

otrzymuje brzmienie: 

 

„Załącznik Nr 10 do SIWZ 
 

WZÓR  UMOWY 
 

UMOWA NR [...]/2020 
 

zawarta w Piasecznie dnia [...] [...] [...] r. pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. z siedzibą: 05-500 Piaseczno, 

ul. Techniczna 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS: 0000122596, NIP: 1230878675, REGON 016161080, reprezentowaną 
przez [...] [...] - [...] [...] [...], zwaną dalej „Zamawiającym”, z jednej strony 

 

a 

 

[...] z siedzibą: [...], wpisaną do [...] pod nr [...], NIP: [...], REGON [...], reprezentowaną 
przez [...] [...] - [...] [...] [...], zwaną dalej „Wykonawcą”, z drugiej strony 

 

zwanymi dalej łącznie również „Stronami”, a osobno „Stroną” 

 

§ 1. 
1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”, jest Świadczenie usług 

dotyczących wydzielonych procesów porządkowych polega na pozyskaniu przez 

Zamawiającego personelu (pracowników zewnętrznych) do świadczenia prac 

w tym zakresie na obszarze Gminy Piaseczno.  

2. Świadczenie usług dotyczących wydzielonych procesów porządkowych, o których 

mowa w ust. 1, polega na udostępnianiu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

personelu (pracowników zewnętrznych) do świadczenia prac w zakresie wydzielonych 

procesów porządkowych obejmujących w szczególności oczyszczanie nawierzchni ulic, 

chodników, parkingów, zatok i przystanków autobusowych, opróżnianie koszy 

publicznych, pielęgnacja zieleni oraz zimowe utrzymanie chodników i przystanków 

autobusowych na obszarze Gminy Piaseczno, zwane dalej również oraz „Przedmiotem 

umowy”. 
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3. Udostępniani przez Wykonawcę pracownicy będą wykonywali prace odpowiadające 

zadaniom zawodowym wskazanym przede wszystkim dla: pracowników świadczących 

usługi na ulicach (kod 951090), pomocniczych robotników konserwacji terenów 

zieleni (kod 921401), pracowników zajmujący się sprzątaniem gdzie indziej 

niesklasyfikowanych (kod 912990) oraz pracowników prac dorywczych (kod 962201) 

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności opracowanej przez Departament 

Rynku Pracy MRPiPS w oparciu o Międzynarodowy Standard Klasyfikacji 

Zawodów ISCO-08
∗

. 

4. Przedmiot umowy świadczony będzie przez Wykonawcę w sześciodniowych okresach 

rozliczeniowych od poniedziałku do soboty. 

5. Szczegółowe zapotrzebowanie na ilość pracowników i rodzaj procesów porządkowych 

w danym okresie rozliczeniowym Zamawiający będzie zgłaszać Wykonawcy 

z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem danego okresu 

rozliczeniowego.  

6. Zapotrzebowanie, o których mowa w ust. 5, będą każdorazowo okres i szczegółowe 

miejsce realizacji (na obszarze Gminy Piaseczno) oraz ewentualne dodatkowe 

wymagania (wytyczne) Zamawiającego. 

7. Z zastrzeżeniem ust. 8, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wskazaną 
w zapotrzebowaniu ilość pracowników umożliwiającą wykonanie zapotrzebowanych 

procesów porządkowych na warunkach określonych w zapotrzebowaniu. 

8. Wykonawca obowiązany jest zapewnić możliwość jednoczesnego skierowania 

do realizacji Przedmiotu umowy do 10 (dziesięciu) pracowników. 

9. Wszyscy pracownicy, których Wykonawca będzie udostępniać Zamawiającemu 

muszą być zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 
10. Zamawiający będzie uprawniony do dokonywania kontroli w powyższym zakresie, 

poprzez żądanie przedstawienia mu do wglądu stosownych dokumentów, 

w tym w szczególności takich jak: umowy o pracę oraz wykaz składek odprowadzonych 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników, a także przyjmowania 

pisemnych oświadczeń od tych pracowników dotyczących formy ich zatrudnienia przez 

Wykonawcę. 
11. Realizacja procesów porządkowych, o których mowa w ust. 1, nie będzie w żadnym 

przypadku obejmować prac niebezpiecznych, w tym pracy na wysokości, w rozumieniu 

przepisów prawa pracy. 

