
Remont sieci zasilająco-sterowniczej oraz szaf sterowniczych i 
urządzeń automatycznego odwadniania klifu w Rewalu 
 

                                                                                         Załącznik Nr 7 do SIWZ 
 
 

                      Wzór umowy dot. PO-II-370/ZZP-3/31/17 
 
 
Zawarta w dniu ………… roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa – 
Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą przy Placu Stefana Batorego 
4,70-207 Szczecin, reprezentowanym przez: 
 
Wojciecha Zdanowicza – Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, zwanym w 
dalszej części Umowy zamawiającym 
 
 
a 
firmą  - …………………………………… z siedzibą w ..………………………………...... 
 
ul. …………………………………………………..………....……... zarejestrowaną przez 
 
Sąd ……………………………………...…... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
 
Sądowego / wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP ……………………....… 
 
REGON ………………………………. 
 
reprezentowaną  przez: 
 
……………………………………… - ,,…………………………………………………….... 
 
………………………………………. - ………………………………………………...…….. 
 
 
Zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w 
postępowaniu z dnia ……………….…..., strony zawarły umowę o następującej treści: 
 

§ 1 

 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: 

„Remont sieci zasilająco- sterowniczej oraz szaf sterowniczych i urządzeń 
automatycznego systemu odwadniania klifu w Rewalu”. 

 



2.    Przedmiot umowy obejmuje: 
    - załatwianie formalności związanych z przebudową układu pomiarowego ENEA 

Operator Sp. z o.o. 
    - demontaż dwóch szaf sterowniczych R1 i R2 oraz dwóch szafek pomocniczych 

Pz-2 i Pz-3, 
    - prefabrykacja i zabudowa szaf sterowniczych R1 i R2 , 
    - montaż złącza kablowo- pomiarowego, 
    - prefabrykacja i montaż szafki kablowej SK3, 
    - wymianę 26 pomp drenażowych zatapialnych w istniejących studniach, 
    - remont instalacji zasilającej i sterowniczej , 
    - włączenie systemu odwadniania  do eksploatacji 
 
3. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy , technologię oraz 

rozwiązania techniczne dotyczące ich wykonania, określają :  
     - opis przedmiotu zamówienia –rozdz. XV SIZW,  
     - projekt budowlano- wykonawczy nr 1/369/2016  
     - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,   
     - przedmiar robót,  
     stanowiące odpowiednio załączniki Nr 1, Nr 2 , Nr 3 i Nr 4 do niniejszej umowy.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

§ 2 

 
1. Termin wykonania robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na 80 dni 

kalendarzowych od daty podpisania umowy 
 

2. Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy obiekt do remontu, w 
terminie siedmiu dni od daty podpisania umowy.  

 
3. W przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych, których ukończenie 

będzie warunkiem wykonania prac objętych  niniejszą umową, termin 
zakończenia robót może ulec  przedłużeniu o czas niezbędny do wykonania 
w/w prac dodatkowych. 

 
4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających prowadzenie prac 

objętych umową, wynikłych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i 
nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności 
wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac 
lub wydanie orzeczenia właściwego organu administracji publicznej 
nakazującej wstrzymanie prac, strony przewidują możliwość przedłużenia 
terminu umowy, jednakże nie dłużej niż o czas trwania przeszkód. 

 
5. W sytuacji opisanej w ust. 3 i 4 przedłużenie terminu wykonania robót wymaga 

pisemnego wniosku Wykonawcy, z uzasadnieniem zaakceptowanym przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz sporządzenia aneksu do 
umowy. 

 
 

 



§ 3 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 

zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy, opisem przedmiotu umowy, 
przedmiarem robót, projektem wykonawczym oraz zgodnie z obowiązującymi 
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca 
odpowiada za jakość materiałów, które zastosuje do wykonania remontu. 

 
2. Wykonawca dokona utylizacji materiałów elektrycznych zdemontowanych  

w czasie remontu jak również innych odpadów powstałych podczas realizacji 
umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. Do obowiązków Wykonawcy w okresie realizacji przedmiotu umowy, należy 
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed osobami postronnymi, 
dbanie o ład i porządek w miejscu wykonywania prac oraz jego otoczeniu. 

