Załącznik nr 1 do SIWZ
WZÓR UMOWY
Umowa o świadczenie usług pralniczych
zawarta w dniu ........................ pomiędzy:
Szpitalem Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec,
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000002538, REGON: 000308637, NIP: 8171750893, reprezentowanego przez:
Leszka Kwaśniewskiego – Dyrektora Szpitala
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
............................................................................. KRS …………………… NIP ................. REGON ................
reprezentowanym przez:
…………………………………
…………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
Zamawiający i Wykonawca zwani dalej łącznie Stronami, a każde z osobna Stroną.
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie
zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164
z późn. zm.), zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług pralniczych (dalej: Umowa) o następującej
treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1.1.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
usług pralniczych w zakresie:
1.1.1.
prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania bielizny szpitalnej,
1.1.2.
przyjmowania, wydawania, zdawania i ewidencjonowania zleconej do prania bielizny
szpitalnej,
1.1.3.
dokonywania bieżącej naprawy bielizny (m.in. cerowanie i łatanie, zszywanie pękniętych
miejsc, uzupełnianie guzików, troków, naprawa zamków, itp.),
1.2. W ramach niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się stosować technologię prania
zgodną z nadzorem sanitarno-epidemiologicznym w odniesieniu do poszczególnych
oddziałów szpitala.
1.3. Świadczenie usług pralniczych będzie się odbywać zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy, złożoną przez Wykonawcę ofertą z dnia …………, wymogami sanitarnoepidemiologicznymi przewidzianymi dla procesów dezynfekcji i prania w zależności od
asortymentu i skażenia bielizny, zgodnie z technologią i warunkami obowiązującymi
w placówkach służby zdrowia, zarządzeniami i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego
oraz podległych mu służb.
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1.4.

§ 2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

§ 3.
3.1.

§ 4.
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

Oferta Wykonawcy z dnia ………. oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
wskazanych w postępowaniu przetargowym Szpitala, znak: SzP VIII-2233-41P/17, stanowią
integralną część niniejszej Umowy.
Środki czystości
Wykonawca ponosi we własnym zakresie koszty zakupu środków piorących, preparatów
dezynfekcyjnych oraz worków, pojemników i innych środków czystości i materiałów
niezbędnych do świadczenia usług pralniczych, o których mowa w Umowie.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykorzystywanych środków
chemicznych, zapewnia czystość pranej bielizny szpitalnej, dbałość o jej stan, transport,
opakowanie i dostarczenie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy Wykonawca zmieni środek chemiczny na inny niż wskazany w ofercie,
będzie zobowiązany do poinformowania o tym Zamawiającego i przedłożenia dokumentu
dopuszczającego środek do użytku.
Wszystkie środki chemiczne stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne atesty,
certyfikaty, świadectwa dopuszczające do używania w placówkach służby zdrowia, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
Środki dezynfekujące w przypadku bielizny skażonej muszą posiadać działanie sporobójcze.
Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie
stosowania przez Wykonawcę odpowiednich środków czystościowych, piorących i
dezynfekcyjnych.
Sterylizacja bielizny
Wykonawca jest zobowiązany do sterylizacji przekazanego mu asortymentu wymagającego
sterylizacji, z wyłączeniem sterylizacji bielizny operacyjnej.
Zasady świadczenia usług
Usługa będzie świadczona codziennie od poniedziałku do soboty włącznie (z możliwością
skrócenia w przypadku braku konieczności wykonania usługi – do piątku), a w przypadku
zaistnienia konieczności świadczenia usługi w inne dni wolne od pracy, Wykonawca będzie
poinformowany z tygodniowym wyprzedzeniem.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia ciągłości usług pralniczych w sytuacjach
awaryjnych występujących u Wykonawcy.
Czysta bielizna szpitalna winna być dostarczona do magazynu bielizny czystej Szpitala,
w obecności dwóch pracowników Wykonawcy, nie później niż do godz. 9:00 (lub w godzinach
ustalonych harmonogramem obustronnym) dnia następującego po odbiorze bielizny
przeznaczonej do prania.
Zamawiający wymaga aby czas wykonania usług pralniczych nie przekraczał 24 godzin
(dopuszcza się w przypadku odzieży fasonowej – 48 godzin, a w przypadku materacy, koców i
poduszek – 72 godziny).
Wykonawca zapewni transport bielizny szpitalnej z i do siedziby Zamawiającego we własnym
zakresie.
Transport bielizny musi odbywać się z uwzględnieniem podziału na transport „czysty”
i „brudny”. Oznacza to, że odbierany od Zamawiającego asortyment do prania nie może być
równocześnie przewożony z asortymentem czystym.
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§ 5.
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

§ 6.