 

§ 2. 
1. Najpóźniej w momencie rozpoczęcia wykonywania Umowy Zamawiający przekaże 

Wykonawcy treść aktualnie obowiązujących regulaminów, procedur wewnętrznych 

oraz zasad postępowania w sytuacjach nagłych i w razie powstania zagrożeń. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania pracowników skierowanych 

przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy z zasadami obowiązującymi 

w miejscu świadczenia procesu porządkowego wynikających z wyżej opisanych 

regulacji. Wykonawca jest uprawniony do wykorzystania tych regulacji wyłącznie 

w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania Umowy. 

                                                 
∗

 https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-

opisow-zawodow//-/klasyfikacja_zawodow 
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2. Zamawiający jest obowiązany dostarczać Wykonawcy, w celu przekazania 

pracownikom kierowanym do realizacji Przedmiotu umowy, informacji o: 

1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie Zamawiającego, 

na poszczególnych stanowiskach i przy wykonywanych pracach, w tym 

o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających 

zdrowiu i życiu; 

2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania 

lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1; 

3) pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz 

do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji 

pracowników. 

3. Zamawiający udostępni Wykonawcy bez dodatkowych opłat szatnie, łaźnie 

oraz szafki na ubrania robocze pracowników skierowanych przez Wykonawcę 
do realizacji Przedmiotu umowy. 

 

§ 3. 
1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Przedmiot umowy z należytą starannością, 

zachowując reżymy technologiczne Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie procesów 

porządkowych przez pracowników skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

Przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca skieruje do realizacji Przedmiotu umowy wyłącznie pracowników 

legitymujące się aktualnymi pracowniczymi badaniami lekarskimi zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy. W przypadku kierowania 

do realizacji Przedmiotu umowy cudzoziemców podlegających takiemu obowiązkowi, 

będą to wyłącznie osoby legitymujące się ważnym zezwoleniem na pracę w Polsce. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie przez wszystkich 

pracowników skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy 

obowiązujących przepisów prawnych, oraz obowiązujących u Zamawiającego 

przepisów o porządku i dyscyplinie pracy oraz przepisów z zakresu bezpieczeństwa 

i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, a także ochrony 

środowiska. 

5. Pracownicy skierowani przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy mają 
obowiązek usuwać jakiekolwiek niezgodności lub uchybienia stwierdzone przez 

Zamawiającego w związku z realizacją Przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca na pisemnie żądanie Zamawiającego, w szczególności w wypadku 

zastrzeżeń co do jakości świadczonych Usług porządkowych, dyscypliny lub porządku 

pracy bądź przestrzegania przepisów i zasad bhp, zobowiązany jest do zmiany 

- w uzgodnionym z Zamawiającym terminie - pracowników skierowanych 

przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy i zastąpienia ich pracownikami 

posiadającymi w tym zakresie odpowiednie umiejętności i kwalifikacje. 

 

§ 4. 
1. Z zastrzeżeniem ust. 3. pomiędzy pracownikami skierowanymi przez Wykonawcę 

do realizacji Przedmiotu umowy, a Zamawiającym nie będzie zachodził stosunek 

podporządkowania charakterystyczny dla stosunku pracy, a pracownicy skierowani 

do realizacji Przedmiotu umowy będą zarządzani jedynie przez Wykonawcę 
lub wyznaczone przez niego osoby. Zamawiający nie będzie miał prawa wydawać 
pracownikom skierowanym przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy 

żadnych poleceń służbowych,  
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2. Strony oświadczają i potwierdzają, że pracownicy Wykonawcy skierowane 

przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy są wyłącznie pracownikami 

Wykonawcy. Z osobami skierowanymi do świadczenia prac porządkowych 

Zamawiającego nie łączą żadne umowy i porozumienia, a w szczególności stosunek 

pracy. Wszelkie wytyczne oraz uwagi co do wykonywania prac porządkowych 

Zamawiający jest uprawniony składać wyłącznie Wykonawcy lub Koordynatorowi, 

o którym mowa w ust. 5.  

3. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający nie będzie nawiązywać żadnych 

stosunków prawnych (stosunek pracy, umowa prawa cywilnego) z pracownikami 

Wykonawcy skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy 

w okresie, w którym osoby te będą świadczyć prace porządkowe na podstawie Umowy.  

4. Zamawiający uprawniony jest do wydawania wiążących instrukcji pracownikom 

skierowanym przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy jedynie 

w przypadku zagrożenia ich życia lub zdrowia, koordynacji akcji ratunkowych 

lub wykonywania obowiązków z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

wynikających z art. 208 Kodeku pracy (jednoczesne wykonywanie obowiązków 

w tym samym miejscu przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców 

tj. Wykonawcę i Zamawiającego), itp. Ponadto, Zamawiający - wyłącznie w zakresie 

jakości oraz szczegółów technicznych świadczonych prac porządkowych - uprawniony 

jest również do wydawania wiążących instrukcji, wytycznych oraz uwag co do sposobu 

wykonywania Przedmiotu umowy bezpośrednio pracownikom Wykonawcy 

skierowanym do realizacji Przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wymaga tego bieżąca 

organizacja pracy, a na miejscu świadczenia usługi nie ma bezpośredniego kontaktu 

z Koordynatorem, o którym mowa w ust. 5. O sytuacjach, o których mowa 

w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający będzie bez zbędnej zwłoki informować 
Koordynatora jeżeli przypadki te mają wpływ na realizację postanowień Umowy, 

w tym w szczególności w zakresie wzajemnych rozliczeń pomiędzy Stronami. 

5. Koordynację zagadnień dotyczących BHP prowadzi służba BHP Zamawiającego, 

zgodnie z artykułem 208 Kodeksu pracy, a zakres koordynacji Strony określą odrębnie 

przy udziale służb i osób odpowiedzialnych za BHP Stron. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osób koordynujących i kontrolujących 

realizację Umowy i Usług porządkowych w miejscu i w czasie wykonywania Usług 

na rzecz Zamawiającego (zwanych dalej ,,Koordynatorem” lub „Koordynatorami”). 

Koordynator jest odpowiedzialny za przekazywanie pracownikom Wykonawcy 

skierowanym przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy informacji o zasadach 

prawidłowego i zgodnego z oczekiwaniami Zamawiającego wykonywania Usług 

porządkowych, a Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania Koordynatorowi 

wszelkich bieżących uwag i zastrzeżeń co do sposobu wykonywania tych Usług. 

7. Pracownicy skierowani przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy 

mają obowiązek posiadać aktualne badania lekarskie, wstępne szkolenia BHP 

przeprowadzone przez Wykonawcę, jak również przed przystąpieniem do prac 

zostać zapoznane przez Wykonawcę z oceną ryzyka zawodowego na zajmowanych 

stanowiskach. 

8. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na każde jego żądanie aktualne 

badania lekarskie, dokumenty potwierdzające przeprowadzenie wstępnych szkoleń 

BHP oraz inne uprawnienia, o których mowa w ust. 7, a w przypadku skierowania 

do realizacji Przedmiotu umowy cudzoziemców podlegających takiemu obowiązkowi, 

także ważne zezwolenia na pracę tych osób w Polsce. 
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9. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby każda pracownik skierowany przez niego 

do realizacji Przedmiotu umowy został zapoznany z wytycznymi BHP oraz innymi 

szczegółowymi instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez tych pracowników regulacji i zasad 

wynikających z instrukcji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

 

§ 5. 
1. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego przerwania każdej czynności 

lub Usługi porządkowej powierzonej Wykonawcy w przypadku stwierdzenia 

bezpośredniego zagrożenie dla zdrowia lub życia oraz w razie powstania możliwości 

skażenia środowiska.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wykonywaniem 

Przedmiotu umowy przez pracowników skierowanych przez niego do realizacji 

Przedmiotu umowy i zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikającej 

z nienależytego wykonania Przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek działania siły wyższej, 

której nie można było przewidzieć lub zapobiec przy użyciu racjonalnych sił i środków. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na okres obowiązywania umowy i przedstawić 
do wglądu Zamawiającego na każde jego żądanie polisę ubezpieczeniową 
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na ewentualne 

ryzyko wynikające z niewłaściwie wykonywanej usługi o wartości ubezpieczenia 

co najmniej 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych dla pojedynczego zdarzenia. 

