Ochrona osób i mienia CHEMWIK SP. Z O.O. w Bydgoszczy

Załącznik nr 9 do SWZ
UMOWA
zawarta w Bydgoszczy w dniu ……………2021r pomiędzy:
Chemwik sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńska 324A, REGON: 341608654,
NIP: 9532645251, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000522387, nr BDO 000020268,
posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 3.600.000 zł, reprezentowaną przez:
Robert Marcińczyk

- Prezes Zarządu

zwaną dalej „Zamawiającym”

a
……………………...............................................................................................................................…
z siedzibą w........................................ul........................................................……, …-…… ………
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w …..................................……, ................… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS …...........................................o kapitale zakładowym w wysokości
….................................................., reprezentowaną przez:
…............................................................................................................
działającym na podstawie koncesji nr L- ................................. MSWiA z dnia …….................r. na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Umowa z Wykonawcą zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego
po uprzednim ogłoszeniu na stronie internetowej Zamawiającego.
§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji całodobową, obejmującą zarówno dni
robocze jak i dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta), ochronę osób i mienia
spółki „Chemwik sp. z o.o.” w Bydgoszczy, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób
i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (DZ.U.2020.838 T.J. Z DNIA 2020.05.12 Z PÓŹN. ZM.) poprzez
realizację
bezpośredniej ochrony fizycznej stałej oraz doraźnej, na zasadach określonych w niniejszej
umowie, w następujący sposób:
1) Bezpośrednia ochrona fizyczna 1-go obiektu - CHEMWIK Sp. z o.o. „Oczyszczalnia Ścieków
„Kapuściska” przy ul. Toruńskiej 324a w Bydgoszczy

podlegającej obowiązkowej ochronie,

polegającej na stałym, całodobowym dozorze sygnałów przesyłanych z elektronicznego systemu
antywłamaniowego, połączonego z systemem kamer telewizji użytkowej na obiektach
Zamawiającego w Bydgoszczy przez jednego pracownika

oraz podjęcie stosownych działań

przez grupę interwencyjną (GI) na wezwanie pracownika ochrony lub osób upoważnionych.
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2) Całodobowy stały dozór sygnałów alarmowych przesyłanych gromadzonych i przetwarzanych
w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych zamontowanych w 17 obiektach
położonych na terenach dawnego ZACHEMU, podłączonych do centrali Wykonawcy drogą
radiową lub przewodową i podjęcie stosownych działań przez patrol Grupy Interwencyjnej w
przypadku naruszenia systemu.
- przepompownia ścieków – 8 obiektów
- studnia wody przemysłowej - 4 obiekty
- 5 studni wody z ujęcia podziemnego
na warunkach określonych w niniejszej umowie.
3) Wzmocnienie ochrony fizycznej dodatkowo o jednego pracownika ochrony na obiektach
Chemwik Sp. z o.o. w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych zagrożenia terrorystycznego
na dodatkowe polecenia Prezesa Spółki w wymiarze 12 rb/h. Ilość godzin dodatkowej ochrony
fizycznej może ulec zmianie (zwiększeniu).
2. Szczegółowy zakres obowiązków, wyposażenie, zakres prowadzonej dokumentacji oraz wykaz
obiektów objętych ochroną określa „Opis przedmiotu zamówienia” – stanowiący załącznik nr 5 do
niniejszej umowy.
3. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji niniejszej umowy strony obowiązują się
działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów, ustalonych zwyczajów oraz
wewnętrznych regulacji, obowiązujących u Zamawiającego.
§2
Termin wykonania
1. Umowę zawiera się na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r.
§3
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, będzie:
1) Za bezpośrednią ochronę fizyczną obiektu przy ul. Toruńskiej 324A oraz monitoring 17
obiektów podłączonych do centrali Wykonawcy - wynagrodzenie stałe;
2) Za wzmocnienie ochrony na obiektach Chemwik Sp. z o.o. dodatkowymi pracownikami
ochrony - wynagrodzenie ustalone na podstawie ceny jednostkowej za 1 rb/h za jednego
pracownika oraz rzeczywistej liczby przepracowanych godzin,
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) wyraża się kwotą netto (bez podatku VAT) w
kwocie................................PLN
(słownie.................................................................................................................................
powiększone o podatek VAT w wysokości obowiązującej dla danej usługi na dzień wystawienia
faktury VAT.
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) wyraża się kwotą netto (bez podatku VAT) w
kwocie................................PLN/1rb/h
(słownie.................................................................................................................................
powiększone o podatek VAT w wysokości obowiązującej dla danej usługi na dzień wystawienia
faktury VAT.
4. W czasie realizacji umowy Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne netto o
którym mowa w ust. 1 pkt 1) w wysokości równej 1/12 kwoty podanej w pkt 2, tj.
................................... PLN powiększone o podatek VAT w wysokości obowiązującej dla danej
usługi na dzień wystawienia faktury VAT.
5. Cena jednostkowa za 1rb/h określona w ust. 3 jest ceną stałą i nie może ulec zmianie przez cały
okres obowiązywania umowy wskazany w §2 umowy.
6. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej
faktury, którą Wykonawca wystawi w ostatnim dniu miesiąca, którego faktura dotyczy.
7. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosić do 30 dni od daty ich
doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Zapłata zostanie dokonana przelewem na
rachunek płatniczy zgłoszony do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem mechanizmu podzielonej
płatności wskazanego na fakturze przez Wykonawcę.
8. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. W przypadku powstania szkód mających związek z wykonywaną ochroną Zamawiający zastrzega
sobie prawo wstrzymania z tego tytułu wypłaty Wykonawcy należności za świadczone usługi lub
dokonywania potrąceń wystawionych faktur na co Wykonawca wyraża zgodę.
10.

