Świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok oraz szczątków ludzkich na obszarze oraz poza
obszarem działania Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim

Załącznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy
(Znak postępowania: PO VII WB 261.13.2020)
Umowa
Nr ………
zawarta dnia ............................... r. w Lublinie pomiędzy:
Skarbem Państwa – Prokuraturą Okręgową w Lublinie,
ul. Okopowa 2a, 20-950 Lublin
NIP 712-22-91-114 , REGON 000000359
reprezentowaną przez:
Pana Roberta Malickiego – p.o. Prokurator Okręgowy w Lublinie
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości),
ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ………………..,
REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez
..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa,
stanowiącego załącznik do umowy2,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panią/Panem ………………. prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…”
z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres),
– zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej
„Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:
§1
Oświadczenia Stron
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1834).
2. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) – 23) oraz ust. 5 pkt 1), 2), 4-8) ustawy pzp.
Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.
1
2
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§2
Przedmiot i zakres umowy
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok oraz
szczątków ludzkich na obszarze oraz poza obszarem działania Prokuratury
Rejonowej w Radzyniu Podlaskim.
2. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o zwłokach, należy przez to rozumieć także
szczątki ludzkie.
3. W zakresie usług wynikających z przedmiotu zamówienia wchodzi:
1) przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok oraz przyjazd na miejsce wskazane,
2) włożenie zwłok do worka,
3) włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy,
4) przewiezienie zwłok na miejsce wskazane przez wydającego zlecenie,
5) zdjęcie zwłok w miejscu wskazanym oraz przekazanie uprawnionym organom,
6) zapewnienie niezbędnych środków technicznych i materiałów (pojazd
specjalistyczny, worek, nosze, środki dezynfekujące, odzież ochronna, rękawice
dla osób wykonujących usługę, itp.).
4.
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług przez 24 godziny na dobę,
każdego dnia obowiązywania wiążącej strony Umowy.
5.
Podstawą rozpoczęcie wykonywania usługi jest dyspozycja wydana telefonicznie,
faksem lub mailem przez upoważnioną osobę (prokurator lub funkcjonariusz
policji
na
zlecenie
prokuratora)
na
numer
Wykonawcy:
tel.
…………………………………………………. .
6.
Po przybyciu na miejsce odbioru zwłok zlecenie na przewóz w formie pisemnej
wydaje upoważniona osoba tj. prokurator lub funkcjonariusz policji na zlecenie
prokuratora.
8.
Wykonawca zapewnia pełną dyspozycyjność i zobowiązuje się do świadczenia
usługi przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, również w dni ustawowo
wolne od pracy.
9.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przyjazdu na wskazane miejsce
zdarzenia, w czasie zadeklarowanym w ofercie.
10. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przewóz zwłok pojazdami spełniającymi
wymagania sanitarne i wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących
samochodowe zarejestrowane jako karawany wraz z kserokopią dowodów
rejestracyjnych oraz zaświadczeniami np. certyfikaty, z właściwej Stacji Inspekcji
Sanitarno Epidemiologicznej, dopuszczającymi pojazdy do przewozu zwłok
ludzkich.
11. Wykonawca prowadzi ewidencję wykonanych usług w której wskazuje
w szczególności datę i godzinę zlecenia, godzinę przyjazdu na miejsce
(potwierdzoną podpisem osoby upoważnionej o której mowa w ust. 6) oraz datę
i godzinę przewozu zwłok w miejsce wyznaczone.
12. Po zakończeniu każdego miesiąca wykonawca przekazuje zamawiającemu
kserokopię ewidencji o której mowa w ust. 11 potwierdzoną za zgodność z
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oryginałem wykonawca przekazuje zamawiającemu.
§3
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę będącą przedmiotem umowy od
dnia zawarcia do dnia 3 marca 2024 r.
2. Usługa będzie realizowana na każdorazowe zlecenie Zamawiajacego, zgodnie z § 2
ust. 5 Umowy.

1.
2.

3.
4.

5.