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany stosować procedury, które będą eliminować występowanie
ogniw lub źródeł zakażeń oraz zapobiegać powstawaniu zakażeń wewnątrzszpitalnych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie usługi pralniczej w zakresie jakości
i zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli, w szczególności Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.
Zamawiający, w obecności uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, przeprowadzał będzie
wyrywkowe badania czystości mikrobiologicznej pościeli czystej. W przypadku uzyskania
wyniku dodatniego/nieprawidłowego, koszty badania pokryje Wykonawca świadczący usługę
pralniczą.
Wykonawca raz na kwartał zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kopie badań
mikrobiologicznych wykonanych w pralni Wykonawcy, potwierdzonych przez Stację SanitarnoEpidemiologiczną, dokumentującą skuteczność dezynfekcji.
Konsekwencje zastrzeżeń i decyzji wydanych przez organy administracji publicznej właściwe w
zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych dotyczące prania i prawidłowości prowadzenia
dezynfekcji ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z
Zamawiającym w przypadku kontroli przez wskazane organy.
Zatrudnienie pracowników

6.1.

Zamawiający, zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks
pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066 z późn.zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy osób,
zwanych dalej Pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia będą
wykonywać czynności prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania bielizny
szpitalnej oraz dokonywania bieżącej naprawy bielizny.
6.2. Wykonawca jest zobowiązany zatrudniać Pracowników na okres wykonywania prac objętych
Przedmiotem umowy.
6.3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż
7 dni, Wykonawca jest zobowiązany udokumentować fakt zatrudniania Pracowników
w formie:
6.3.1.
oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, które będzie zawierać: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że wszystkie osoby wykonujące prace wskazane w § 6.1 są zatrudnione na
podstawie umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiaru czasu pracy oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;
6.3.2.
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy o pracę osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie
Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk,
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
6.4. Naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań dotyczących zatrudniania Pracowników lub
wykazania faktu zatrudniania Pracowników uprawnia Zamawiającego do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach Umowy.
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§ 7.
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

§ 8.
8.1.
8.2.
8.3.

Czas trwania Umowy
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………… do dnia ………… .
Niniejsza Umowa może rozstać rozwiązana za porozumieniem Stron.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy, po
uprzednim zawiadomieniu o takim rażącym naruszeniu Umowy i wezwaniu do zaprzestania
naruszeń w terminie 3 dni od wezwania.
W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty jedynie za wykonaną część prac
określoną na podstawie kosztorysu powykonawczego, który Wykonawca sporządzi w terminie
7 dni od dnia rozwiązania Umowy.
W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą
umowną równej średniomiesięcznemu wynagrodzeniu brutto należnego Wykonawcy za okres
od dnia zawarcia Umowy do jej rozwiązania. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania przewyższającego zastrzeżone karu umowne, na zasadach ogólnych.
Wynagrodzenie
Wartość przedmiotu zamówienia ustalona w ofercie Wykonawcy wynosi …….. PLN brutto
(słownie: …….. złotych).
Miesięczna wartość przedmiotu zamówienia ustalona w ofercie Wykonawcy dla usług
pralniczych o wadze 13.000 kg wynosi ………. PLN brutto (słownie: …….. złotych).
Za świadczenie usług pralniczych Strony ustalają cenę jednostkową za zlecenie prania 1 kg
bielizny szpitalnej w wysokości:
netto …... zł
…… % - podatek VAT
brutto …... zł za 1 kg

8.4.

§ 9.
9.1.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowiące iloczyn ilości (ciężaru)
wykonanego w danym miesiącu prania ustalonego w protokołach (kwitach) oraz ceny
jednostkowej ustalonej w § 8.3.

Zasady płatności wynagrodzenia
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne za usługi
opisane w § 1 na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
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9.2. Podstawą każdorazowego wystawienia faktury będzie:
9.2.1.
zbiorcze zestawienia wykonanych usług zaakceptowane przez Zamawiającego,
9.2.2.
potwierdzenie faktu właściwego ich wykonania za konkretny miesiąc,
przedstawione przez Wykonawcę w terminie do 5 dnia następnego miesiąca.
9.3. Zapłata na konto Wykonawcy nastąpi w terminie 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo i zgodnie z umową sporządzonej faktury VAT.
9.4. Za termin płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 10.