Wykonawca prowadzoną działalność ubezpieczył..................................................................…

na kwotę ……........................................................................................ (polisa ubezpieczeniowa w
załączeniu).
11. Wykonawca oświadcza, że we własnym zakresie ubezpiecza pracowników biorących udział w
realizacji Umowy.
§4
Odpowiedzialność i zobowiązania stron
1. Strony zobowiązują się do wypracowania takich form współpracy, które nie będą naruszały ich
kompetencji wynikających z przepisów prawa, zapewniających skuteczną ochronę obiektu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wywiązywania z warunków umowy ze szczególną starannością,
w tym natychmiast reagować na wezwania Zamawiającego.
3. Ze strony Zamawiającego nadzór nad wykonaniem postanowień Umowy sprawować będą,
Zdzisław Skorupski tel. 509 219 603 i Barbara Zielińska tel. 52 365 83 29, kom. 795 449 075
którzy przekazywać będą wszelkie uwagi i zalecenia związane z jej realizacją. Ponadto w/w
osoby na podstawie stosownego upoważnienia wydanego przez Zamawiającego upoważnione
są do:
- kontroli pełnienia służby i wyposażenia pracowników ochrony na obiekcie Zamawiającego;
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- kontroli czasu stawiennictwa , tożsamości oraz wyposażenia Grupy Interwencyjnej;
- telefonicznego zgłaszania o konieczności podjęcia interwencji (lub jej odwołania) przez
Grupę Interwencyjną na obiektach określonych w §1 ust. 1 pkt. 2.
- współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do utrzymania porządku i
bezpieczeństwa obiektów.
4. Wykonawca wyznacza ………………………………………………………… jako osobę uprawnioną
do działania w jego imieniu w sprawach związanych z treścią umowy oraz przyjmowania
wszelkich uwag i zaleceń związanych z realizacją umowy. Pełnić on będzie funkcję koordynatora
ochrony.
5. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w chronionym mieniu, z kwoty ubezpieczenia, o
której mowa w § 3 ust. 10 umowy. W przypadku gdy powyższa polisa ubezpieczeniowa nie
pokryje szkody w całości Wykonawca zobowiązuje się wyrównać pozostałą część szkody w
zakresie powierzonych czynności wynikających z Planu Ochrony Obiektu. Wykonawca w ramach
tej odpowiedzialności odpowiada również za szkodę powstałą w wyniku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy. Szkodą będzie nie tylko szkoda spowodowana działaniami
osób trzecich, ale również szkoda spowodowana działaniami pracowników Wykonawcy, w tym w
szczególności dokonana przez nich kradzieżą mienia czy zniszczeniem mienia.
6. WYKONAWCA zobowiązuje się do:
1) aktualizacji - poprzez wykonanie stosownych aneksów „Planów ochrony obiektów
podlegających obowiązkowej ochronie”, wynikającej z ich modernizacji i rozbudowy oraz
uzgodnienia ich w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy w Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Bydgoszczy.
2) Wykonywania Umowy przy kwalifikacjach pracowników ochrony zgodnych z ustawą z dnia
22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U.2020.838 t.j. z dnia 2020.05.12 z
późn. zm.).
3) Współdziałania z wyznaczonymi osobami Zamawiającego, Policją i innymi specjalistycznymi
służbami w zakresie niezbędnym do utrzymania porządku i bezpieczeństwa obiektów;
4) Przekazania Zamawiającemu listy pracowników ochrony, z podaniem następujących danych:
- imię i nazwisko pracownika, imię ojca, pesel;
- data urodzenia i adres stałego zameldowania;
- ksero licencji klasyfikowanego pracownika ochrony fizycznej;
5) Wyposażenia pracowników ochrony w środki przymusu bezpośredniego oraz inne
wyposażenie konieczne do realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy o ochronie
osób i mienia oraz Planu Ochrony Obiektu na własny koszt;
6) Zapewnienie stawiennictwa w czasie maks. 15 min. Grupy Interwencyjnej w przypadku
zaistnienia bezpośredniego zagrożenia obiektu lub osób w nim przebywających;
7) Oznaczenie pracowników ochrony w sposób jednolity, umożliwiający ich identyfikację;
(umundurowanie oraz identyfikator ze zdjęciem noszony przez pracownika ochrony na
widocznym miejscu)
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8) W przypadku wprowadzenia stopni alarmowych zagrożenia terrorystycznego o którym mowa
w §1 ust. 1 pkt. 3), na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do
wzmocnienia ochrony na obiektach Chemwik Sp. z o.o. dodatkowymi pracownikami ochrony.
Ilość godzin zostanie szczegółowo określona w zależności od uzasadnionych potrzeb
Rozliczenie