§4
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do zachowania wszelkich wymogów bezpieczeństwa
sanitarnego, technicznego i organizacyjnego, wynikających z odrębnych przepisów.
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest:
a) wykonywać powierzone usługi wykorzystując odpowiedni, spełniający wymogi
sprzęt i urządzenia techniczne,
b) posiadać niezbędne uprawnienia, pozwolenia i koncesje,
c) dysponować personelem posiadającym niezbędne kwalifikacje i umiejętności
oraz należyte ochrony osobiste,
d) dysponować telefonem dyżurnym czynnym całą dobę.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem czynności
wchodzących w zakres przedmiotowy wiążącej strony Umowy.
Wykonawca, obowiązki wymienione w ust. 1, 2 i 3, przyjmuje oraz oświadcza,
że posiada specjalistyczny sprzęt, środki transportu oraz wyposażenie pozwalające
na wykonywanie umowy, a ponadto oświadcza, że osoby bezpośrednio wykonujące
zamówienie posiadają odpowiednie przeszkolenie zapewniające przewóz zwłok
w warunkach wyłączających ich bezczeszczenie oraz że posiadają sprzęt
i wyposażenie osobiste odpowiadające wymogom sanitarnym stawianym
wykonawcom usług tego rodzaju.
Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą oświadcza, że czas dojazdu na miejsce
zdarzenia nie przekroczy ……… min.4 od momentu zgłoszenia, o którym mowa
w § 2 ust. 5 Umowy.

§5
Wynagrodzenie
1. Cena brutto za usługi obejmujące wykonanie czynności, o których mowa w § 2
wynosi: …………… za jeden kilometr przejechany od miejsca, z którego należy zabrać
zwłoki do miejsca do którego należy przewieźć zwłoki.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy w czasie wykonywania umowy nie przekroczy kwoty
……………….. zł brutto.
3. Do rozliczenia kosztów wykonanej usługi Wykonawca przyjmuje faktycznie
przejechaną ilość kilometrów, najkrótszą drogą od miejsca, z którego zabrał zwłoki
do miejsca do którego przywiózł zwłoki.

4

Zgodnie z informacją zawartą w ofercie Wykonawcy
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

§6
Płatności
Za każdorazową usługę Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem należnego
podatku VAT, wg obowiązującej stawki. Faktura zostanie wystawiona na podstawie
potwierdzenia wykonania usługi podpisanego przez upoważnioną osobę
(prokurator lub funkcjonariusz policji na zlecenie prokuratora).
Fakturę należy wystawić na:
Prokuratura Okręgowa w Lublinie – ul. Okopowa 2a, 20-950 Lublin. Zamawiający
dokonywać będzie płatności z tytułu zrealizowanych usług w terminie 30 dni od
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z potwierdzeniem wykonania
usługi. Faktura bez potwierdzenia nie zostanie przekazana do realizacji. Za datę
płatności uważa się datę przekazania polecenia zapłaty do banku.
Wykonawca ma prawo do Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości
przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych
w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191),
Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za
fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na
dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT,
najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności,
W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek
bankowy zawarty w powyższym Wskazanie w terminie późniejszym, ustalony
pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.
Adres na jaki Wykonawca zobowiązany jest przekazać fakturę:
Prokuratura Rejonowa w Radzyniu Podlaskim
Ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5
21-300 Radzyń Podlaski
W przypadku przekazania faktury na adres inny niż wskazany w ust. 7, termin
płatności, o którym mowa w ust. 3, biegnie od daty otrzymania jej pod tym adresem.
§ 7

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym
powierzy wykonanie określonych czynności związanych z wykonywanym
zamówieniem.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
o Zamawiającym, w posiadanie, których wszedł wykonując zamówienie.
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1.

2.

3.
4.

5.

6.

§8
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) niewykonania usługi, o której mowa w § 2 – 500,00 zł za każdy przypadek
2) nienależytego wykonania usługi, o której mowa w § 2, - 250,00 zł za każdy
przypadek,
3) opóźnienia dojazdu na miejsce zdarzenia ponad czas określony w § 4 ust. 5 –
100,00 zł za każde 60 min., do maksymalnej kwoty 500,00 zł,
4) rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie
leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 5 000,00 zł,
5) rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn
lezących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5 000,00 zł,
6) za wykonywanie usług objętych przedmiotem niniejszej Umowy przez podmiot
inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiającego – 500,00 zł za każdy przypadek realizacji,
7) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 –
w wysokości po 250,00 złotych za każdy przypadek, w którym osoba
niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę wykonywała czynności przewozu zwłok,
8) za opóźnienie w dostarczeniu dowodów, o których mowa w § 13 ust. 3 –
w wysokości po 100,00 złotych za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu,
o którym mowa w § 13 ust. 3.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 1 000,00 zł w przypadku
rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi wyłączną
odpowiedzialność.
Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych
tytułów do maksymalnej wysokości 8 000 zł.
Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 1
kumulatywnie i niezależnie od skorzystania z prawa rozwiązania umowy, o którym
mowa w ust. 3, z powodu tych samych okoliczności, które były podstawą naliczenia
kar.
Zamawiający może potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy lub wierzytelności Wykonawcy względem
Zamawiającego wynikających z innego tytułu niż niniejsza Umowa.
Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku niewykonania
lub nienależytego wykonania Umowy przekracza wysokość kar umownych,
Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Zapłata odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i jakichkolwiek innych zobowiązań
wynikających z warunków Umowy.