Zmiana Umowy

10.1. Zamawiający dopuszcza zmianę treści niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
10.1.1. zmiany określające sposób wykonania usługi – w przypadku, w którym będzie to służyć
podniesieniu standardu wykonania przedmiotu zamówienia, dostosowania do potrzeb
Zamawiającego lub wynikające z czynników zewnętrznych i nie będzie to wykraczało
poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, ani nie zwiększy
wynagrodzenia Wykonawcy,
10.1.2. zmiany technologii wykonania usługi lub rozwiązań technicznych nie przewidzianych w
Umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, równorzędne lub lepsze
funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w umowie lub wynikające z czynników
zewnętrznych oraz nie zwiększą wynagrodzenia Wykonawcy,
10.1.3. zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy,
jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy – w przypadku wystąpienia okoliczności
nieprzewidzianych w chwili zawarcia Umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia
przez Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu zamówienia,
10.1.4. zmiany są konieczne na skutek zmiany przepisów prawa lub nakazów instytucji
kontrolnych,
10.1.5. zmiany dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia – w przypadku,
gdy wystąpi możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w sposób inny od
przewidzianego w SIWZ, a zarazem korzystny dla Zamawiającego, nie będzie to
wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, ani nie zwiększy
wynagrodzenia Wykonawcy,
10.1.6. zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji
upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych,
związanych z realizacją przedmiotu umowy,
10.1.7. wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w
związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do Umowy, a zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę.
10.2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wprowadzonej powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania
zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie zgodnie ze
zmianą stawki podatku od towarów i usług. Zmiana stawki podatku VAT nie będzie
powodować zmiany ceny jednostkowej netto. W przypadku zmiany przepisów prawa, Strona,
na której korzyść zmieni się wynagrodzenie, jest zobowiązana w terminie 30 dni od wejścia w
życie przepisów dokonujących tych zmian wskazać: podstawę prawną zmiany wynagrodzenia i
sposób jej obliczenia.
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10.3. W przypadku niewyczerpania wartości zamówienia, o której mowa w § 8.1, przed upływem
terminu rozwiązania Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu jej
obowiązywania na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, nie dłużej niż do wykorzystania
wartości zamówienia. Przedłużenie Umowy następuje poprzez złożenie na piśmie
oświadczenia przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na przedłużenie Umowy
zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego.
10.4. W przypadku zmiany:
10.4.1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
10.4.2. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
jeżeli wymienione zmiany maja wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie w tym
zakresie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia. Wniosek, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, powinien zawierać uzasadnienie z dokładnym wyliczeniem zmiany
wynagrodzenia oraz jego przyczyn. Zamawiający, po rozpoznaniu wniosku, uwzględni złożony
wniosek w pełnym zakresie, częściowo uwzględni wniosek albo odrzuci wniosek. W sytuacji
uwzględnienia wniosku, Strony w terminie 14 dni są zobowiązane do zawarcia aneksu do
niniejszej Umowy.
§ 11.

Zobowiązania Wykonawcy

11.1. Wykonawca zobowiązuje się do:
11.1.1. elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego na
wykonanie usług będących przedmiotem niniejszej Umowy,
11.1.2. niewstrzymywania wykonania usług określonych w § 1 do czasu zapłaty zobowiązań ze
strony Zamawiającego, nie dłużej niż 60 dni,
11.1.3. nie naliczanie odsetek za opóźnienia w płatności, jeżeli opóźnienie to nie będzie
przekraczać 30 dni,
11.1.4. ustalenia - w porozumieniu z Zamawiającym - godzin wykonywania czynności pralniczych
w taki sposób, by nie zakłócić pracy Szpitala,
11.1.5. prawidłowego i czytelnego oznakowania bielizny i odzieży wg placówek i jednostek
szpitalnych w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
§ 12.

Nienależyte wykonanie Umowy

12.1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania usługi, polegającego w
szczególności na:
12.1.1. nienależytym wypraniu bielizny lub innego asortymentu objętego przedmiotem
zamówienia np. widoczne nieusunięte zabrudzenia,
12.1.2. brakach ilościowych w bieliźnie lub innym asortymencie objętym przedmiotem
zamówienia,
12.1.3. dostarczeniu uszkodzonej lub zniszczonej bielizny lub innego asortymentu objętego
przedmiotem zamówienia,
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Zamawiający niezwłocznie sporządzi protokół, wskazujący rodzaj stwierdzonej wady
w wykonaniu usługi i przekaże Wykonawcy zakwestionowaną bieliznę z jednoczesnym
wezwaniem do usunięcia wady.
12.2. Usunięcie wad określonych w § 12.1.1. i 12.1.2. powinno nastąpić w terminie 3 dni po
przekazaniu Wykonawcy protokołu i zakwestionowanego asortymentu.
12.3. Usunięcie wad określonych w § 12.1.3. musi nastąpić w terminie 5 dni po przekazaniu
Wykonawcy protokołu i zakwestionowanego asortymentu
§ 13.