Zamawiającego.

usługi

dodatkowej

zostanie

dokonane

na

warunkach

określonych w §3 ust. 1 pkt. 2
9) Wykonanie zadań punktu ostrzegania i alarmowania ochranianego obiektu (w razie
zaistnienia zagrożeń Oczyszczalni, dokumentację dostarcza Zamawiający),
10) Oznakowania ochranianego obiektu co najmniej 3 tablicami informacyjno-ostrzegawczymi;
11) Utrzymywania

w

pełnej

sprawności

systemu

sygnalizacji

włamania

na

obiektach

wyszczególnionych w § 1 ust. 1 pkt.2.
12) Stosowania do obowiązujących u Zamawiającego wewnętrznych instrukcji i procedur,
w zakresie realizowanego przedmiotu umowy;
13) Wykonywania usług w sposób nieutrudniający prowadzenie codziennej działalności przez
Zamawiającego;
14) Zapewnienie udziału wszystkim pracownikom ochrony, przewidzianych do ochrony obiektów
Zamawiającego w szkoleniu, organizowanym przez Zamawiającego przed objęciem służby
na obiektach;
15) Przestrzegania zasad, wynikających z „Ustawy o ochronie informacji niejawnych”; oraz
nieprzekazywanie osobom trzecim żadnych danych związanych z działalnością służbową
Zamawiającego.
16) Niezwłocznej wymiany pracownika ochrony, który dopuścił się rażących uchybień
w regulaminowym pełnieniu służby (w szczególności: picie alkoholu- innego podobnie
działającego środka, spanie na służbie, oddalenie się z miejsca pełnienia służby bez
uzasadnionych przyczyn, kradzież, zabór mienia.);
17) W przypadku uzasadnionej zmiany osoby pracownika ochrony, Wykonawca zobowiązany
jest zgłosić ten fakt osobie upoważnionej Zamawiającego, dostarczyć wymagane dokumenty
wyszczególnione w § 4 ust. 6 pkt. 4 oraz przeszkolić pracownika we własnym zakresie;
18) Stałej kontroli pracowników pełniących służbę na obiektach Zamawiającego co najmniej raz
na kwartał dokumentując ten fakt stosownym wpisem w „Dzienniku zmiany”;
19) Przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów, związanych z organizacją pełnienia
służby w przypadku zakończenia umowy.
20) Zgłaszania