4. W razie zaistnienia wypadku przy pracy Wykonawca ma obowiązek we własnym 

zakresie powołać zespół powypadkowy i przeprowadzić postępowanie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz BHP, a także umożliwić obecność 
przedstawiciela Zamawiającego na każdym etapie postępowania powypadkowego 

w tym w szczególności w czasie zbierania informacji od świadków zdarzenia oraz 

udostępnić Zamawiającemu dokumentację powypadkową. 
 

§ 6. 
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości: 

1) 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu 

Przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 6, z zastrzeżeniem, 

że łączna wysokość kar umownych za zwłokę w jednym sześciodniowym 

okresie rozliczeniowym nie może być wyższa niż 10 000,00 (dziesięć tysięcy) 

złotych; 

2) 2 000,00 (dwa tysiące) złotych za każdy przypadek naruszenia przez pracownika 

Wykonawcy skierowanego przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy 

obowiązujących u Zamawiającego przepisów o porządku i dyscyplinie pracy oraz 

przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, 

ochrony zdrowia, a także ochrony środowiska, o których mowa w § 3 ust. 5; 

3) 5 000,00 (pięć tysiące) za każdy przypadek skierowania przez Wykonawcę 
do realizacji Przedmiotu umowy osoby, która nie będzie posiadać aktualnych 

badań lekarskich, wstępnego szkolenia BHP lub innych uprawnień i kwalifikacji, 

o których mowa w § 3 ust. 7; 
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4) 7 000,00 (siedem tysięcy) za każdy przypadek skierowania przez Wykonawcę 
do realizacji Przedmiotu umowy osoby, która nie będzie zatrudniona przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę; 
5) 7 000,00 (siedem tysięcy) za każdy przypadek skierowania przez Wykonawcę 

do realizacji Przedmiotu umowy cudzoziemca bez ważnego zezwolenia na pracę 
w Polsce, jeżeli osoba ta podlega obowiązkowi posiadania takiego zezwolenia. 

2. W razie zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do wykonywania procesu porządkowego 

zgodnie z zapotrzebowaniem, o których mowa w § 1 ust. 5, o więcej niż 3 dni 

Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia 

z winy Wykonawcy i naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości dwukrotności 

łącznego wynagrodzenia Wykonawcy netto za poprzedni miesiąc kalendarzowy. 

W takim przypadku kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie nalicza się. 
3. Zamawiający jest również uprawniony do naliczenia kar umownych i żądania 

ich zapłaty przez Wykonawcę w następujących przypadkach i w następujących 

kwotach: 

1) z tytułu złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy 

bez ważnego powodu - w wysokości 20 000,00 (dwadzieścia tysięcy złotych), 

przy czym uprawnienie do żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej 

powstaje z dniem, w którym zostało złożone oświadczenie woli o wypowiedzeniu, 

choćby jego skutek w tym dniu jeszcze nie nastąpił; 

2) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków o których mowa 

w § 9 za wyjątkiem § 9 ust. 9 - w wysokości 10 000,00 (dziesięć tysięcy złotych) 

za każde naruszenie; 

3) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków o których mowa 

w § 9 ust. 9 w wysokości 5 000,0 (pięć tysięcy) zł za każde naruszenie. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego naliczonych kar 

umownych, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 3, bezpośrednio z kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

5. Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 4 w każdym przypadku 

powstania uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność 
z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna. 

6. Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy 

przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje 

się, że: Zamawiający wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął najbliższy, 

przypadający po przekazaniu przez Zamawiającego żądania zapłaty kary umownej, 

termin do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy 

albo odpowiedniej części tego wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jego 

odpowiednia część nie zostało przez Zamawiającego zapłacone. 

7. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania 

od Zamawiającego żądania jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Zamawiającego w żądaniu zapłaty kary. 

8. Niezależnie od sposobu rozliczenia kary umownej, Zamawiający wystawi na rzecz 

Wykonawcy notę księgową obciążeniową na kwotę naliczonej kary umownej. 