Odpowiedzialność za wykonanie Umowy

13.1. Za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania usług
pralniczych, a w szczególności:
13.1.1. nieterminowego dostarczania czystej bielizny lub innego asortymentu objętego
przedmiotem niniejszej Umowy,
13.1.2. dostarczania bielizny lub innego asortymentu objętego przedmiotem niniejszej
Umowy, niewłaściwie zapakowanego, niedoprasowanego lub niedomaglowanego itp.,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięć
procent) kwoty określonej w § 8.2.
13.2. Za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów do usunięcia wad określonych w § 12.2 lub §
12.3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % (słownie: pół
procenta) kwoty określonej w § 8.2 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia upływu
terminu do usunięcia wad.
13.3. W przypadku powierzenia wykonania zlecenia innej osobie bez zgody Zamawiającego
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości dwukrotności kwoty określonej w § 8.2.
13.4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z § 15 oraz § 16.1 i
16.2, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości dwukrotności kwoty określonej w § 8.2.
13.5. W przypadku nałożenia na Zamawiającego kar administracyjnych lub innych obowiązków o
charakterze pieniężnym przez organy administracji publicznej w związku z nienależytym
wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości równej kwocie kary lub innego obowiązku pieniężnego ustalonego w
prawomocnej decyzji tego organu.
13.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
13.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych określonych w niniejszej
Umowie z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy po uprzednim wystawieniu noty
obciążeniowej.
§ 14.

Odpowiedzialność za szkody w majątku

14.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w majątku Zamawiającego w
trakcie wykonywania niniejszej Umowy. Szkoda ta winna być wyrównana w terminie 14 dni od
daty ustalenia jej wysokości.
14.2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wykonawcę, jak
również przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę dla jej wykonania, chyba że powstały one
z wyłącznej winy pracownika Zamawiającego.
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14.3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zaginięcia lub kradzieży mienia znajdującego się w
pomieszczeniach należących do Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
każda ze Stron powinna niezwłocznie zawiadomić drugą stronę celem sporządzenia
odpowiednich protokołów stwierdzających rodzaj i wysokość zaistniałych szkód, oraz dążyć do
ustalenia, kto ponosi za to odpowiedzialność.
14.4. Wykonawca odpowiada za szkodę osób trzecich spowodowaną nienależytym wykonaniem
usługi przez pracowników Wykonawcy do pełnej wysokości szkody.

§ 15.

Zakaz cesji

15.1. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego – Powiatu Mieleckiego,
przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie (zakaz cesji
wierzytelności), ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W
szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań
Wykonawcy, w szczególności z tytułu umowy kredytu, pożyczki czy umowy podobnej.
15.2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczenia, jak i umów gwarancji z
podmiotami trzecimi za zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody
podmiotu tworzącego, pod rygorem nieważności.
15.3. Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania czynności mogących skutkować
przystąpieniem osoby trzeciej do zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym
zobowiązuje się do niezawierania umów mogących skutkować subrogacją generalną (art. 518
k.c.).
15.4. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w
rozumieniu art. 9211- 9215 k.c.), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej
umowy.
15.5. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw szczególnych upoważniających
pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej Umowy na
swoje rachunki lub podmiotów innych niż Wykonawca.
15.6. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw nieodwołalnych przez
mocodawcę w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających z niniejszej Umowy.
15.7. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego i jego
podmiotu tworzącego jakichkolwiek czynności prawnych, w wyniku, których jego
wierzytelności z tytułu niniejszej umowy względem Zamawiającego zostaną przeniesione na
osobę trzecią lub osoba trzecia wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela.

§ 16.

Postanowienia końcowe

16.1. Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich,
powziętych w ramach realizacji zamówienia, informacji dotyczących Zamawiającego i jego
spraw, a w szczególności w szczególności na temat prowadzonej przez nią działalności oraz
metod działania, jej pracowników i współpracowników, klientów, oraz wszelkich innych
informacji pozyskanych w związku z realizacją tej umowy, których ujawnienie mogłoby narazić
tę Stronę na szkodę., a także do nie przekazywania i nie udostępniania osobom trzecim
dokumentów powierzonych przez Zamawiającego.
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16.2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ustępie poprzednim, nie dotyczy
informacji, które:
16.2.1. w czasie ich ujawnienia były publicznie znane,
16.2.2. których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa,
orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem
niezwłocznego powiadomienia strony, której informacje mają zostać ujawnione o takim
obowiązku i zabezpieczeniu poufności tych informacji.
16.3. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej. Wszelkie zmiany i uzupełnienia
niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
16.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
16.5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
Strony.

…………………………………………
ZAMAWIAJĄCY

…………………………………………
WYKONAWCA
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