 
4. W przypadku konieczności wykonania zaplecza, Wykonawca wykona 

zaplecze dla własnych potrzeb na własny koszt. Od chwili przejęcia obiektów 
do remontu, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę obiektu i jego 
wyposażenia do czasu ostatecznego, protokolarnego odbioru obiektu przez 
Zamawiającego po zakończeniu remontu. 

 
5. W związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni  

na remontowanym obiekcie warunki zgodne z obowiązującymi przepisami 
BHP, P-poż oraz ochrony środowiska. 

 
§ 4 

 
1. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy są: 
 

1) Marian Buczko - Naczelnik Wydziału Energetycznego, tel(91)42 10 300 
2) Edward Pasik - Kierownik Oddziału, tel (91)  44 03 544 

 
2. Wszelkie zmiany w zakresie przedmiotu umowy muszą być uzgodnione  

w formie pisemnej z Zamawiającym. 
 

3. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonywania 
przedmiotu umowy jest upoważniony:  

 
………………………………………………………………………………………………...... 
 
…………………………………………………………………………………………….....…. 
 
 

4. Wszystkie odbiory niezbędne dla potwierdzenia prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy będą organizowane przez Wykonawcę i przeprowadzane 
w obecności przedstawicieli Zamawiającego. 

 



5. Zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.  
z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) przy wykonywaniu robót budowlanych 
Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały dopuszczone do obrotu  
i stosowania w budownictwie oraz posiadające odpowiednie aprobaty 
techniczne. Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, przed  
rozpoczęciem prac remontowych Wykonawca zobowiązany jest sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
 

§ 5 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
 
…………………………………………………………………… złote + 23% podatku VAT 
(słownie …………………………………………………………………zł brutto) zgodnie 
z ofertą Wykonawcy z dnia …………………………………. stanowiąca załącznik nr 5 
do niniejszej umowy, 
 
.  
 

2. Podstawę do wystawienia faktur VAT stanowić będą: 
a) faktura za część wykonanych prac - protokół odbioru 

częściowego robót wymienionych w §1 pkt 2 wg ich 
procentowego zaawansowania na dzień ………… określonego 
na podstawie rozliczenia sporządzonego przez Wykonawcę i 
zatwierdzonego przez Zamawiającego, przy czym wartość 
kwotowa płatności częściowej nie może przekraczać 50% 
wartości wynagrodzenia określonego w ust 1. Wykonawcy nie 
będzie przysługiwało prawo do wystawienia faktury częściowej 
w przypadku gdy stan zawansowania robót na dzień      ….nie 
przekroczy 25% wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

b) faktura końcowa -  protokół odbioru ostatecznego przedmiotu 
umowy przyjętego i podpisanego przez przedstawicieli 
Zamawiającego oraz przedstawicieli Wykonawcy, 
pomniejszona o wartość faktury wystawionej za część 
wykonanych prac. 

 
3. Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy zostanie uregulowana 

przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 14 dni 
licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT. 

 
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje robociznę oraz koszty 

materiałów i sprzętu technicznego koniecznego do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy. 

 
5. Na wykonanie robót dodatkowych, których zamawiający nie mógł wcześniej 

przewidzieć, Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 
 Ich realizacja będzie możliwa po podpisaniu odrębnej umowy o wykonanie 
prac dodatkowych. 



 
6. W przypadku zatrudnienia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

warunkiem zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie 
przedłożenie dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla 
podwykonawcy i dalszych podwykonawców wynikającego z zawartych  
i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów. Za dowód zapłaty uznawane 
będą wyłącznie: poświadczone za zgodność z oryginałem kopie przelewu 
należności na rachunek podwykonawcy i dalszego podwykonawcy lub 
pisemne oświadczenia złożone przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, którego treść będzie potwierdzała fakt otrzymania należnego 
tym podmiotom wynagrodzenia.  

 
7. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający 
dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie  z zaakceptowanymi przez siebie 
umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, 
dostawy lub usługi. 

 
8. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7 obejmuje wyłączenie należne 

wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

 
9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni 
od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy. 

 
10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9 Zamawiający może: 

 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo 

 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku 
istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

 
11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

dalszemu  podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
 
 
 



§ 6 

 
1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

 
2. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT - NIP  852-04-09-053. 