Zamawiającemu

usterki

i

naruszenia

w

zabezpieczanych

obiektach

i

pomieszczeniach;
21) Ujawnianie faktów kradzieży i niszczenia mienia Zamawiającego, zatrzymywanie osób
ujętych w czasie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia w celu bezzwłocznego
przekazania Policji, powiadamianie przedstawicieli Zamawiającego i właściwych organów o
stwierdzonych przestępstwach lub wykroczeniach;
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22) Bieżącego przekazywania Zamawiającemu informacji mających wpływ na bezpieczeństwo
ochranianego obiektu;
23) Posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy na kwotę nie
mniejszą niż kwota wskazana w §3 ust. 10 umowy.
7. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do:
1) zabezpieczenia obiektu pod względem przeciwpożarowym i technicznym;
2) oświetlenia chronionego obiektu w stopniu umożliwiającym obserwację;
3) nieodpłatnego udostępnienia pracownikom ochrony pomieszczeń do pełnienia służby oraz
możliwości korzystania ze środków łączności do celów alarmowych i służbowych;
zapoznania Wykonawcy z funkcjonowaniem i obsługą w ochranianym obiekcie systemów
sygnalizacji i ostrzegania.
4) nieodpłatnego udostępnienia pracownikom ochrony odpowiednich pomieszczeń socjalnych i
sanitarnych oraz korzystania z energii elektrycznej, cieplnej i wody;
5) należytego zabezpieczenia obiektów powierzonych ochronie przez właściwe zabezpieczenia
zamknięcia, ogrodzenia, oświetlenia oraz wyposażenia w stosowny sprzęt;
6) niezwłocznego usunięcia stwierdzonych usterek, dotyczących zabezpieczenia obiektu;
7) przeprowadzenie szkolenia na obiektach, mającego na celu zapoznania się z zadaniami
oraz rozmieszczeniem poszczególnych budynków i urządzeń (najpóźniej na 3 dni przed
wejściem na obiekty).
8) pokrycia kosztów napraw oraz modernizacji systemów telewizji użytkowej, systemu
alarmowego włamania i napadu oraz systemu kontroli dostępu.
§5
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach;
2) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy lub realizuje go w sposób
istotnie odbiegający od ustalonych warunków umowy, pomimo wezwania Zamawiającego
złożonego na piśmie;
3) w przypadku stwierdzenia, że służbę pełni inna niż uwzględniona w Wykazie osób –
Załącznik do Oferty, a fakt ten nie został zgłoszony osobom wyszczególnionym w §4 ust.3;
4) W

przypadku

trzykrotnego

przekroczenia

maksymalnego

czasu

przybycia

grupy

interwencyjnej na obiekt (obiekty) określone w załączniku nr 6 do umowy o co najmniej
100% czasu nominalnego (15 min) – w którymkolwiek kwartale realizacji umowy.
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5) Utraty przez Wykonawcę koncesji nr L- ................................. MSWiA z dnia …….................r.
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia;
6) Utracie polisy ubezpieczeniowej lub zmniejszenie wysokości kwoty polisy ubezpieczeniowej
wskazanej w §3 ust. 10 umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy,
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych
elementów przedmiotu umowy na dzień odstąpienia.
§6
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne przez potrącanie bezpośrednio z

1)

wynagrodzenia lub osobną zapłatę według wyboru Zamawiającego za:
a) przekroczenie 100% czasu (o którym mowa w §4 ust. 6 pkt 6) przybycia Grupy Interwencyjnej
na obiekt lub przybycia tej grupy w niepełnym składzie, bez odpowiednich dokumentów i
wyposażenia zgodnego z obowiązującymi przepisami, w wysokości 2.000 zł za każde
naruszenie,
b)

odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub
odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w
wysokości 5% brutto ogólnej wartości umowy wskazanej w §3 ust 2.

c) za każdy przypadek sprzecznego z §9 ujawnienia Informacji Poufnych w wysokości 10 000 zł.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy spowodowanej wyłącznie działaniami umyślnymi Zamawiającego z
wyłączeniem okoliczności wskazanych w §5 umowy w wysokości 5% brutto ogólnej wartości
umowy wskazanej w §3 ust. 2
4. Strony

zastrzegają

sobie

prawo

do

dochodzenia

odszkodowania

uzupełniającego,

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§7
Zmiana UMOWY
1. Zmiana postanowień UMOWY może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
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2. Zakazuje

się

zmian

postanowień

zawartej

UMOWY

w

stosunku

do

treści

oferty,

na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że
są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa.
3.

Zarówno wystąpienie jakichkolwiek okoliczności jak i konieczność wprowadzenia zmian do
UMOWY

wymagają

pisemnego

zawiadomienia

drugiej

strony

UMOWY

o

zamiarze

wprowadzenia zmian z uzasadnieniem i określeniem skutków finansowych wprowadzanych
zmian.
§8
Zastrzeżenia Zamawiającego
1. Zamawiający zastrzega sobie, że zmiany w zatrudnieniu pracowników ochrony świadczących
usługi w obiekcie Oczyszczalni będą każdorazowo z nim uzgadniane.
2. Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

kontrolowania

Grupy

działania

Interwencyjnej

przeznaczonej do wzmocnienia ochrony obiektów Zamawiającego.
3. Przyjęcie ochrony obiektu poprzedzone zostanie szkoleniem wszystkich pracowników ochrony
organizowanym przez Wykonawcę. W trakcie szkolenia pracownicy ochrony zapoznani zostaną
z wewnętrznymi przepisami porządkowo-organizacyjnymi obowiązującymi w ochranianym
obiekcie.
4. Zamawiający protokolarnie przekaże sprzęt i wyposażenie znajdujące się na portierni oraz
pomieszczeniu socjalnym.