9. W przypadku gdy wartość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa 

wysokość kary umownej, a także w przypadku gdy szkoda powstała z przyczyn, 

dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania 

odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody na zasadach ogólnych, 

wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. W takich przypadkach Zamawiający 

może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej 

niezależnie od tego, czy zrealizował uprawnienie do otrzymania kary umownej. 
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§ 7. 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku gdy: 

1) zajdzie istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy - odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić 
w terminie do 30 dni licząc od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu takich 

okoliczności - w takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia 

wyłącznie z tytułu części Umowy wykonanej do dnia odstąpienia; 

2) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację lub w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne; 

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu umowy bez uzasadnionych 

przyczyn lub realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami 

lub nie wywiązuje się z obowiązków określonych w Umowie. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy 

musi zawierać uzasadnienie. 

 

§ 8. 
1. Wykonawca może realizować Umowę korzystając z podwykonawstwa zgodnie 

z treścią oferty lub na zasadach, o których mowa w ust. 2 do 5.  

2. Powierzenie przez Wykonawcę realizacji Umowy podwykonawcy może nastąpić 
wyłącznie pod warunkiem, iż zostanie to dokonane przez Wykonawcę z zapewnieniem 

przestrzegania przez podwykonawcę obowiązków Wykonawcy wynikających 

z niniejszej Umowy, w tym w szczególności określonych w § 1 ust. 4, 8 i 9, 

§ 3 ust. 1 i 3 oraz § 4 ust. 7 i 9 Umowy. Postanowienia § 1 ust. 10, § 4 ust. 8 

o uprawnieniach Zamawiającego znajdują w takim przypadku odpowiednie 

zastosowanie również w stosunku do podwykonawcy i jego pracowników. 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje 

własne działania i zaniechania. Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym obejmuje zarówno uprawnienie do dochodzenia przez Zamawiającego 

bezpośrednio od Wykonawcy odszkodowania za wszelkie szkody wyrządzone 

przez któregokolwiek z podwykonawców, jak i możliwość naliczenia i dochodzenia 

od Wykonawcy kar umownych na zasadach określonych w § 6 w przypadku 

naruszenia postanowień Umowy przez podwykonawcę, tak jakby naruszenie to zostało 

dokonane przez samego Wykonawcę. 
4. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca poda nazwy oraz 

dane teleadresowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych. Wykonawca 

jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, w czasie obowiązywania Umowy, a także 

przekazywać dane na temat nowych podwykonawców, którym w zamierza powierzyć 
realizacje Przedmiotu Umowy w przyszłości. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się 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 

jako Wykonawca powoływał się w czasie oceny ofert. 
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§ 9. 
1. Zarówno w czasie trwania Umowy jak i po jej wygaśnięciu Strony zobowiązane 

są do zachowania tajemnicy kontraktowej i nie rozpowszechniania bez pisemnej 

zgody drugiej Strony informacji w jakiejkolwiek sposób dotyczących realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy, a nie przeznaczonych przez drugą Stronę do publicznego 

rozpowszechniania. 

2. Na podstawie niniejszego zobowiązania klauzulą poufności objęte są w szczególności 

wszelkie informacje, materiały i dane dotyczące jednej Strony, jakie druga Strona 

uzyska w czasie wykonywania umowy niezależnie od ich formy i sposobu 

ich uzyskania. 

3. Wykorzystywanie, rozpowszechnienie, lub ujawnienie informacji, materiałów i danych 

objętych klauzulą poufności jest dopuszczalne jedynie za uprzednią pisemną zgodą 
drugiej Strony, chyba że: 

1) obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa lub następuje w związku 

z żądaniem uprawnionych organów wymiaru sprawiedliwości lub administracji 

publicznej; 

2) informacja została wcześniej udostępniona publicznie przez drugą Stronę; 
3) informacja stanowi treść dokumentu, o którym mowa w ust. 11, pod warunkiem 

jednak, iż informacje udostępniane publicznie nie wykraczają poza treść 
wystawionego dokumentu. 

4. Za rozpowszechnienie uważa się także udostępnienie informacji, materiałów i danych, 

zaniechanie ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, jak również nieumyślną 
ich utratę spowodowaną niedbalstwem. 