§9
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy:
1) wystąpi 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 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
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2) czynności objęte niniejsza umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot
inny niż Wykonawca lub podwykonawca zgłoszony zgodnie z postanowieniami
Umowy,
3) Wykonawca nie wykonał minimum jednego zlecenia w warunkach rażącego
niedbalstwa,
4) Wykonawca rażąco naruszył postanowienia Umowy, przez które rozumie się
w szczególności dopuszczenie się przez Wykonawcę trzykrotnie niewykonania
lub nienależytego wykonania Umowy w sposób inny niż w pkt 3),
5) Wykonawca opóźnia się w dostarczeniu do dyspozycji Zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy ubezpieczenia, o której
mowa w § 11 ust. 2 lub 3, o więcej niż 14 dni.
2. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z Umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć
poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy przez zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Odstąpienie od Umowy ma charakter ex nunc.
§ 10
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy
w następujących przypadkach:
1) Terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na zmiany będące następstwem
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania
realizacji Umowy przez Zamawiającego.
2) Zmiany będące następstwem działania organów administracji lub wynikających
z wprowadzonych uregulowań prawa powszechnego (ustawy, rozporządzenia);
3) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy
skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy,
np. działanie siły wyższej,
4) Wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z uwagi na:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie obowiązujących
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne;
d) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, na zasadach
i w sposób określony w ust. 3-8, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawcę.
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3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a, będzie odnosić się wyłącznie do części
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu
wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz
wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towarów i usług.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a, wartość wynagrodzenia
netto oraz ceny jednostkowe netto nie zmienią się, a wartość wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której
mowa w ust. 2 pkt 4 lit. b - d, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów
wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów
odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub
dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne lub zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku
ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4 lit. c, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługę.
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4 lit. d, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych.
8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit b-d
niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia umownego Wykonawcy należy do
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.
§ 11
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej, ważnego przez cały okres realizacji zamówienia.
2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i przekazania
Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedłużony okres.
3. Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy
ubezpieczenia oraz dostarczy do dyspozycji Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia, a także przedłoży
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niezwłocznie do wglądu, na każde żądanie Zamawiającego, dokumenty
ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za
wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku
działań lub zaniechań przy realizacji przedmiotu umowy, w tym również na
sąsiednich nieruchomościach, w szczególności za ewentualne skutki
nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

1.
2.
3.
4.

5.

§ 12
Osoby do kontaktów
Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego
jest:
……………………………………………………………………..….
Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy
jest:
………………………………………………………………………….
Wykonawca oświadcza, że zgłoszenia dotyczące realizacji niniejszej Umowy
dokonywane będą na adres
e-mail: ………………………… lub nr faksu:
………………………….
O wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 1 i 2 druga strona zostanie
poinformowana w formie pisemnej. Zmiana osób nie stanowi zmiany Umowy.
O wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 3 Wykonawca poinformuje
pisemnie Zamawiającego.
Brak możliwości dokonania zgłoszenia dotyczącego realizacji Umowy z powodu
nieprzekazania Zamawiającemu pisemnej informacji o zmianie danych, o których
mowa w ust. 3 będzie skutkować domniemaniem przyjęcia zgłoszenia.

§ 13
Klauzula zatrudnienia
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących czynności przewozu zwłok.
2. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający oraz osoby przez niego upoważnione
(w tym osoby zlecające wykonanie usługi, o których mowa w § 2 ust. 5 Umowy),
uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy
odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
Czynności kontrolne mogą polegać w szczególności na:
1) żądaniu oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
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na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę
kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 7) i 8) umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie
przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 14
Ochrona danych osobowych
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych
osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”),
a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
1)przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową,
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
które chronią prawa osób, których dane dotyczą,
2)do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,

Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy

Strona 9 z 11

Świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok oraz szczątków ludzkich na obszarze oraz poza
obszarem działania Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

3)dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,
4)do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,
5)zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca
Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie,
chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie
danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin
od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli,
czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dłuższym niż 7 dni .
Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom , jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały
nałożone na Wykonawcę.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych
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15.

16.

17.

18.

19.

przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani
udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§ 15
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące
przepisy, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych,
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku gminach, Ustawa o odpadach, inne
właściwe akty prawne.
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
3. Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną części :
1) załącznik nr 2 – Oferta wykonawcy
2) Załącznik nr 3 – SIWZ

Zamawiający:

Wykonawca:
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