 
3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej 

dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT). 
W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz 
Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych: 
 wadliwym wystawieniem faktury VAT, 
 brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz 
Zamawiającego za wykonane usługi, 
  różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

 

                                                                § 7 

 
W związku z wykonywaniem przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia  
na remontowanym obiekcie warunki zgodne z obowiązującymi przepisami BHP,  
P-poż. oraz ochrony środowiska. 
 
                                                                § 8 

 
Podczas realizacji przedmiotu umowy stosowane będą : 
 

1. Odbiory częściowe, odbiór części robót wymienionych w § 1 pkt. 2 ulegających 
zakryciu dokonany będzie przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy w uzgodnionym przez strony terminie, 
zakończony przyjęciem i podpisaniem protokołu z odbioru częściowego. 

 
2. Odbiór ostateczny polegający na ocenie ilości i jakości wykonania całości 

robót objętych umową, dokonany będzie przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia 
Wykonawcy o zakończeniu prac, zakończony przyjęciem i podpisaniem 
protokołu z odbioru ostatecznego. 

 
§ 9 

 
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy samodzielnie lub z udziałem 

podwykonawców pod warunkiem zawarcia z podwykonawcami umowy  
w formie pisemnej i dopełnienia dalszych wymogów określonych niniejszą 
umową. 

 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy wykonawca przed zawarciem umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmianą, której przedmiotem będą roboty 
budowlane, rozumiane zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,  
z późn. zm.), zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu projektu 



umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  
z projektem umowy. 

 
3. Po przedłożeniu projektu, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający może  

w terminie 14 dni zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy lub projektu jej 
zmiany. 

 
4. Po zawarciu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy wykonawca, przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo,  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany do tej umowy  
w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeżeli Zamawiający w terminie  
14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do tej umowy 
nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 
umowy lub jej zmianę. 

 
5. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą jak również takie umowy 

podwykonawców z dalszymi podwykonawcami muszą zawierać  
w szczególności następujące elementy, których brak może być przedmiotem 
zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu Zamawiającego: 
 

 
1) zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącą wykonania robót objętych umową, 
2) kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcy – kwota ta nie może być 

wyższa od wartości tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 
3) termin wykonania robót wraz z harmonogramem, 
4) termin zapłaty wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych tym podmiotom robót 
budowlanych, dostawy lub usługi, z tym, że termin płatności 
wynagrodzenia w/w podmiotom powinien być ustalony w taki sposób, aby 
przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy od Zamawiającego za dany zakres robót budowlanych, usług 
lub dostaw. 

5) uwzględnienia w umowach z podwykonawcami klauzuli społecznej, o której 
mowa w § 14 niniejszej umowy. 

6) Niezależnie od postanowień powyższych zgoda Zamawiającego na 
zatrudnienie podwykonawcy będzie w szczególności uzależniona od 
dopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w art. 36 b 
lub art. 36 ba ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

 
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 



usługi, terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. 

 
7. W przypadku określonym w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie 

dłuższy niż określony w ust. 5 lit d, Zamawiający poinformuje o tym 
Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy po rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

 
8. Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiającego za działania bądź 

zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników oraz podmioty 
działające na jego rzecz, jak za własne działania bądź zaniechania. 

 
 

§ 10 

 
1. Zamawiający, zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od 

umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto, z zastrzeżeniem treści art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
       2. Wykonawca, zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca -  
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego brutto,  za każdy dzień zwłoki. 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji -  w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu 
terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy- w wysokości 5000 zł za każdy stwierdzony 
przypadek 

5) za brak przedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
projektu zmian tej umowy – wysokości 5000 zł za każdy stwierdzony 
przypadek 

6) za brak przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5000 zł za 
każdy stwierdzony przypadek. 

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
określonego w .§ 9 ust. 7  – 5000 zł za każdy stwierdzony przypadek 

8) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, który nie został 
zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami niniejszej umowy  
5000 zł 

 
3.Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli: 



1) wartość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa w całości poniesionej 
szkody,  

4.Szkoda powstała z innych przyczyn niż określone w ust. 1 i 2. 
 
5.Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła 
postanowienia umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z 
żądaniem zapłaty. 
 