5. Żadna ze Stron nie może utrwalać, zwielokrotniać, kopiować, udostępniać 
ani w inny sposób przetwarzać dostarczonych jej przez drugą Stronę lub stworzonych 

przez siebie w ramach wykonywania niniejszej umowy informacji, materiałów 

i danych, chyba że rzeczone utrwalenie, zwielokrotnienie, kopiowanie, 

lub udostępnianie jest niezbędne dla realizacji celu niniejszej umowy i służy 

wyłącznie temu celowi, bądź też zostanie dokonane na podstawie wyraźnej 

uprzedniej pisemnej zgody zainteresowanej Strony. 

6. Poufnością (tajemnicą kontraktową) objęte są w szczególności: 

1) informacje, materiały i dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 

2) informacje, materiały i dane stanowiące dane osobowe w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; 

3) informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z przepisów ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

4) informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z przepisów ustawy 

z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej; 

5) informacje, materiały i dane, których rozpowszechnienie może naruszyć 
dobra Stron lub osób trzecich w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia  23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny; 

6) informacje zgromadzone w korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej 

za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych, 

lub innych środków komunikowania się na odległość; 
7) informacje stanowiące hasła dostępowe, kody dostępu, kody PIN i im podobne; 

8) informacje dotyczące osób pozostających w stosunku zlecenia lub stosunku pracy 

z którąkolwiek ze Stron, w tym ich dane osobowe. 
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7. Strony zobowiązują się do usunięcia wszelkich informacji objętych tajemnicą 
kontraktową udostępnionych lub przekazanych sobie wzajemnie w celu prawidłowej 

realizacji Umowy lub do zwrotu drugiej Stronie ich materialnych nośników, w każdym 

przypadku, gdyby dalsze korzystanie z nich było niecelowe, jednak nie później 

niż z upływem czasu obowiązywania Umowy, chyba, że postanowienia Umowy 

lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej. 

8. Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o każdorazowym 

otrzymaniu żądania udostępnienia informacji objętych tajemnicą kontraktową, 
w celu uzyskania pisemnej zgody lub stanowiska o braku zgody Strony na ich 

udostępnienie, w czasie trwania Umowy, za wyjątkiem przypadków, gdy informacja 

taka byłaby niezgodna z treścią uprawnionego żądania organu wymiaru 

sprawiedliwości lub administracji publicznej. 

9. Z zastrzeżeniem ust. 10 i ust. 12, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 

Wykonawca nie może posługiwać się logotypem Zamawiającego ani wymieniać 
nazwy Zamawiającego w związku z działalnością Wykonawcy, w tym w szczególności 

działalnością promocyjną lub informacyjną. 
10. Udzielanie lub publikowanie przez Strony informacji wymaganych na podstawie 

przepisów prawa nie jest uważane za działalność promocyjną lub informacyjną. 
11. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wystawić dokument, 

w którym poświadczy wykonanie lub wykonywanie zamówienia, którego dotyczy 

Umowa.  

12. Do posługiwania się przez Wykonawcę wystawionym przez Zamawiającego 

poświadczeniem wykonania lub wykonywania zamówienia nie mają zastosowania 

postanowienia określające zobowiązania Wykonawcy do powstrzymania 

się od wymieniania nazwy Zamawiającego w związku z jego działalnością. 
13. Naruszenie powyższych zasad dotyczących obowiązku zachowania poufności 

traktowane może być przez drugą Stronę jako naruszenie obowiązków umownych 

i może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą zgodnie z postanowieniami 

ust. 16, w tym również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy. 

14. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, każda ze Stron wyda drugiej Stronie 

za potwierdzeniem odbioru wszystkie posiadane przez siebie dane i materiały 

objęte klauzulą poufności zgodnie z powyższymi postanowieniami. 

15. Zastrzeżony w niniejszym § 9 Umowy obowiązek zachowania poufności wiążę 
Strony bez ograniczeń czasowych także w przypadku rozwiązania Umowy 

w jakimkolwiek trybie. 