§9
Ochrona informacji
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnice
przedsiębiorstwa dotyczących realizacji niniejszej Umowy oraz związanych z działalnością
Zamawiającego. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawca przekazywać
będzie jedynie tym osobom lub podmiotom, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione i
tylko w zakresie, w jakim dany podmiot lub osoba będący odbiorcą Informacji stanowiących
tajemnice przedsiębiorstwa musi mieć do nich dostęp dla celów opisanych w zdaniu pierwszym
niniejszego ustępu.
2. W przypadku niedołożenia staranności przez Wykonawcę w celu weryfikacji posiadania przez
daną

osobę

uprawnienia

przedsiębiorstwa

z

do

dostępu

uwzględnieniem

do

informacji

wymogów

mogących

dotyczących

stanowić

tajemnice

zachowania

tajemnicy

przedsiębiorstwa, Wykonawca odpowiada za każdą powstałą w ten sposób szkodę po stronie
Zamawiającego oraz zobowiązuje się za każdy taki przypadek zapłacić karę w wysokości
wskazanej w §6 ust. 2 pkt. 1 lit. c.
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3. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek inny sposób nie
rozpowszechniać jakichkolwiek informacji mogących stanowić tajemnice przedsiębiorstwa lub ich
części, za wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 1.
4. Wymogi zawarte w niniejszym paragrafie nie będą miały zastosowania odnośnie do jakiejkolwiek
części informacji, gdy są one opublikowane, powszechnie znane i oficjalnie podane do publicznej
wiadomości bez naruszania postanowień niniejszej umowy, w szczególności na podstawie
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.
6. Wykonawca po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy zobowiązuję się niezwłocznie zniszczyć lub
usunąć wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, wraz ze wszelkimi ich
kopiami, a także nośnikami, bez względu na formę, będące w jego posiadaniu.
7. Zniszczenie lub usunięcie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, o których mowa w
ust. 6, nastąpi w ten sposób, że Wykonawca nie będzie w posiadaniu Informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w jakiejkolwiek formie.

§ 10
Status przedsiębiorcy
1. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z
2021r. poz. 424) oraz rozporządzenia nr 651/2014 Komisji UE z dnia 17 czerwca 2014 r.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada status ……………. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
(Dz. U. z 2021r. poz. 424) oraz rozporządzenia
nr 651/2014 Komisji UE z dnia 17 czerwca 2014 r. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie statusu, w terminie nie dłuższym niż
14 dni od jego wystąpienia.
§ 11
Ochrona Danych Osobowych
1.

Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z klauzulą informacyjną Zamawiającego (zamieszczoną
na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://chemwik.pl/przetargi-aktualne)
swoich pracowników, których dane zamieścił w ofercie lub umowie, informując ich, że ich dane
osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu.
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2. Wykonawca

zobowiązuje

się

w

pierwszej

korespondencji

przesłać

do

pracowników

Zamawiającego wymienionych w § 4 swoją klauzulę informacyjną informując ich o fakcie
przetwarzania ich danych osobowych (np. pisemnie, e-mailem, faxem).

§12
Inne postanowienia
1. Wszelkie kwestie sporne wynikłe między stronami na tle realizacji niniejszej umowy, strony będą
starały się rozstrzygać polubownie.
2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sprawę będzie rozpatrywał Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może dokonywać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w
całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności i
możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08 z
późn. zm.).
5. Umowę sporządzono w 3 /trzech/ jednobrzmiących egzemplarzach, w tym:
1) jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
2) dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
6. Integralną cześć niniejszej Umowy stanowią niżej wymienione załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy,
2) Załącznik nr 2 - Lista pracowników ochrony fizycznej,
3) Załącznik nr 3 - Koncesja MSWiA Nr …………. z dnia …………….. (kopia),
4) Załącznik nr 4 - Polisa ubezpieczeniowa,
5) Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia
6) Załącznik nr 6 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Chemwik Sp. z o.o. w
związku z prowadzonymi przez spółkę procedurami zakupowymi

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