6.Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kary 
umownej, o której mowa w ust. 2 z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§ 11 

 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną polisę ubezpieczeniową od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie 
mniejszą od ……. i będzie utrzymywał ochronę ubezpieczeniową w ww. 
zakresie przez cały czas obowiązywania Umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach  
i rzeczach pozostające w związku przyczynowym z prowadzonymi robotami. 

 
§ 12 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty, 

zobowiązując się, że wykona te roboty zgodnie z dokumentacją oraz zgodnie 
ze sztuką budowlaną. 

2. Okres gwarancyjny ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru 
końcowego.  

 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 

1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną  
i estetyczną wykonanych robót, 

4. usunięcie tych wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
5. Wykonawca przystąpi do usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji  

w terminie 10 dni od chwili zgłoszenia. 
6. W związku z wyznaczonym okresem gwarancji strony ustalają, że okres 

rękojmi rozszerza się na 39 miesięcy, tzn. o 3 miesiące ponad okres gwarancji 
 
                                                                § 13 

 
 
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności                   

i są wprowadzane w formie aneksu i nie mogą wykraczać poza treść art.144 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 z późn. zm.)  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w zakresie 
terminu zakończenia robót, co może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego 
jedynie w przypadku wystąpienia przeszkód nieleżących po stronie Wykonawcy, 
których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy, zwłaszcza  



warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, o których 
mowa w § 2 ust. 4 Umowy. 

 
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
niemożliwości kontynuowania prac z przyczyn wskazanych w ust. 2 , a termin 
zakończenia robót może zostać przesunięty wyłącznie o czas trwania przeszkód.  
 
4.  Zmiana postanowień umowy w zakresie terminu, sposobu  wykonania prac  
lub wynagrodzenia, będąca następstwem zmian powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na 
realizację umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia 
w odpowiednim zakresie zmian postanowień umowy. 
 
5.  Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki 
podatku od towarów i usług (VAT) dla Przedmiotu Umowy, odpowiednio do 
wprowadzonej zmiany; 
 
6.  zmiana umowy w przypadkach i na zasadach wynikających wprost z art. 144 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 z późn. zm.), w tym zwłaszcza zlecenia Wykonawcy  przez 
Zamawiającego wykonania dodatkowych niezbędnych prac, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym. 
 
 

§ 14 

 

1. Zgodnie z art.29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r.    
     poz.2164 z późn. zm.)  Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę w   
     rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z  
     2016 r. poz.1666 z późn. zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie 
     warsztatowych prac przygotowawczych przy realizacji przedmiotu umowy. 
 
2. W terminie 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest  
do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnianiu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. 
Oświadczenie powinno zawierać w szczególności datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że czynności określone w ust. 1 wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu Wykonawcy. 
 
3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni  

do udokumentowania faktu zatrudniania na umowę o pracę wskazanych osób 
przez złożenie według wyboru Zamawiającego następujących dokumentów: 
a) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umów  

o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 1. Kopie umów 
powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników (bez imion, nazwisk adresów numerów PESEL itd.); 



b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez 
wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczenia społecznego, zanonimizowaną w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników 

4. .Dopuszcza się zmianę osób, o których mowa w ust. 1 wykonujących przedmiot 
Zamówienia. 
 
5. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z osobami, o których 
mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o tym 
fakcie w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku 
pracy. 
 
6.Nieprzedłużenie przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
powyżej traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę i 
będzie uzasadniało naliczenie kary umownej zgodnie z § 10 umowy. 
 
7. Obowiązki o których mowa w ust. 1–6 mają zastosowanie również do 
Podwykonawców. 
 

§ 15 
 

 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają 
zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy: 
 

1. Kodeks Cywilny, 
2. Prawo budowlane, 
3. Prawo zamówień publicznych 

 
 

§ 16 

 
1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 
2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygać sąd 

Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 17 

 
Integralną część umowy stanowią: 
 
Załącznik   nr 1  : Opis przedmiotu zamówienia, rozdz. XV SIZW  
Załącznik   nr 2  :  Przedmiar robót, 
Załącznik   nr 3  :  Projekt wykonawczy . 
Załącznik   nr 4  :  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
Załącznik   nr 5  :  Oferta cenowa, sporządzona na formularzu ofertowym  
           stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 
 

§ 18 

 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 
jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 
 