16. Jeżeli jedna ze Stron poniesie szkodę w związku z naruszeniem przez drugą 
Stronę zasad dotyczących obowiązku zachowania poufności, o których mowa 

w niniejszym § 9 umowy, poszkodowana naruszeniem Strona będzie mogła 

dochodzić od drugiej Strony odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej 

szkody. Uprawnienie do dochodzenia odszkodowania, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, przysługuje obu Stronom, w tym Zamawiającemu w przypadku 

gdy rozmiar szkody faktycznie poniesionej przez Zamawiającego w związku 

ze stwierdzonym naruszeniem tych zasad przez Wykonawcę będzie przekraczać 
wysokość ewentualnej kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 2 i 3. 
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§ 10. 
1. W celu prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca jako Administrator 

danych osobowych, może powierzyć Zamawiającemu jako Podmiotowi 

przetwarzającemu, następujące rodzaje danych osobowych dotyczących osób 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy:  imię (imiona), 

nazwisko, nazwisko panieńskie, PESEL, data i miejsce urodzenia, płeć, imiona 

rodziców, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres korespondencyjny, numer 

dowodu osobistego lub numer paszportu, przebieg zatrudnienia, wykształcenie, stopień 
niepełnosprawności, adres e-mail, numer telefonu, obywatelstwo, dane dotyczące 

zdrowia (zwolnienia lekarskie oraz zaświadczenia o dopuszczeniu do pracy), nazwisko 

panieńskie matki, zajęcia komornicze, mandaty, nr rejestracyjny samochodu. 

2. Wykonawca jako administrator danych osobowych uzyska zgodę osób skierowanych 

przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy, na przekazanie ich danych 

osobowych Zamawiającemu. 

3. Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio 

z niniejszej Umowy i ogranicza się realizacji Umowy oraz związanych 

z nią obowiązków. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do dokonywania 

następujących operacji przetwarzania danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, 

organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, przekazywanie, 

modyfikowanie, udostępnianie. 

4. Powierzone dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego w formie 

elektronicznej i papierowej.  

5. Zamawiający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie 

zgodnie z Umową oraz obowiązującymi przepisami. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie przez Zamawiającego z dalszych podmiotów 

przetwarzających. 

 

§ 11. 
1. Osobami upoważnionymi do realizacji Umowy są:  

1) ze strony Zamawiającego:  

_______________________________ (imię i nazwisko), 

tel. nr +48 ______________________, 

e-mail: ________________________@______________; 

2) ze strony Wykonawcy:  

_______________________________ (imię i nazwisko), 

tel. nr +48 ______________________, 

e-mail: ________________________@______________; 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy będzie 

kierowana na adresy poczty elektronicznej wskazane w ust. 1 lub pisemnie: 

1) do Zamawiającego na adres: 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. 

ul. Techniczna 6 

05-500 Piaseczno; 
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2) do Wykonawcy na adres: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________. 

3. Zmiana danych osób, o których mowa w ust. 1, oraz ich danych teleadresowych 

nie wymaga dla swej ważności pisemnego aneksu do umowy i może być przekazana 

drugiej Stronie za pomocą wiadomości poczty elektronicznej. 

4. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia dokonywane przez Strony związane 

z zawarciem Umowy, jej rozwiązaniem, odstąpieniem od Umowy lub naliczeniem 

kar umownych, winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. Oświadczenia i zawiadomienia dokonywane w tym zakresie w innej 

formie nie będą wywoływać skutków prawnych ani faktycznych. Z zastrzeżeniem 

ust. 5, pozostałe zawiadomienia mogą być kierowane za pomocą wiadomości 

poczty elektronicznej adresowanej do osób, o których mowa w ust. 1. 

5. Zmiana danych teleadresowych, o których mowa w ust. 2 wymaga dla swej ważności 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Każda ze Stron oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej 

RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich pracowników, 

współpracowników oraz pracowników drugiej Strony, w tym wskazanych w ust. 1 jako 

osoby do kontaktu, a także osób uprawnionych do reprezentowania drugiej Strony. 

Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi 

i obejmują w szczególności imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, 

numer służbowego telefonu oraz adres służbowej poczty elektronicznej. 

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratorów danych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (przetwarzanie 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorach danych) 

jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych 

z realizacją Umowy. 

8. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie 

w związku z realizacją Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa 

danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie 

z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z przepisami 

RODO. 
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§ 12. 
1. Z tytułu realizacji Przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

w wysokości [...] (słownie: [...]) zł. netto, to jest w wysokości [...] (słownie: [...]) zł. 

brutto (wraz z podatkiem VAT) za każdą jedną (1) godzinę pracy jednego (1) 

pracownika skierowanego przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest równe zaoferowanej 

przez Wykonawcę cenie jednostkowej, która odpowiada „Kalkulacyjnemu kosztowi 

jednej (1) roboczogodziny” w wysokości wynikającej z wartości i obliczeń podanych 

przez Wykonawcę w Arkuszu kalkulacyjnym stanowiącym załącznik do jego oferty. 

2. Za czas pracy, o którym mowa w ust. 1 Strony nie będą uważać czasu dojazdu 

do miejsca realizacji Usługi porządkowej. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu umowy na zasadach i warunkach określonych 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ofercie Wykonawcy oraz Umowie, 

w tym w szczególności: koszty wynagrodzeń, podatki, koszty ubezpieczeń społecznych 

i zdrowotnych, koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ewentualne koszty 

dodatkowych ubezpieczenie, zakwaterowania, wyżywienia oraz zakupu środków 

ochrony osobistej i indywidualnej. Również ewentualne koszty dojazdów, o których 

mowa w ust. 2, obciążają wyłącznie Wykonawcę. 
4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonywania przedmiotu umowy 

będzie dokonywana przez Zamawiającego raz w miesiącu, każdorazowo 

na podstawie wykazu faktycznej ilości wykonanych roboczogodzin z podziałem 

na sześciodniowe okresy rozliczeniowe, o których mowa w § 1 ust. 4 oraz faktury 

Wykonawcy wystawionej na Zamawiającego po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

otrzymanego wykazu roboczogodzin. 

5. Zarówno zapotrzebowania, o których mowa w § 1 ust. 5, jak i wykazy roboczogodzin 

określone w ust. 4 powyżej będą przekazywane pomiędzy Stronami za pomocą 
wiadomości poczty elektronicznej na adresy wskazane w § 11 ust. 1. 

6. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie każdorazowo przelewem, 

z zachowaniem czternastodniowego terminu płatności, na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze, o której mowa w ust. 4. 

7. Za dzień wykonania płatności Strony uważać będą każdorazowo dzień 
obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. W przypadku zwłoki w wykonaniu płatności Wykonawca może dochodzić 
od Zamawiającego odsetek w wysokości ustawowej. 

 

§ 13. 
1. Z zastrzeżeniem ust. 5, wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 

3. Zmiany przepisów prawa, o których mowa w ust. 2, obejmują w szczególności zmiany 

dotyczące:  

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu; 
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4) wysokości składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczeniu zdrowotne; 

5) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w przepisach o pracowniczych planach kapitałowych; 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę. 
4. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich praw i obowiązków 

wynikających z Umowy bez zgody Zamawiającego. 

5. Zmiana osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji 

przedmiotu Umowy oraz osób wyznaczonych przez Wykonawcy do realizacji 

przedmiotu Umowy, wraz z numerami telefonów, faksów, adresów poczty 

elektronicznej, adresów korespondencyjnych, nie wymaga dla swej skuteczności 

podpisania aneksu do Umowy. Dla skuteczności takich zmian wystarczające 

jest pisemne, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, 

powiadomienie drugiej Strony z zachowaniem odpowiednich terminów. 

 

§ 14. 
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwóch 

dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 

2. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy licząc od dnia wejścia umowy w życie. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 

 

§ 15. 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 

oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji postanowień Umowy Strony zobowiązują 
się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego 

rozstrzygnięcia sporu, będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

 

 

w imieniu Wykonawcy: w imieniu Zamawiającego:”; 
 

11) Ponadto, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu. 

W związku z powyższym w rozdziale XI SIWZ w punkty 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

 

„1. Ofertę należy przesyłać do Zamawiającego do dnia 12 lutego 2021 r. do godziny 16:00 
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na platformie ePUAP. 
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 lutego 2021 r. o godz. 16:30 w siedzibie 

Zamawiającego.”. 

 

 

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

wraz z załącznikami nie ulegają zmianie. 
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W związku z wprowadzonymi zmianami w treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, Zamawiający sporządził tekst jednolity 

Specyfikacji podlegający ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego. 

 

 

Piaseczno, 15 stycznia 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Grzegorz Tkaczyk 
Prezes Zarządu PUK Piaseczno Sp. z o.o. 
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